ﺷﺮاﯾـﻂ واردات داروﻫـﺎی ﻓـﻮرﯾﺘﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،در ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ
ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و وارد
ﮐﻨﻨﺪه دارو ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺳﺎل آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻓﻮرﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۴۷۹۵۴/۶۶۵
ﻣﻮرخ  ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ واردات داروﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور
ﻣﺠﻮز ورود و ﺗﺮﺧﯿﺺ اﯾﻦ داروﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۱اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ داروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺗﻌﻬﺪات و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اداره ﮐﻞ دارای
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ در
ﺑﺎزار ﻣﺸﻬﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۲ﻓﻬﺮﺳﺖ داروﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺘﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﯿﺘﮏ در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ )ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ( ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ دارای ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﻣﺼﻮب ﻃﺒﻖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۲۸/۰۱/۹۷ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی واردات ﺧﻮد در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺎرﮔﻮن ،ﻣﺸﺨﺼﺎت داروی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﺎﯾـــﻞ اﮐﺴـــﻞ ﭘﯿﻮﺳـــﺖ ﺗﮑﻤﯿـــﻞ و ﺑـــﻪ ﻧﺸـــﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـــﮏ
) (drug.scm@fda.gov.irارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻼک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
اداره دارو ،ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ،
ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻮرم ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺎرج
از ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۴ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود داروﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﯿﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻓﻮرﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
 ۵۰درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﯿﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻞ
ﭘﺮوﻓﻮرم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و واردات ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

 -۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
داروﻫﺎ ،اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در ﻧﻈﺮ دارد اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮای ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻋﻼﻣﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺷﺮﮐﺖ وارد
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﯿﺮ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در دو ﭘﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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