


ىعئّل کاىم در ىصاکض درىاٌی ةایس ةا جائیس و ٌظارت  ىؿصفی آزىایؼگاُیو رصیس کهیَ ىهضوىات پضػکی 

پط از اغالم اكالم ىّرد ٌیاز ةَ واخس ججِیضات ةسیً ىٍظّر، . اٌجام گیصد آن ىصکض ججِیضات پضػکی فٍی

اكسام ةَ جػییً  www.imed.irاداره کم ةَ آدرس  ظاىاٌَةا جّجَ ةَ اظحػالم از  پضػکی، ىعئّل فٍی
ةصٌس و جّزیع کٍٍسه ىجاز ىی ٌيایس. جياىی پیغ فاکحّرُا و فاکحّرُای رصیس ىهضوىات پضػکی ةایس جّظط 

و ٌام  ؾدث پیغ فاکحّر، ٌظارت ةصدر  ىعئّل فٍی جائیس ػسه و دارای ىِص و اىضای ایؼان ةاػس.
، ةصرظی و در ؾّرت وجّد اػکالس ةای و وضػیث ٌيایٍسگی کاال آن ىٍسرج دركیيث واخس  ،کاالىؼزؿات 

در ةصرظی فاکحّر ٌیض ٌام و ىؼزؿات کاال و ةَ واخس جّزیع کٍٍسه جِث اؾالح ىؼکالت، اغالم گصدد. 
 كیيث آن ةصرظی ىی گصدد. 

ةَ ازای آٌِا ٌيایٍسگی ارش  ُص ىصکض جّزیػی جٍِا ىجاز ةَ فصوش کاالُایی اظث کَکَ کص اظث ان ذػای
اىص جٍِا از ظصیق اظحػالم از ظاىاٌَ اداره کم ىؼزؽ ىی گصدد. ارائَ ٌاىَ  ٌيّده ةاػس و ؾدث ایً

 ٌيایٍسگی از ظّی ػصکث/ؾٍف جّزیع کٍٍسه ةَ ُیچ غٍّان كاةم اظحٍاد ٌیعث. 

 -imedةا جّجَ ةَ اظحػالم از ظاىاٌَ – ةایس كیيث فصوش ةَ ةیيار 

فصوش درج ػسه  ٌیض ةا جّجَ ةَ كیيث جّظط ىعئّل فٍی در فاکحّر درج و ةَ اٌتاردار جدّیم گصدد. اٌتاردار
 درج ىی ٌيایس. ظیعحو در  كیيث فصوش آن کاال را، جّظط ىعئّل فٍی

، كیيث فصوش آٌسظحَ 120305ةا جّجَ ةَ ةزؼٍاىَ ػياره  

از ىهضوىات پضػکی کَ در ظاىاٌَ اداره کم ججِیضات پضػکی كیيث گشاری ٌؼسه اٌس ةص اظاس ظّد اغالم 
 ػسه در جسول ذیم جػییً ىی گصدد. 

 پضػکی درؾس ظّد ىهضوىات پضػکی فاكس كیيث گشاری در ظاىاٌَ اداره کم ججِیضات -1جسول 

 درصد سود و هزینه های خرده فروشی/ فروش به مصرف کننده شرح

 کاالهای وارداتی کاالهای تولید داخل

 12 20 ریال اكالم ةا كیيث کيحص از یک ىیهیّن
اكالم ةا كیيث ةیغ از یک ىیهیّن ریال 

 و کيحص از ده ىیهیّن ریال
12 8 

 5 8 اكالم ةا كیيث ةیغ از ده ىیهیّن ریال

                                                
ىٍظّر از ىعئّل فٍی ججِیضات پضػکی کَ در اداىَ ىحً ایً کحاةچَ ةَ جِث ارحؿار ىعئّل فٍی ذکص ػسه اظث، داٌغ آىّرحَ رػحَ  -1

ىصجتط را گشراٌسه ةاػس. در ؾّرجی کَ ىصکض درىاٌی ةاػس کَ دوره آىّزػی ىیىٍِسظی پضػکی )یا داروظازی یا پضػکی ةا ظَ ظال ظاةلَ کار( 
  فاكس ىعئّل فٍی ةاػس، ُسف کحاةچَ ةیان ػصح وظایف ىعئّل جاىیً ىهضوىات پضػکی ىؿصفی در ىصکض درىاٌی ىی ةاػس.  
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ٌام ىؼزؿات فٍی(، ٌام دكیق کاال، ىسل، ظایض/اةػاد، ػصح کاال )ىؼزؿات کاىم کاال از جيهَ ٌام و 

 ذکص گصدد.جػساد، كیيث واخس و كیيث کم  ،Lot NO/ Batch No ىدؿّل، IRCججاری )ةصٌس(، کس 

ةصری از جّزیع کٍٍسگان از ذکص ةصٌس و ىؼزؿات کاال در فاکحّر رّدداری ىی کٍٍس. ایً در 

ر ظاىاٌَ ىی ةاػس. ةٍاةصایً الزم رُگیصی کاال د اىکان خانی اظث کَ غسم ذکص ةصٌس در فاکحّر ةَ ىٍضنَ غسم
اظث کَ ىعئّل فٍی ةَ غٍّان ٌاظص اؾهی رصیس ىهضوىات پضػکی، ایً كتیم ىؼکالت را از ظصیق جّزیع 
کٍٍسه پیگیصی ٌيّده و جّضیدات الزم را در ایً رؿّص ةَ ػصکث/ ؾٍف جاىیً کٍٍسه اكالم پضػکی ارائَ 

 ٌيایس.

 درج ػّد. ٍسه فاکحّر ةَ ُيصاه آدرس و جهفً ٌام ػصکث/ کارراٌَ ؾادر کٍ 

  در ةاالی ةصگَ کهيَ فاکحّر كیس گصدد.  

 ض آن از پیغ فاکحّر انضاىی اظث.ةَ جِث جيای

 دارای ػياره ظصی، جاریذ ؾسور، ػياره ػٍاظَ ىهی و ػياره اكحؿادی ةاػس.  

 ٌام کاىم رصیسار ةَ ُيصاه آدرس و جهفً كیس ػّد.  

 فاکحّر ةایس دارای ىِص و اىضای فصوػٍسه ةاػس. 
 

ةا اظحفاده از ٌام  ىیً ىهضوىات پضػکی ىصکض درىاٌی، الزم اظث ىعئّل فٍیجأ در ؾّرت ةصوز ىؼکم در

ػصوع ىی ػّد(، وارد ظاىاٌَ اداره کم ػسه  h)ٌام کارةصی ةا خصف  ىصکضآن کارةصی و رىض غتّر ارحؿاؾی 
دچار ىؼکم ػسه اٌس( را ةَ  ِاىیً آٌدر جأ ٌایاب ةّده و و کيتّد ىهضوىات پضػکی )آن دظحَ از اكالم کَ

 ؾّرت انکحصوٌیکی دتث ٌيایس. 

در ؾّرت غسم اظالع ىعئّل فٍی از ٌام کارةصی و رىض غتّر ىصکض درىاٌی، الزم اظث ةا 

ىػاوٌث غشا و دارو ىکاجتَ ػّد جا پط از پیگیصی الزم از ظّی کارػٍاظان ىػاوٌث، اظالغات الزم در ارحیار 
 ةص ىصکض درىاٌی كصار گیصد.کار
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د ػّد را ُص خاددَ ای کَ ىٍجص ةَ ىصگ یا ؾسىَ جسی ةصای ةیيار، کارةص وظیهَ و یا ظایص افصا

خاددَ ٌاگّار ىی ٌاىیو. 

وظیهَ، غيهکصد ٌاىٍاظب  غّاىم ىزحهفی ىی جّاٌس ةاغخ وكّع یک خاددَ ٌاگّار ػّد از جيهَ: ٌلؽ

  وظیهَ، رعای کارةصی، ظصاخی ٌاىٍاظب

در ؾّرت وكّع خاددَ ٌاگّار ٌاػی از ىهضوىات پضػکی، ةایس ىصاجب جِث پیگیصی، ةَ اداره کم 

ججِیضات پضػکی ىٍػکط گصدد. ةسیً ىٍظّر، فصم ىزؿّؾی از ظّی اداره کم جِیَ و جّظط ىػاوٌث غشا 
 ٌؼان داده ػسه اظث.  1اٌی اةالغ گصدیسه اظث. فصم ىشکّر در ػکم و دارو ةَ ىصاکض درى

( ىعهع 1ىعئّنیً جياىی ةزؼِای ىّجّد در ىصاکض درىاٌی ةایس از فصم گضارش خّادث ٌاگّار )ػکم  

ةاػٍس. اظالع رظاٌی در ایً رؿّص ةَ غِسه ىعئّل فٍی ىصکض درىاٌی ىی ةاػس. ىعئّل فٍی ةایس ضيً 
را ةَ ُص یک از  آىّزش غهم ایجاد خاددَ ٌاگّار و ةیان ىّارد ػاىم گضارش ةَ کهیَ ىعئّنیً ةزؼِا، فصم

آٌان جدّیم ٌيایس. در ةازرظی از ىصاکض درىاٌی، ىیضان اظالع ىعئّنیً ةزؼِا از فصم ىشکّر ىّرد ارزیاةی 
 كصار ىی گیصد.

( را جکيیم و در اظصع 1ىّظف اظث فصم گضارش )ػکم  َدر ؾّرت ررساد خاددَ، ىعئّل ةزغ ىصةّظ

 ٍی پط از دریافث گضارش، ظتق ىصاخم ذیم غيم ىی ٌيایس:وكث ةَ ىعئّل فٍی جعهیو ٌيایٍس. ىعئّل ف

در ؾّرت اىکان، از کاالی ىػیّب ٌيٌَّ ةصداری ىی گصدد. )کاال ةَ ةزغ ججِیضات پضػکی ىٍحلم  

 ىی گصدد(.

: ىعئّل فٍی ةا اظحفاده از ٌام کارةصی و رىض imedدتث انکحصوٌیکی گضارش خّادث ٌاگّار در ظاىاٌَ  

ػسه و گضارش را ةَ ؾّرت انکحصوٌیکی دتث ٌيّده و کس  اداره کم غتّر ارحؿاؾی ىصکض درىاٌی وارد ظاىاٌَ
 رُگیصی دریافث ىی ٌيایس. 
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در ؾّرت غسم اظالع از ٌام کارةصی و رىض غتّر ىصکض درىاٌی، الزم ذکص ػسُياٌگٌَّ کَ 

 .و ىکاجتَ ػّدةا ىػاوٌث غشا و دارجِث پیگیصی، اظث 

پط از دتث انکحصوٌیکی گضارش خّادث ٌاگّار، ضيً ارظال ٌاىَ ةَ ىػاوٌث غشا و دارو و ىٍػکط  

 ٌيّدن ىّضّع، ٌيٌَّ کاال ةَ ىػاوٌث ارظال ىی گصدد.   

کارػٍاظان اداره ججِیضات پضػکی ىػاوٌث غشا و دارو پط از ةازدیس از ىدم ىصکض درىاٌی و جکيیم چک 

 ٌيٌَّ کاال را ةَ اداره کم ججِیضات پضػکی ارظال ىی ٌيایٍس.  نیعث ىصةّظَ، گضارش و

اداره کم ججِیضات پضػکی ةا جّجَ ةَ گضارش ُای دریافحی از ىصاکض درىاٌی، ىػاوٌث ُای غشا و دارو و 

یا ػصکث ُای ججِیضات پضػکی، ىّضّع را از ػصکث جّنیس کٍٍسه/ وارد کٍٍسه ىدؿّل، پیگیصی ىی ٌيایس. 

ىصاکض از ػسه و جِث جيع آوری  2ً خانث ةعحَ ةَ ىؼکم اظِار ػسه و در ؾّرت نضوم، کاال فصارّاندر ای

ىػصفی ىی گصدد. فصارّان ىهضوىات پضػکی از ظّی ىػاوٌث غشا و دارو  3درىاٌی یا اٌجام اكساىات اؾالخی
 ةَ ىصاکض اةالغ ىی گصدد. 

ةا اغالم فصارّان، ىعئّنیً فٍی ىصاکض درىاٌی ةایس ٌعتث ةَ پیگیصی ىّضّع اكسام ٌيایٍس. ةَ غتارت 

دیگص پط از ةصرظی، ضيً رّدداری از رصیس کاالی اغالىی، در ؾّرت وجّد کاالی فصارّان ػسه در ىصکض 

در ظاىاٌَ اداره کم، نیعث کاالُای فصارّان ػسه  درىاٌی ةایس ىعاةق دظحّرانػيم اةالغ ػسه غيم ٌيایٍس.

  كاةم ىؼاُسه اظث.  “Recall-فصارّان”، ةزغ “ویژه ُا”كعيث 

 

 

                                                
و فصارّاٌی غتارجعث از رارج کصدن ىدؿّل از ةازار و یا اٌجام اكساىات اؾالخی جِث خم ىؼکالت ىصةّط ةَ ایيٍی  -1

 غيهکصد یک وظیهَ پضػکی جّزیع ػسه در ةازار
 

 
 

 

اكساىات اؾالخی، اكساىاجی اظث کَ جِث خم ىؼکالت ىصةّط ةَ ایيٍی و غيهکصد یک وظیهَ پضػکی و جهّگیصی از وكّع  -2
وظیهَ، ىجسد آن ؾّرت ىی پشیصد. ایً اكساىات ػاىم ىّاردی اظث از جيهَ: ةصرظی و کٍحصل وظیهَ، جػيیص وظیهَ، جٍظیو 

 ةصچعب گشاری ىجسد وظیهَ، آگاه ظارحً ةیيار از ىؼکم، جدث ٌظص كصار دادن ةیيار
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 فرم گزارش حوادث و مشکالت کیفی در ملزومات پزشکی 

 اطالعات اداری -1

      □پیگیری               □تکمیلی                    □اولیى نوع گزارش :   

 شود()توضیح داده  □سایر  □صدمات جدی    □مرگ     □موارد تهدید کووده سالمت عمومی طبقه بنذی گزارش : 

 تاریخ گزارش )روز/ماه/سال( :                                                           تاریخ وقوع خادثى )روز/ماه/سال( :

 تاریخ اطالع ةى سازهده/همایوده وسیلى )روز/ماه/سال( :

 مشخصات فرد گزارش کننذه :

 سمت :                      هام و هام خاهوادگی:                                 

 هام مرکز درماهی :                                                        آدرس، تلفن/هماةر:    

 مشخصات سایر مراجع ذیصالح کى این گزارش ةرای آهها هیز ارسال گردیده است :

 شرح حادثه یا مشکل : -2

 اطالعات وسیله پزشکی : -3

 هام وسیلى :                                                     کمپاهی سازهده :  

  : (Serial/Lot/Batch numberمدل:                                                             سری ساخت )

 دستگاه/وسیلى: تاریخ تولید :                                                   فروشوده

 سایر : □توزیع کووده  □همایوده تولید کووده خارجی  □تولید کووده داخلی 

 اطالعات فروشوده )هام، آدرس و شماره تلفن/هماةر( :

 وضعیت فعلی وسیلى :

 تجزیه و تحلیل و اعالم نظر شرکت سازنده/نماینده در خصوص حادثه و اقدام اصالحی مورد نیاز : -4

 فرد حادثه دیده )بیمار/کاربر( :اطالعات  -5

 سن/جوسیت :

 اقدامات اهجام شده در خصوص آسیب فرد :

 وضعیت فعلی فرد آسیب دیده :

 سایر توضیحات : -6

 مهر و امضاء تکمیل کووده فرم                                                                                                              

 

 فصم گضارش خّادث ٌاگّار در ىصاکض درىاٌی -1ػکم 
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درج ػّد جا غالوه ةص  اىی ىهضوىات پضػکی ىؿصفی ةایس در ؾّرجدعاب ةیيارانت جيةصٌس و ىؼزؿا
یکی از ؼزیؽ دكیق اكالم رصیساری ػسه، ٌّع ةصٌس ىؿصف ػسه ةصای ةیياران ٌیض كاةم رُگیصی ةاػس. ج

ٌظارت ىعئّل فٍی ةص ضّاةط  نضومغهم غسم دتث ةصٌسُا، غسم ذکص آٌِا در فاکحّر رصیس ىی ةاػس. در ایٍجا 
درىاٌی اظث کَ ىهضوىات غهم غسم ذکص ةصٌس، اٌتاردار ىصکض فاکحّر و پیغ فاکحّر ىدصز ىی گصدد. از دیگص 

دكیق  ىعحيص و اٌحظار ىی رود ىعئّنیً فٍی از ظصیق پایغ دتث ىی ٌيایس.رصیساری ػسه را در ظیعحو 
ایً اىص ةسون ُيکاری  رفع ىّاٌع پیغ رو گام ةصدارٌس.، در جِث دتث ةصٌسُا در ؾّرجدعاب ةیياران روال

از ایً رو، ػایعحَ اظث ىعئّل فٍی ىصکض اٌتارداران ةَ غٍّان دتث کٍٍسه اونیَ اكالم، ىیعص ٌزّاُس ػس. 
الزم را در رؿّص  اٌتاردار ىصکض، پیگیصی ُيکاریدرىاٌی ضيً ةصرظی ٌيٌَّ ؾّرجدعاب ةیياران، ةا 

 دتث ىؼزؿات و ةصٌس جياىی اكالم پضػکی ىؿصفی در ظیعحو ةَ غيم آورد. 
 

ُای کهی اكحؿاد ىلاوىحی و ةَ ىٍظّر پؼحیتاٌی از جّنیسکٍٍسگان دارهی کَ ةا ُيث ةا جّجَ ةَ ظیاظث
ٍس، ػایعحَ اظث رصیس ىهضوىات پضػکی از کّػواالی رّیغ، در راظحای رّدکفایی ایً ىصز و ةّم ىی

 جّنیسات دارهی در اونّیث كصار گیصد.    

ضيً ظپاس از جياىی جالش ُای دنعّزاٌَ ىعئّنیً فٍی ىدحصم ىصاکض درىاٌی در راظحای ارجلای ظالىث 
از ىعئّنیً فٍی ىدحصم جلاضا ىی گصدد در ؾّرت وجّد افصاد جاىػَ و اظحفاده ؾدیح از ىٍاةع ىّجّد، 

ةا  پیؼتصد ُسفيٍس اىّر جِث پیؼٍِادُص گٌَّ  ارائَو یا  در رؿّص ىّارد ىعصح ػسه ظّالُصگٌَّ اةِام یا 
دارهی  07733335355-8ػياره جياس:   س.رو جياس خاؾم فصىایٍاداره ججِیضات پضػکی ىػاوٌث غشا و دا

  07733350122ػياره جياس ىعحلیو:      401

1-www.imed.ir 

 ىػاون ىدحصم وزیص و رئیط ظازىان غشا و دارو 23/08/1394ىّرخ  12305/655ةزؼٍاىَ ػياره  -2

 2، ٌگارش MA-WI-09صارّاٌی وظایم پضػکی، ػياره ظٍس ضّاةط گضارش خّادث ٌاگّار و ف -3
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