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ندارد

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی،خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

DOXORUBICIN، ROMIPLOSTIM، INFLUENZA VACCINE، NOXAFIL    موضوع: لزوم ثبت اطالعات فرآورده های
TTAC در سامانه SUSPENSION

با سالم و احترام؛

پیرو مکاتبات پیشین درخصوص ثبت اطالعات برخی داروها در سامانه TTAC به منظور نظارت بر توزیع و رصد دقیق 
زنجیره تأمین به اطالع میرساند ثبت تأییدیه دریافت و فروش برای داروها به شرح جدول ذیل در سامانه TTAC به آدرس 
/https://statisticsreports.ttac.ir از دسترسی "داروخانه" برای بیماران سرپایی از تاریخ این نامه اجباری بوده و در 
صورت عدم ثبت توسط داروخانهها، از تحویل سهمیه بعدی توسط شرکت پخش به ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد. در این 
راستا الزم است داروخانه اقدامات زیر را در دسترسی مربوطه با نام "ثبت نسخه الکترونیک اقالم سالمت محور" در سامانه 

انجام دهد:

ثبت کد ملی و تاریخ تولد بیمار .۱
ثبت کد نظام پزشکی پزشک .۲

۳. ثبت بارکد یا UID دارو 
ردیف نام ژنریک دارو

1 DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 2 mg/1mL 5 mL
2 DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE (PEGYLATED) INJECTABLE, LIPOSOMAL PARENTERAL 2 mg/1mL 10 mL
3 DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 2 mg/1mL 25 mL
4 ROMIPLOSTIM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 ug  
5   INFLUENZA VACCINE (انواع فرآورده های واکسن آنفلوانزا)
6 NOXAFIL   SUSPENSION ORAL 40 mg/1mL 105 mL
7 ALBUMIN (HUMAN) INJECTION, SOLUTION PARENTERAL

رونوشت :
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت

جناب آقای دکتر رضوی دبیر شورای عالی بیمه سالمت کشور و مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت
جناب آقای دکتر هیراد رئیس محترم اداره پایش زنجیره تامین دارو

 (سازمان بیمه سالمت ایران)
 (بیمه تامین اجتماعی)

 (بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح)
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