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                                                                                                    تاریخ: ...................
                                                        پیوست: .................

۶۶۵/۳۳۵۷۳
۱۳۹۷/۰۴/۱۹

ندارد

تهران، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
   تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر 
کشور

موضوع: صدور مجوز توزیع داروی هورمون رشد Eutropin 4IU در سطح داروخانه های کشور

سالم علیکم؛
          احتراما با توجه به بخشنامه شماره ۶۶۵/۱۲۹۷۳ تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ (تصویر 
پیوست) به منظور جلوگیری از مصرف داروی قاچاق و تقلبی موجود در بازار ترتیبی اتخاذ 
گردد تا داروی هورمون رشد Eutropin 4IU نیز بصورت عمومی در تمام داروخانه ها 
توزیع و در دسترس قرار گیرد. بدیهی است آن معاونت محترم ملزم به نظارت بر داروخانه ها 

جهت توزیع آن با نسخه پزشک می باشد./

رونوشت :
جناب آقای دکتر پرویزی رئیس محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش 

جناب آقای دکتر رزازان کارشناس محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش 
مدیر عامل محترم شرکت آرمان فارمد دارو 

جناب آقای خلیلی متصدی محترم امور دفتری 

http://www.fda.gov.ir/
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                                                                                                    شماره: ........................   
                                                                                                    تاریخ: ...................
                                                        پیوست: .................

۶۶۵/۱۲۹۷۳
۱۳۹۷/۰۲/۱۹

ندارد

تهران، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
   تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر 
کشور

موضوع: (بخشنامه) درخصوص عرضه داروهای خاص در داروخانه ها*سهولت دسترسی بیماران*

با سالم و احترام؛ 
پیرو بخشنامه شماره ۶۶۵/۱۲۹۶۵۰ تاریخ ۹۶/۱۰/۱۶ اعالم می دارد، به منظور سهولت 
دسترسی بیماران به ارائه خدمات دارویی، مراتب در اولین جلسه کمیسیون ماده ۲۰ مرکز به 
تاریخ ۹۷/۲/۱۶ مطرح و چنین اظهار نظر گردید : توزیع داروهای بیمارستانی و داروهای 
خاص، در داروخانه های بخش خصوصی (مستقر در اطراف بیمارستانها و مراکز درمانی 

دانشگاهی و دولتی) با رعایت ضوابط مربوطه و تحت نظارت آن دانشگاه، بالمانع است./ 

رونوشت :
مدیرعامل محترم کلیه شرکت های پخش 

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 
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