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مدیرعامل محترم شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران

مدیرعامل محترم شرکت کارخانجات داروپخش

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی ثامن

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی شیراز سرم

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی شهید قاضی

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های وارد کننده دارو

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های فوریتی

موضوع: درخصوص توزیع سرم تولید داخل و وارداتی

با سالم و احترام؛

پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰در خصوص وضعیت تولید و توزیع محلولهای تزریقی (انواع سرم) و به منظور پایش و توزیع 

بهینه در سراسر کشور تا اطالع ثانوی فقط از طریق پخش های زیر جهت توزیع اقدام نمایید. 

شرکت پخش سراسری یاراطب ثامن، هجرت، مهبان دارو، مشا طب، التیام، توزیع دارو پخش، البرز، اکسیر، سینا 

پخش ژن، رازی، قاسم ایران، بهستان پخش، مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان، شفاآراد

فهرست فوق مستمراً بازبینی شده و براساس عملکرد شرکت های پخش، ممکن است شرکت ها حذف یا به فهرست اضافه 

شوند. شایان ذکر است فروش هر نوع سرم به سایر پخش ها (استانی و سراسری) تا اطالع ثانوی ممنوع می باشد. همچنین رعایت 

مواد ذیل در تحویل و توزیع سرم به مراکز درمانی توسط پخش های سراسری الزامی است.

توزیع محلولهای تزریقی با اولویت بیمارستانها، درمانگاه ها و داروخانه ها توزیع کننده داروهای شیمی درمانی انجام  -۱

پذیرد.

توزیع با نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه ها انجام پذیرد. -۲

هر گونه سبد فروشی و فروش الزامی کاالیی به همراه سرم ها ممنوع می باشد. -۳

فعالیت کلیه شرکت ها در خصوص ثبت اطالعات در TTAC رصد شده و در صورت عدم درج صحیح اطالعات در سامانه  -۴

در لیست شرکت توزیع کننده بازنگری می شود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر بهرام دارایی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو:جهت استحضار

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
جناب آقای دکتر شاکری نژاد سرپرست محترم اداره پایش زنجیره تامین دارو

سرکار خانم دکتر آژوغ سرپرست محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش
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مدیرعامل محترم شرکت پخش البرز

مدیرعامل محترم شرکت پخش دارویی رازی
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