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۶۵۵/۱۱۰۳۵۹
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ندارد

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

موضوع: اطالع رسانی ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به کلیه مراکز تحت پوشش دانشگاه

با سالم و احترام ؛

پیرو نامه شماره ۶۵۵/۵۲۲۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ و با عنایت به مصوبات جلسه کارگروه ویژه مقابله با سقط عمدی 

جنین مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ برگزار شده در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و عطف به نامه شماره ۳۰۰/۲۳۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 

معاونت محترم بهداشت وزارت متبوع، بدینوسیله اعالم می دارد مطابق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توزیع 

داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه در داروخانه های مراکز بیمارستانی دارای مجوز از وزارت متبوع مجاز است و هر گونه 

خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین بدون ثبت در سامانه ردیابی و رهگیری این سازمان ممنوع بوده و مشمول 

مجازات های تعزیری درجه سه تا شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب۱۳۹۲/۰۲/۰۱ خواهد بود. لذا با عنایت به 

اهمیت موضوع، لطفا دستور فرمایید به منظور اجرای کامل و دقیق مفاد قانون، موضوع مصادیق مباشرت در سقط و پیامدهای 

قانونی آن، به همه مراکز دارویی، درمانی و بهداشتی تحت پوشش آن دانشگاه/دانشکده به صورت دقیق و مستمر اطالع رسانی شود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت استحضار

جناب آقای دکتر سیدکاظم فروتن دبیر محترم ستاد ملی جمعیت ریاست جمهوری: جهت استحضار
جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران: جهت استحضار

جناب آقای دکتر حسین فرشیدی معاون محترم بهداشت: جهت استحضار
جناب آقای دکتر ضیاء رئیس محترم انجمن داروسازان ایران: جهت استحضار

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور: جهت اطالع و دستور اقدام الزم
جناب آقای دکتر پیکان پور مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو 

جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت
جناب آقای دکتر حیدری سرپرست محترم دفتر مرکزی حراست سازمان غذا و دارو
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