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ندارد

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی شهید قاضیشهید قاضی

سالم علیکم؛
با احترام،با توجه به گزارشات دریافتی به شماره ۶۵۸/۷۸۱۱۷ و ۶۵۸/۷۹۱۳۳ و ۶۵۸/۷۹۸۲۱ مبنی بر وجود ذره 
خارجی به رنگ قرمز داخل ویال ۱۰۰ میلی لیتری مترونیدازول ۰/۵ درصد ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت 
9706199B و تاریخ انقضای ۲۰۲۱/۸، مقرر فرمایید بالفاصله نسبت به جمع آوری فراورده فوق از سری ساخت مذکور 
اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به همراه علت ایجاد مشکل به 

این اداره کل اعالم گردد.
همچنین با توجه به دریافت چند مورد شکایت از ناخوانا بودن سری های ساخت مندرج روی بسته بندی ویال ها و محلول 

های تزریقی حجیم آن شرکت، الزم است بالفاصله نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایید ./

رونوشت :
جناب آقای دکتر تقویان رئیس محترم اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو 

سرکار خانم دکتر خیراندیش مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت  
جناب آقای دکتر کریمی رئیس محترم اداره بازرسی فنی 

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو 
جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 

جناب آقای مهندس قربانی مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم 
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 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس 

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 

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی 

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

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

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم 
جناب آقای صباغان دبیر محترم هماهنگی سالمت قطب مناطق آزاد 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد 
معاون محترم غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان 
مدیرمحترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین 

مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه 
مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه 

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز) 

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول 

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو 
جناب آقای مهندس غفاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس 

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب 
جناب آقای دکتر موسوی سندونی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند 

معاون محترم غذا و دارو معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسد آباد 
تربت جام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 

مدیر محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی 
معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال 

جناب آقای موجبی متصدی محترم امور دفتری 
معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیع کننده دارو
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۶۵۸/۷۹۸۲۱/د
۱۳۹۷/۰۹/۰۶

دارد

جناب آقای دکتر عبده زاده
مدیر کل محترم  امور دارو و مواد تحت کنترل

موضوع: وجود ابهام در شماره سری ساخت مندرج بر روی ویال مترونیدازول شهید قاضی

با سالم ؛
با احترام، پیرو نامه های شماره ۶۵۸/۷۸۱۱۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ و نامه شماره ۶۵۸/۷۹۱۳۳/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ به 

استحضار می رساند، گروه ADR دفتر متبوع، یک نمونه ویال مترونیدازول % ۰/۵( ۱۰۰ میلی لیتری) ساخت شرکت شهید قاضی            
(تصویر پیوست) دریافت نموده است که شماره سری ساخت مندرج بر روی برچسب فرآورده مذکور، مبهم می باشد به نحوی که به            

انواع عبارات 9706199B ویا 97D6198B ویا 9705199B قابل خواندن می باشد. خواهشمند است، دستور فرمائید، ضمن 
بررسی موضوع، نتایج به این دفتر نیز اعالم گردد.
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۱۳۹۷/۰۸/۲۹

ندارد

جناب آقای دکتر عبده زاده
مدیر کل محترم  امور دارو و مواد تحت کنترل

موضوع: وجود جسم خارجی در دارو و عدم درج نحوه تزریق بر روی آمپول

با سالم ؛
با احترام، عطف به نامه شماره ۱۰۰۰/۷۷۲۵۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ ، معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی جهرم، در خصوص وجود جسم خارجی در ویال مترونیدازول ساخت شرکت شهید قاضی با شماره سری 
ساخت ۹۷۰۵۱۹۹۸ و آمپول دگزامتازون ساخت شرکت کاسپین تامین با شماره سری ساخت ۸۷۷ و همچنین عدم درج نحوه 
تزریق بر روی آمپول بتامتازون ساخت شرکت داروپخش با شماره سری ساخت ۲۵۹، خواهشمند است، دستور فرمائید، پس از 
بررسی موضوع نتایج به این دفتر نیز اعالم گردد. در ضمن به محض دریافت نمونه داروهای دارای مشکل، نمونه های مذکور به آن 

اداره کل محترم ارسال خواهد شد. مراتب جهت دستور هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

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

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
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دارد

جناب آقای دکتر عبده زاده
مدیر کل محترم  امور دارو و مواد تحت کنترل

موضوع: ارسال نمونه های دارو

با سالم ؛

    با احترام، پیرو نامه شماره ۶۵۸/۷۸۱۱۷/د مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ ، در خصوص وجود جسم خارجی در دارو و عدم درج نحوه تزریق 
بر روی آمپول، نمونه های داروی مذکور شامل : یک عدد نمونه ویال مترونیدازول ML ۰/۵% 100 ساخت شرکت شهید قاضی با 
شماره سری ساخت ناخوانا و مبهم ( تصاویر پیوست ) محتوی یک عدد جسم خارجی، یک نمونه آمپول دگزامتازون ساخت شرکت 
کاسپین تامین با شماره سری ساخت ۸۷۷ محتوی اجسام خارجی به  شکل ذرات سیاه رنگ متعدد، دو عدد آمپول بتامتازون 
ساخت شرکت داروپخش با شماره سری ساخت های ۲۷۰ و ۲۵۹ به علت عدم درج نحوه تزریق بر روی آمپول، جهت دستور اقدام 

مقتضی ارسال میشود. خواهشمند است، دستور فرمایید، پس از برررسی موضوع، نتایج به این دفتر نیز اعالم گردد.
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