یکی اس بْتزیي آرسٍّبیی کِ بب فزارسیذى سبل ًَ بزای عشیشاًوبى دارین ،سالهتی است .سالهتیٍ ،اتارزیي
ًعوتی است کِ رب آى را اس دست ًذّین پی بِ ارسش ٍاقعی آى ًخَاّین بزد .در ٍاقعً ،عوتی است خبهَش
کِ غبلبب آى را فزاهَش هیکٌین .گبّی اٍقبت ،آسیبْبی جسوی ٍارد ضذُ بِ اضخبظ بب ّیچ ثزٍت ٍ
دارایی قببل جبزاى ًیست .هطوئٌبً ّیچکس دٍست ًذارد سالهت خَد را بِ خطز بیبًذاسد؛ بٌببزایي ببیذ
ًسبت بِ هسبئل پیزاهَى خَد بب َّضیبری کبهل بزخَرد کزدُ ٍ اس روبهی خطزّبی پیص رٍ آگبّی داضتِ
ببضین.
بب فزا رسیذى سبل جذیذ ،ضوي آرسٍی سالهتی بزای ضوب ٍ خبًَادُ هحتزهتبى ،بز آى ضذین رب اس ضوب
دعَت کٌین کِ بب یکی اس هْوتزیي هَارد هزربط بب ایي هبحث –خزیذ ٍ هصزف رجْیشات ٍ هلشٍهبت
پشضکی -بب هب ّوزاُ ضَیذ.

رجْیشات پشضکی بِ طَر کلی بِ دٍ گزٍُ عوذُ رقسین بٌذی هیگزدًذ:
رجْیشات پشضکی سزهبیِای :کلیِ دستگبُّبی پشضکی جشء ایي گزٍُ هحسَة هیگزدًذ اس جولِ
دستگبُ سی ری اسکي ،ام آر آی ،هبضیي بیَْضی ٍ . ...اکثز رجْیشات پشضکی سزهبیِای ّوبًگًَِ کِ اس
ًبم آًْب ًیش بزهیآیذ ،قیوت سیبدی دارًذ.
رجْیشات پشضکی هصزفی یب هلشٍهبت پشضکی هصزفی :اقالهی کِ یکببر هصزف بَدُ هبًٌذ سزًگ،
ست سزم ٍ  ...یب ایٌکِ هٌحصزا بزای یک بیوبر هَرد استفبدُ قزار هیگیزًذ هبًٌذ پیچ ٍ پالکّبی اررَپذی.
اکثز ایي اقالم بب رَجِ بِ ایٌکِ بِ صَرت رْبجوی هَرد استفبدُ قزار هیگیزًذ ،هستقیوب بب بذى بیوبر سز ٍ
کبر دارًذ ٍ ببیذ استزیل ببضٌذ .لذا ،اّویت استفبدُ اس هلشٍهبت پشضکی اصیل ٍ بب کیفیت کن اس اّویت
هبحث دارٍّب ًیست .چِ بسب کِ بب رَجِ بِ ٍرٍد رْبجوی ایي گًَِ اقالم بِ بذى بیوبراى ،در صَرت ٍجَد
هطکل در عولکزد ٍ یب عذم استزیل بَدى آًْب ،عَارض جبزاى ًبپذیزی در پی خَاٌّذ داضت.
در ایي راستب ،بِ بیبى هطبلبی خَاّین پزداخت کِ ّز فزد ببیذ بِ عٌَاى عضَی اس جبهعِ ٍ بِ هٌظَر اررقبی
سطح سالهت خَد ٍ خبًَادُ خَیص اس آى هطلع ببضذ.
کلیِ ضزکتْبی رَلیذ کٌٌذُ یب ٍارد کٌٌذُ رجْیشات ٍ هلشٍهبت پشضکی ٍ روبهی هزاکش رَسیع
یب عزضِ کٌٌذُ ایي اقالم جْت قبًًَی ًوَدى فعبلیت خَدً ،یبس بِ اخذ هجَس اس ادارُ کل رجْیشات پشضکی
سبسهبى غذا ٍ دارٍ دارًذً .ظز بِ رعذد ضزکتّب ٍ اصٌبف رجْیشات پشضکی هستقز در کطَر ،اهکبى ًظبرت
هَثز هستقین ٍ هستوز بز ایي هزاکش اس سَی ادارُ کل رجْیشات پشضکی ٍجَد ًذاضت .لذا ،ایي اهز بِ
هعـبًٍت ّبی غذا ٍ دارٍی استـبىّب ٍاگذار گزدیذ .لیست کلیـه مراکس مجاز توزیع و عرضه تجهیسات
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پصشکی استان بًشُس دز سایت معايوت غرا ي دازيی ایه استان بٍ وشاوی ایىتسوتی
 fdo.bpums.ac.irدزج ي بسيش زساوی میگسدد .الشم بٍ ذکس است کٍ اعالم اسامی مساکص بٍ
معىی مًزد تائید بًدن تمامی اقالم قابل عسضٍ آوُا ویست بلکٍ اصىاف مًزد اشازٌ ،تىُا مجاش بٍ

عسضٍ کاالَایی کٍ اش مساکص مجاش تُیٍ کسدٌاود می باشىدً .ظارت بز ایي اهز بِ عْذُ هعاًٍت غذا ٍ
دارٍ است .با هزاجعِ بِ سایت ایي هعاًٍت ،اس اخبار ٍ اطالعیِّای جذیذ هزتبط با ایي هبحث آگاُ ضَیذ.
ادارُ کل تجْیشات پشضکی ساسهاى غذا ٍ دارٍ ،قیوت فزٍش بزخی اس هلشٍهات پشضکی را
تعییي ًوَدُ است کِ با تَجِ بِ ابالغ بخطٌاهِ ٍسیز هحتزم بْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی کطَر ،کلیِ
هزاکش درهاًی اعن اس دٍلتیً ،یزٍّای هسلح ،تاهیي اجتواعی ٍ خصَصی هلشم بِ رعایت آى هیباضٌذ .قیوت
ایي اقالم در سایت ادارُ کل تجْیشات پشضکی بِ ًطاًی  imed.irقابل استعالم بَدُ ٍ در دستزس عوَم
هزدم هی باضذ.
زيود استعالم قیمت ملصيمات پصشکی مصسفی
 -1هزاجعِ بِ سایت ادارُ کل تجْیشات پشضکی بِ آدرس ( www.imed.irضکل )1
 -2اًتخاب گشیٌِ ”قیوت اقالم هصزفی هَرد تاییذ“ اس بخص ”استعالم“ (ضکل )1

ضکل ً -1حَُ استعالم قیوت هلشٍهات پشضکی هصزفی

2

 -3در ایه مزحلٍ بٍ صفحٍای َدایت میشًید کٍ با جستجًی یکی اس اطالعات مزبًط بٍ کاال اس جملٍ
وام آن ،در صًرتی کٍ جشء اقالم قیمت گذاری شدٌ باشد ،میتًاوید قیمت فزيش را مالحظٍ فزمائید( .شکل
)2

شکل  -2جستجًی کاال در قسمت فُزست قیمت کاالَای مصزفی مًرد تایید

تجُیشات ي ملشيمات پششکی با تًجٍ بٍ ارتباط تىگاتىگی کٍ با بدن بیماران دارود ،یکی اس
مُمتزیه اقالم سالمت محًر بٍ شمار میريود .بىابزایه باید در خزید ایه کاالَا بسیار دقت شًد .حتی
بزخی اس کاالَایی کٍ دارای مجًس اس ادارٌ کل تجُیشات پششکی َستىد ،گاَی ايقات باعج بزيس حًادث
واگًار بزای مصزف کىىدٌ میشًود .ادارٌ کل تجُیشات پششکی بٍ مىظًر کىتزل بیشتز بز ایه اقالم،
ساماوٍای جُت حبت گشارش مزدمی در خصًص حًادث (ريیدادَای واخًاستٍ) تجُیشات ي ملشيمات
پششکی راٌ اوداسی کزدٌ است .در صًرتی کٍ پس اس استفادٌ اس کاالی پششکی ،شاَد بزيس حًادحی بًدید کٍ

3

هٌجر تِ ترٍز آسیة جذی شذُ ٍ یا تْذیذ کٌٌذُ سالهت عوَهی تاشذ ،از طریق سایت ادارُ کل تِ ًشاًی
 www.imed.irآى را گسارش ًوائیذً .حَُ ثثت گسارش تا شوارُ ّای  1تا  3در شکل  3قاتل هشاّذُ
است.

شکل ً -3حَُ ثثت گسارش هردهی در خصَص حَادث ًاگَار تجْیسات ٍ هلسٍهات پسشکی

ّواًگًَِ کِ در شکل ً 3شاى دادُ شذُ است ،پس از هراجعِ تِ سایت ادارُ کل تجْیسات پسشکی ٍ
اتٌخاب گسیٌِ ” اطالع رساًی عوَهی ٍ هردهی“ ،عالٍُ تراهکاى ثثت گسارش حَادث ًاگَار ،هیتَاى
ٍسایل پسشکی فراخَاى شذُ را ًیس هشاّذُ کرد ( شوارُ  4در شکل  .)3هٌظَر از ایي ٍسایل ،آى دستِ از
تجْیسات ٍ هلسٍهات پسشکی هی تاشذ از ادارُ کل تجْیسات پسشکی هجَز گرفتِ اًذ ٍلی پس از تررسی
ّای اًجام شذُ تَسط کارشٌاساى آى ادارُ ،عذم صالحیت آًاى احراز شذُ است.
یکی از رٍشّای کسة اطویٌاى از کاالی خریذاری شذُ ،استعالم اصالت آى است .در ایي هیاى ،الصاق
ترچسة اصالت جْت ترخی از تجْیسات پسشکی ًیس از تاریخ  1331/1/1الساهی شذُ است .اهکاى تررسی
اصالت کاال در سایت ادارُ کل تجْیسات پسشکی ٍجَد دارد (شوارُ  5در شکل  . )3تا تَجِ تِ اّویت ایي
هَضَع ،در اداهِ تِ تررسی هشخصات ترچسة اصالت ٍ ًحَُ استعالم آى هیپردازین.

4

تش اساس تخشىامٍ اداسٌ کل وظاست ي اسصیاتی تجُیضات ي ملضيمات پضشکی ساصمان غزا ي داسي ،تا عىایت
تٍ مفاد مادٌ  31لاوًن مثاسصٌ تا لاچاق کاال ي اسص مصًب سال  3191ي لاوًن اصالح مًادی اص لاوًن
مثاسصٌ تا لاچاق کاال ي اسص مصًب سال  3191ي َمچىیه مًاد  1ي  6شیًٌ وامٍ مثاسصٌ تا لاچاق تجُیضات
ي ملضيمات پضشکی دس فاص ايل جُت اجشایی شذن لًاویه مًسد اشاسٌ اص اتتذای سال  ،3197تجُیضات ي
ملضيمات پضشکی ریل مشمًل الصاق تشچسة اصالت میتاشىذ.
الف -تجُیضات ي مًاد دوذاوپضشکی :کلیٍ کاالَای دوذاوپضشکی
ب -ملضيمات آصمایشگاَی :مطاتك جذيل 3
ج -تجُیضات ي ملضيمات پضشکی خاوگی  3ي لاتل عشضٍ  :1مطاتك جذيل 1
د -ملضيمات پضشکی واصایی :مطاتك جذيل 1
ٌ -ملضيمات پضشکی استًپذی :پشيتضَای استشیل استًپذی لگه ) ،(Hipصاوً ) ،(Kneeشاوٍ
)(Shoulder
جذيل  -3فُشست الالم آصمایشگاَی مشمًل تشچسة اصالت(تًلیذی ي ياسداتی) اص اتتذای سال 3197
ردیف

اقالم آزمایشگاهی

3

کیت تشخیص HIV

1

کیت تشيپًویه

1

کیت تشخیص َپاتیت B,C.D

1

کیت HTLV

5

کیت َای تشخیص گشيٌ خًوی ()ABO,rh

6

( HCGتست تشخیص تاسداسی) ()Home Use

7

(LHتست تخمک گزاسی) ()Home Use

8

اوًاع دستگاٌ اوذاصٌ گیشی لىذ خًن()Home use

9

اوًاع وًاس ي سًصن تست لىذ خًن

5

جديل  -2فهرست اقالم خبوگی مشمًل ثرچست اصبلت(تًلیدی ي يارداتی) از اثتدای سبل 7997
ردیف

اقالم خانگی ()Home Use

7

اوًاع فشبرسىج

2

لىسهبی تمبسی

9

اوًاع کبوديم

4

اوًاع تشک مًاج

5

اوًاع تشکچه ثرقی

6

پمپ هبی تسریق قبثل حمل

7

اوًاع فتًتراپی

8

پبلس اکسیمتر اوگشتی

9

وجًالیسر

71

اکسیژن سبز پرتبثل

77

سبکشه پرتبثل

72

يسبیل کمک ارتًپدی

79

فتبل داپلر ()Home use

74

CPAP

75

BIPAP
اوًاع گًشی معبیىه

77

ترمًمتر دیجیتبل

78

جًراة ياریس

79

پمپ هبی )DVT( compression

21

تحریک الکتریکی( )TENS

27

کیسه هبی استئًمی

22

کبوديم شیت

29

محلًل شستشًی لىس تمبسی

24

اوًاع سمعک پشت گًشی

76

6

جذٍل -3فْزست اقالم هزبَط بِ ًاسایی هطوَل بزچسب اصالت(تَلیذی ٍ ٍارداتی) اس ابتذای سال 7337
ردیف

اقالم مربوط به نازایی

7

ّیستزٍهتز

2

سَسى آسپیزاسیَى ٍ جوع آٍری تخوک

3

سَسى آسپیزاسیَى ٍ ایزیگیطي ٍ جوع آٍری تخوک

4

کاتتز IUI

5

کاتتزّای اًتقال جٌیي

6

کاتتزّای ًوًَِ بزداری آًذٍهتز

7

سَسى بیَپسی آهیٌَسٌتش

در حال حاضز ،تٌْا بزچسب اصالت هَرد تاییذ ساسهاى غذا ٍ دارٍ هطابق ضکل  4هیباضذ کِ بخصّای
هختلف آى با ضوارُّای هختلف ًطاى دادُ ضذُ است .در اداهِ ،بِ بزرسی قسوتّای ضوارُگذاری ضذُ ٍ
بیاى رٍشّای ردیابی اصالت کاال خَاّین پزداخت.

ضکل ً -4وًَِ بزچسب اصالت کاال

7

 GTNهخفف عبارت  ٍ Global Trade Item Numberingبِ هعٌی
شوارُ تجاری فزآٍردُ هیباشذ .ایي کذ بِ طَل ثابت  41رقن ٍ بز اساس استاًذاردّای ساسهاى GS1
صادر هیگزدد.
 UIDیا ّواى  Unique IDبِ هعٌی شٌاسِ رّگیزی بَدُ ٍ بِ طَل ثابت 02
رقن هیباشذ.
شٌاسِ اصالت ،کذ  41رقوی هٌحصز بِ فزد کاال ٍ هتٌاظز با کذ  UIDاست کِ
تَسط الیِای پَشاًذُ شذُ ٍ تَسط خزاش دادى قابل هشاّذُ هیباشذ.

بذیي هٌظَر کافی است،
هصزف کٌٌذُ پس اس خزاش الیِ پَشاًٌذُ (شوارُ )3کذ  41رقوی آشکار شذُ را بِ یکی اس رٍشّای سیز
(ّواًگًَِ کِ در شکل  1با

ًیش ًشاى دادُ شذُ است) استعالم ًوایذ:

هزاجعِ بِ پایگاُ ایٌتزًتی ً( :www.ttac.irحَُ استعالم بذیي رٍش ،در شوارُ  0 ٍ 4در شکل ٍ 5
در شکل ً 1شاى دادُ شذُ است)
تواس با شوارُ 2041425
ارسال کذ  41رقوی اس طزیق ساهاًِ پیام کَتاُ ) (smsبِ شوارُ 02222200
بزخی اس شزکتّا اقذام بِ ساخت بزچسب با شوارُ تقلبی هیًوایٌذ ،بذیي صَرت کِ شوارُ خَد
را بز رٍی بزچسب درج کزدُ ٍ در صَرت استعالم هشتزی ،پیاهی اس سَی شزکت هتقلب هبٌی بز اصیل
بَدى کاال بزای شخص ارسال هیگزدد .بٌابزایي بِ هٌظَر جلَگیزی اس ّز گًَِ سَء استفادُ احتوالی ،دقت
بِ شوارُ هذکَر الشاهی است.

8

شکل  -5ورود به سامانه  ttacجهت استعالم اصالت کاال و انتخاب گزینه ”استعالم کذ رهگیری“

شکل -6درج کذ  66رقمی کاال به منظور ردیابی اصالت آن
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 -1اصالت أه فزآيردٌ مًرد تإٔٔذ است.
 -2اصالت أه فزآيردٌ قبالً تًسظ َمٕه ساماوٍ/دستگاٌ کىتزل شذٌ است.
 -3اصالت أه فزآيردٌ قبالً تًسظ ساماوٍ/دستگاٌ دٔگزْ کىتزل شذٌ است.
 -4أه فزآيردٌ تقلبٓ است.
 -5تارٔخ مصزف أه فزآيردٌ گذشتٍ است؛ لغفاً اس مصزف آن خًددارْ فزمإٔذ.
 -6لغفاً اس مصزف فزآيردٌ خًددارْ کزدٌ ي آن را بٍ محلٓ کٍ اس آن خزٔذٌأذ ،باسگزداوٕذ.
 -7مصزفکىىذِ گزامٓ بٍدلٕل عذم بارگذارْ کامل اعالعات أه فزآيردٌ ،امکان پاسخگًٔٓ تًسظ ساماوّ
ردٔابٓ ،رَگٕزْ ي کىتزل اصالت فزآيردٌَاْ سالمت يجًد وذارد .لغفاً عٓ ريسَاْ آٔىذٌ مجذداً تالش
کىٕذ.
با استفادٌ اس وزم افشار بارکذ خًان تلفه َمزاٌ ي قزار دادن تصًٔز شغزوج ماوىذ
(شمارٌ  5شکل )4در کادر مزبًط بٍ آن ،مشخصات محصًل اس جملٍ کذ  UID ،GTNي تارٔخ اوقضا
مشخص خًاَذ شذ .أه امز در شکل  7وشان دادٌ شذٌ است.

شکل  -7استفادٌ اس وزم افشار بارکذ خًان تلفه َمزاٌ جُت ردٔابٓ محصًل

شمارٌ سزْ ساخت کاال کٍ مختص َز سزْ ساخت اس محصًل مٓباشذ.
ٔ EXPا َمان  ،Expire Dateتارٔخ اوقضاْ محصًل را ومأش مٓدَذ.
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بوشهر ،خیابان امام خمینی (ره) ،خیابان  8تیر  ،پشت اورژانس  ،116کد پستی 861587455:
58844446466-9

58844441865

Info@bpums.ac.ir

