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مدیرعامل محترم شرکت داروسازی حکیم
مدیر عامل محترم شرکت داروسازی جالینوس

مدیر عامل محترم شرکت کارخانجات داروپخش
مدیر عامل محترم شرکت داروسازی ابوریحان

مدیر عامل محترم شرکت آوه سینا 
مدیر عامل محترم شرکت پورسینا

مدیر عامل محترم شرکت داروسازی عبیدی
 

سالم علیکم؛
بااحترام، نظر به گزارش جمع آوری داروی والسارتان از بازار دارویی ۲۳ کشور اتحادیه اروپا و بررسی انجام گرفته در سطوح 
آژانسها و دستگاههای نظارتی بین المللی از جمله EMA و احراز مشکل کیفی (وجود ناخالصی پیش بینی نشده) در ماده اولیه 
تولیدی والسارتان شرکت Zhejiang Huahai کشور چین در مقرر فرمایید در اسرع وقت کلیه سریهای ساخت از تمامی 
محصوالت حاوی ماده موثره والسارتان تولیدی از آن منبع جمع آوری و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ 

هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد./

رونوشت :
سرکار خانم دکتر خیراندیش مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت  

جناب آقای دکتر اینانلو رئیس محترم اداره بازرسی و فنی 
سرکار خانم دکتر عرفانیان رئیس محترم اداره مواد اولیه دارویی 

سرکار خانم دکتر نصر رئیس محترم اداره ثبت و صدور پروانه 
جناب آقای دکتر یکتادوست حسینی سرپرست محترم اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو 

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو 

جناب آقای فالح متصدی محترم امور دفتری 
جناب آقای دکتر جهانپور سرپرست محترم روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو 

جناب آقای خلیلی متصدی محترم امور دفتری 
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جناب آقای دکتر اصغری

رئیس محترم سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

با سالم

 احتراما، عطف به خبر جمع آوري والسارتان از بازار دارويي ۲۲ كشور اتحاديه اروپا بواسطه 

وجود Impurity كارسينوژن از منشا كشور چين(ضميمه به پيوست) و با توجه به تجويز و 

مصرف گسترده اين فرآورده در بيماران قلبي و عروقي مقرر فرماييد در اسرع وقت اقدامات الزم 

صورت پذيرفته و در صورت نياز اطالع رساني به كادر درماني انجام گيرد تا خطري متوجه جان 

بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني مربوطه نباشد.

قبال از هماهنگي نهايت تشكر را دارد.




