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ندارد

ریاست محترم دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع:  برنامه ساماندهی توزیع، عرضه و فروش ژل های تزریقی زیرپوستی                                                               آنی - مهم

با سالم و احترام؛

بدینوسیله به آگاهی می رساند برابر برنامه ریزی و اعالن قبلی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل و به   

منظور حمایت از فرآورده های تولید داخل که وارد بازار مصرف شده اند و انواع وارداتی که دارای پروانه می باشند -و نیز جلوگیری 

از گردش اقالم قاچاق- توزیع، عرضه و فروش انواع فرآورده های تزریقی دارای کاربرد در حوزه زیبایی مشتمل بر انواع فیلرهای 

تزریق زیرپوستی، فراورده های مزوتراپی و مزوژل ها از ابتدای مهر ماه سال جاری فقط از مسیر شرکت های پخش سراسری و 

داروخانه ها قانونی می باشد و هرگونه عرضه، فروش و نگهداری خارج از آن غیر مجاز اعالم می گردد. لذا خواهشمند است دستور 

فرمائید با همکاری معاونت های محترم درمان و معاونت های محترم غذا و داروی دانشگاه ها مراتب به نحو مطلوب به آگاهی 

پزشکان محترم، کلینیک های پوست و مطب های تحت پوشش رسانده شود، همچنین در اجرای این امر مهم به طور پیوسته 

نظارت دقیق اعمال گردد. بدیهی است تجویز و تزریق این گروه از فرآورده ها در خارج از مراکز پزشکی دارای پروانه فعالیت ممنوع 

بوده و انتظار دارد درصورت مشاهده برخورد جدی در این زمینه صورت گیرد./
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معاون محترم امور اقتصادی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران: جهت استحضار

ریاست محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار
جناب آقای دکتر سعید کریمی معاون محترم درمان

رئیس محترم شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران: جهت استحضار
جناب آقای مهندس مطلبی سربازرس محترم گروه بازرسی غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان بازرسی کل کشور 

ریاست محترم انجمن متخصصین پوست ایران
دبیر محترم سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی
انجمن محترم صنعت پخش داروهای انسانی: جهت آگاهی و همکاری الزم

انجمن داروسازان ایران: جهت آگاهی و همکاری الزم
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای مهندس عاقل مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست:جهت آگاهی و دستور درج مطلب بر روی سایت سازمان
جناب آقای دکتر حیدری مشاور محترم رئیس سازمان و سرپرست دفتر مرکزی حراست
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