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موضوع: ابالغ فهرست داروهای مشمول استعالم شناسه رهگیری در داروخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی / آبان 
۱۴۰۱/  ۵۴قلم (جدید)

با سالم و احترام؛

         در راستای عمل به تکالیف قانونی سازمان غذا و دارو در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 

کل کشور و همچنین با توجه به لزوم نظارت هوشمند فعال بر زنجیره تامین، توزیع، عرضه و مصرف  فرآوردههای سالمت محور علی 

الخصوص داروهای شیمیایی به پیوست فهرست زمانبندی داروهای مشمول استعالم شناسه رهگیری در آبان ماه ۱۴۰۱ ارسال 

میگردد. خواهشمند است کلیه داروهای لیست پیوست، طریق زمانبندی اعالم شده در کلیه سامانههای نسخه پیچی داروخانههای 

سرپایی و بستری، مراکز بهداشتی و درمانی بیمهها، مشمول استعالم شناسه رهگیری UID گردند. در پایان این نکته قابل ذکر 

است که از تاریخ ابالغ این نامه، مرجع تشخیص داروهای مشمول استعالم شناسه رهگیری، فهرست برخط (online)قرارداده شده 

در دسترسی داروخانهها، کارشناسان سازمان و معاونتهای غذا و داروی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی در زیرسامانه زنجیره 

تامین سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالتTTAC به آدرس https://statistics reports.ttac.ir است.

رونوشت :
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور -

جناب آقای دکتر عبدا... هندیانی معاون محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
دهقانی نیا مدیرکل محترم دفتر نظارت برسامانه های الکترونیکی و هوشمند

جناب آقای صفاری معاون محترم اطالعات، امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات
معاونت محترم نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

جناب آقای دکتر علیرضا علی احمدی معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی

جناب آقای دکتر سعید کریمی معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر کمال حیدری معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکتر بهروز رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای دکتر شمالی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل -
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