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 مدير عامل محترم شركت كارخانجات داروپخش

 كارخانجات داروپخش(سهامي عام)

 شركت كارخانجات داروپخش(سهامي عام)

 

عليكم؛  سالم 

معاونت محترم غذا و داروي  19/7/94/د مورخ 32346/1000با احترام ، با توجه به شكايت ثبت شده به شماره 
ميلي ليتري  2آمپول ران مبني بر وجود ذرات سياه رنگ داخل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اي

، مقرر فرماييد  6/7120و تاريخ انقضاي  134سري ساخت  رهساخت آن شركت به شما ميلي گرمي 50رانيتيدين 
از  هفته 6و  2بالفاصله نسبت به ريكال فرآورده مذكور اقدام نموده و نتيجه ابتدايي و نهايي ريكال به ترتيب ظرف مدت 

 تاريخ نامه به اين اداره كل ارسال گردد.

گرديد الزم است اقدام مؤثري جهت  099با توجه به سابقه تكرار موضوع مشابه كه منجر به ريكال سري ساخت 
 جلوگيري از وقوع مجدد مشكل طراحي و اجرا گردد.

 رونوشت :

 

 

 

 

 

 رد قشم جناب آقاي مهندس قرباني مدير كل محترم غذا و دارو و استاندا
 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني آبادان 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران 

 عاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فارس م
 شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي معاون محترم غذا و دارو دان

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود 
 جناب آقاي مهندس ساراني سرپرست محترم نظارت بر ضوابط بهداشت انساني سازمان منطقه آزاد  چابهار 

  94/ص/9521/135: در پاسخ به نامه شماره پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فسا 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قزوين 
  م پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياريمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علو
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 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قم 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان 

 و درماني كردستان معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كرمان 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كرمانشاه 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان 

 غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گناباد معاون محترم 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيالن 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني لرستان

 دمات بهداشتي و درماني مازندران معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خ
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشهد 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني همدان 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني يزد 
 محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اراك  معاون

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان 

 شكي و خدمات بهداشتي و درماني ايالم معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پز
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بابل 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بوشهر 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني رفسنجان 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زابل 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زاهدان 
 لوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان معاون محترم غذا و دارو دانشگاه ع

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سبزوار 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سمنان 

 ي تبريز معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درمان
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اروميه 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بجنورد 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حيدريه معاون محترم غذا و دارو

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كهگيلويه و بويراحمد 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني هرمزگان 

 پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بهبهان  معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم
 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شوشتر 
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 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گراش 
 رفت معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جي

 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مراغه 
 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايرانشهر 
 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني الرستان 

 انشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اسفراين معاون محترم غذا و دارو د
 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ساوه 

 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بم 
 درماني البرز معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و 

 معاون محترم غذا و دارو دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني نيشابور 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جندي شاپور (اهواز) 

 ستاندارد كاال كيش جناب آقاي مهندس پازوكي دوالبي رئيس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و ا
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني دزفول 

 : جهت اقدام الزممدير عامل محترم شركت توزيع دارو پخش 
 : جهت اطالعجناب آقاي دكتر پيرويان معاون محترم برنامه ريزي و آمار 

 سي فني سركار خانم دكتر كنعاني رئيس محترم اداره بازر
 : جهت بارگذاري در سايت سازمان جناب آقاي مهندس هاشمي سرپرست محترم روابط عمومي
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