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 سازمان غذا و دارو

 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

 ممنوعیت تهیه و انتشار گسارشات رسانه ای از بازرسی داروخانه هاموضوع: 

 م؛و احتراسالم با 

وَهی شدذُ اسدت، لدزا یتَیدت ٍ     اص آًجا کِ دس بشخی اص اقذاهات ًسٌجیذُ، باػث خذشِ بِ جایگاُ ٍ هٌضلت ٍاقؼی داسٍساصاى ًضد افکاس ػ

 بایستی دس دستَس کاس قشاس گیشد. دس ّویي ساستا ،اػتالی ایي جایگاُ بِ ػٌَاى یکی اص بشًاهِ ّای هستوش ٍ هْن حَصُ غزا ٍ داسٍ ٍ صٌف هشبَعِ

 ی هسدتت  یَسدظ سدایش ًْادّدا،    یا حتسساًِ ای حَصُ داسٍ ٍ داسٍخاًِ با هحَسیت باصسسی ّای هشتشک ٍ  ًظش بِ ایٌکِ اًتشاس بشخی گضاسشْای

سػایت ًکات رید   هٌجش بِ سَء بشداشت ٍ یؼوین یخلفات احتوالی هَجَد دس یؼذاد اًذکی اص داسٍخاًِ ّا بِ ّوِ قشش خذٍم داسٍساص هی گشدد، 

 ضشٍسی است: 

بؼو  آیدذ ٍ عبدظ ادَابظ ٍ هتدشسات      با یَجِ بِ لضٍم اػتواد ػوَهی بِ هشاکض دسهاًی ٍ داسٍیی الصم است هشیبا اص ایٌگًَِ هشاکض باصسسی -1

هدزکَس  سساًِ ای بخصَص یصدَیشی اص باصسسدی ّدای     ْایگضاسش هشبَط سسیذگی ٍ بشخَسد با هتخلفیي صَست گیشد ٍلی یْیِ ٍ اًتشاس

 .صَست ًگیشد

اًِ ّا ٍ ّوچٌدیي  آییي ًاهِ داسٍخ 22هشتشک با حَصُ ّای خاسج اص هؼاًٍت ّای غزا ٍ داسٍ، عبظ هادُ  ّای اًجام باصسسی دس خصَص -2

شَد ٍ دس یؼاه  با سدایش دسدتگاّْای   ضَابظ یاسیس ٍ اداسُ داسٍخاًِ، باصدیذ با هذیشیت هستتین آى هؼاًٍت اًجام  "ى"اص بخش  2بٌذ 

  ًظاسیی اص ّشگًَِ باصسسی هستت  یَسظ ایشاى جلَگیشی شَد. 

اص قبی  ػغاسیْا ٍ فشٍشگاّْای خَاسٍبداس فشٍشدی ٍ بشخدَسد     اّتوام جذی بِ باصسسی اص هشاکض غیشهجاص ػشضِ داسٍ ٍ هکو  ّای غزایی -3

 قاًًَی با هتخلفیي ٍ اعالع سساًی دس ایي صهیٌِ ضشٍست داسد.

سسیذگی بِ سد دس هَآى هؼاًٍت قاًًَی ًاهِ صشفا دس باسُ ًجَُ اجشا ٍ اعالع سساًی باصسسی ّا هیباشذ ٍ هٌؼی دس اجشای ٍاایف بذیْی است ایي 

 ًوی باشذ.یخلفات احتوالی 

 

 

 سًٍَشت :

 جٌاب آقای دکتش چشاغؼلی هشاٍس هحتشم سئیس ساصهاى دس اهَس سیاستگزاسی ٍ بشًاهِ سیضی داسٍیی   : جْت استحضاس

 جٌاب آقای دکتش ػبذالْی اص  هؼاٍى هحتشم ًظاست ٍ بشًاهِ سیضی  : جْت استحضاس

 هذیش ک  هحتشم دفتش باصسسی، اسصیابی ػولکشد ٍ پاسخگَیی بِ شکایات  : جْت استحضاس جٌاب آقای دکتش جٌت

 جٌاب آقای هٌْذس ػاق  هذیش هحتشم حشاست ساصهاى غزا ٍداسٍ  : جْت استحضاس

 جٌاب آقای هٌْذس ّاشوی سشپشست هحتشم سٍابظ ػوَهی  : جْت باسگزاسی دس سایت ساصهاى

 تشم اداسُ اهَس داسٍخاًِ ّا ٍ یَصیغ  : جْت استحضاسجٌاب آقای دکتش پشٍیضی سئیس هح


