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سازمان غذا و دارو

اتوماسیون اداری متمزکز

معاوویه محتزم غذا و دارو داوشگاه /داوشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماوی ( ....سزاسز کشور)
موضوع :در خصوص دستگاههای سوالریوم و کیت های PRP

تا سالم ي احتشام؛
 PRPتٍ استحضاس

تا تًجٍ تٍ سًاالت متؼذّد َمکاسان دس خظًص دستگاَُای سًالسیًم ي کیت َای

می سساوذ دستگاَُای سًالسیًم ي اوًاع کیت َای ( PRPتشای کاستشد پًست ي صیثایی) فاقذ َش گًوٍ مجًص جُت
تًلیذ ،يسيد ي تشخیض اص ایه ساصمان تًدٌ ي تامیه ،وگُذاشت ،ػشضٍ ،مظشف ي کاستشی ایه اقالم تا تًجٍ تٍ مفاد
تثظشٌ  2مادٌ  3قاوًن مشتًط تٍ مقشسات امًس پضشکی ي داسيیی ي مًاد خًسدوی ي آشامیذوی جشم ي قاتل پیگیشی
می تاشذ .فلزا مستذػی است مشاتة تىا تٍ وحً مقتضی ،دس سغح حًصٌ وظاستی داوشگاٌ/داوشکذٌ دساستان/شُشستان،
تٍ کلیٍ فؼالیه ػشطٍ پضشکی ي ریىفؼان اعالع سساوی ي مًاسد تخلف دس چاسچًب قًاویه ي مقشسات جاسی مًسد
پیگیشی الصم تًسظ مؼايوتُای غزا ي داسي ي دسمان داوشگاٌ ياقغ گشددَ .مچىیه الصم تٍ رکش است ػاليٌ تش کلیٍ
مًسسات پضشکی (تیماسستاوُا ي مشاکض دسماوی) ديلتی ،خظًطی ،خیشیٍ ،وُادَای ػمًمی غیش ديلتی ي ویشيَای
مسلح ،کلیٍ مًسسات غیشی پضشکی ي تخش َای مشمًل قاوًن وظام طىفی ویض اص ایه امش مستثىی وثًدٌ ي ػاليٌ تش
تشخًسدَای قاوًوی الصم ،مشاتة تا تًجٍ تٍ دخالت غیش مجاص دس امًس پض شکی تا تًجٍ تٍ مفاد مادٌ «
اخیشالزکش قاتل پیگیشی خًاَذ تًد.

روووشت:
مؼاين محتشم دسمان يصاست متثًع جُت استحضاس ي دس طًست طالحذیذ دستًسات مقتضی
مؼاين محتشم تُذاشت يصاست متثًع جُت استحضاس دس طًست طالحذیذ دستًسات مقتضی
مشايس محتشم يصیش ي مذیش کل دفتش تاصسسی اسصیاتی تش ػملکشد ي پاسخگًیی تٍ شکایات جُت استحضاس
مذیشیت محتشم سياتظ ػمًمی يصاست متثًع جُت استحضاس ي دستًس تٍ مىظًس اقذام مقتضی
مذیش کل محتشم اداسٌ وظاست ي اسصیاتی تجُیضات ي ملضيمات پضشکی

 هتران  -خیابان انقالب-بعد چهارراه ولیعصز-نزسیده به چهارراه کالج-نبص خیابان خارک-پالک 29
 کد پستی1415845371 :

 تلفن 63420
 صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو :

 صفحه الكتزونیكی وسارت بهداضت  ،درمان و آموسش پشضكی :



نمابز :

42763

http://info@imed.ir
http://www.imed.ir

 »3قاوًن

