
                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

۶۶۵/۳/د
۱۴۰۰/۰۱/۰۱

ندارد

کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: تأکید بر لزوم ثبت اطالعات در سامانه TTAC جهت داروی انسولین

با سالم و احترام؛

پیرو نامههای شماره ۸۳۳۶۶ مورخ ۹۹/۹/۷ و ۸۴۹۸۸ مورخ ۹۹/۹/۱۱ درخصوص ثبت اطالعات انسولین های   

قلمی در سامانه TTAC به منظور نظارت بر توزیع و رصد دقیق زنجیره تأمین، موکداً یادآور میگردد ثبت تاییدیه دریافت و 

فروش تمامی انواع انسولینهای قلمی در سامانه TTAC به آدرس /https://statisticsreports.ttac.ir از دسترسی 

"داروخانه" از تاریخ ۹۹/۹/۸ اجباری بوده و در صورت عدم ثبت توسط داروخانهها، از تحویل سهمیه بعدی توسط شرکت پخش به 

ایشان جلوگیری به عمل خواهد آمد. در این راستا الزم است داروخانه اقدامات زیر را در دسترسی مربوطه با نام "ثبت نسخه 

الکترونیک اقالم سالمت محور" در سامانه انجام دهد:

ثبت کد ملی و تاریخ تولد فرد تحویل گیرنده -۱
ثبت کد نظام پزشکی پزشک -۲

۳- ثبت بارکد یا UID دارو (برای بیماران بیمه های تامین اجتماعی، سالمت ایرانیان و خدمات درمانی نیروهای مسلح در 
صورت داشتن تعهد بیمه با توجه به ثبت بارکد در سامانه بیمه، نیاز به ثبت مجدد در این سامانه وجود ندارد، برای سایر 

بیمه ها و نسخ آزاد باید در این سامانه ثبت بارکد انجام گیرد)

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت
جناب آقای دکتر بایرامی معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

جناب آقای دکتر رستمی رئیس محترم اداره امور داروخانه ها و شرکتهای پخش
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