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 ندارد

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

  49/4/94عرضه داروهای اکسی کدون و شیاف مرفین = رأی کمیسیون تاریخ  موضوع: 

 ؛ احترام با سالم و

 امکان تجویز آسان پزشکان متخصص به داروهای  تسهیل دسترسی بیماران و در راستای تکریم و

 وعرضه موضوع توزیع ،(رفینشیاف م و ، قرص بوپرنورفین+ نالوکساندونکسی کاُقرص نترل )تحت ک

مطرح وچنین اظهار نظر  53/5/35مرکز به تاریخ 03جلسه کمیسیون قانونی ماده  چهارمینداروهای مذکور در 

 ستانیبیمار و (خصوصی و، آموزشی )دولتی  داروخانه های منتخب به فوق گردید که توزیع داروهای

 / بالمانع است. ،کت های پخش سراسری مجازتوسط شر

 

 رونوشت :

 جناب آقای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

 جناب آقای دکتر وحید محالتی نماینده محترم شرکتهای پخش دارویی 

 زان ایران جناب آقای دکتر سید مهدی سجادی دبیر محترم انجمن داروسا

 مدیر عامل محترم کلیه شرکت های پخش فرآورده های سالمت  

 جناب آقای دکتر پرویزی رئیس محترم اداره امور داروخانه ها و توزیع 

 سرکار خانم دکتر قانع رئیس محترم اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو 

 سرکار خانم دکتر نصر رئیس محترم اداره بررسی و ثبت دارو 

 آقای مهندس روزبهانی رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری جناب 

 معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 

 ات بهداشتی و درمانی فارس معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدم

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران 

 اون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا مع

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 


