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ندارد

مدیر عامل محترم کلیه شرکت های تولید کننده محصوالت ضد عفونی کننده مراکز درمانی بیمارستانها                       آنی

موضوع:  دستورالعمل موقت نحوه توزیع محصوالت ضدعفونی کننده مورد نیاز بیمارستان ها

با سالم و احترام؛

         به اطالع می رساند، با توجه به شرایط اخیر کشور ناشی از بروز و شیوع کرونا ویروس و ضرورت تأمین مستمر و بدون وقفه 
فرآورده های ضدعفونی کننده مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی ضروری است نظر به اهمیت و حساسیت موضوع موارد ذیل 

در ارسال محموله های بیمارستانی مدنظر قرار گیرد و با دقت اجرا گردد. 

۱-ارسال مستقیم به بیمارستان درصورت دریافت درخواست بیمارستان همچون گذشته بالمانع است. اصل درخواست 
بیمارستان ها و فاکتورهای صادر شده باید در محل شرکت نگهداری و رسید مهر و امضاء شده  بیمارستان مربوطه نیز ظرف 

حداکثر ۷۲ ساعت ضمیمه مستندات قبلی شود. 

۲- تحویل هرگونه کاال به اشخاص حقیقی به عنوان نماینده فروش یا فرد واسط ممنوع می باشد.

۳- معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی می توانند درخواست بیمارستان های تحت پوشش را جمع آوری و به شرکت 
تولیدکننده ارسال نمایند. صدور فاکتور و ارسال کل محموله برای معاونت غذا و داروی دانشگاه درخواست دهنده مجاز است. در 

این خصوص نیز ضروری است مستندات مربوطه مانند بند ۱ دریافت و نگهداری شوند.

۴- در صورتی که شرکتی تمایل به توزیع محصوالت بیمارستانی خود از طریق ۱۶  شرکت های پخش سراسری معرفی شده 
سازمان غذا و دارو دارد این روش نیز مورد تأیید و موافقت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

۵- نامه شماره ۶۶۵/۱۱۴۷۶۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ این اداره کل درخصوص نحوه توزیع ژل ها و محلول های الکلی دست برای 
داروخانه ها که دارای مجوز تولید موقت هستند کماکان به قوت خود باقی است و منافاتی با این دستورالعمل ندارد.

۶- پدهای الکلی نیز فقط می توانند در بیمارستان ها، مراکز درمانی و یا داروخانه ها از مسیرهای تعریف شده توزیع شوند.

تاکید می شود حسن اجرای تمامی موارد فوق با مدیرعامل محترم شرکت تولیدکننده می باشد./
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