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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

مدیرعامل محترم شرکت داروسازی آریا
مدیر عامل محترم شرکت سامی ساز

مدیر عامل محترم شرکت تهران شیمی
مدیر عامل محترم شرکت خوارزمی

مدیر عامل محترم شرکت شفا
مدیرعامل محترم شرکت داروسازی کیمیدارو

مدیر عامل محترم شرکت ایران هورمون
مدیر عامل محترم شرکت اکتوورکو

مدیر عامل محترم شرکت رازک
مدیر عامل محترم شرکت تولیددارو

مدیر عامل محترم شرکت لقمان
مدیر عامل محترم شرکت ساپونین ایران
مدیرعامل محترم شرکت داروسازی اسوه
مدیر عامل محترم شرکت رستا ایمن دارو

مدیرعامل محترم شرکت شهر دارو
مدیر عامل محترم شرکت صنعت دارویی شاری

مدیرعامل محترم شرکت پارس مینو
مدیر عامل محترم شرکت دارویی فاخر

مدیر عامل محترم شرکت درسا دارو

موضوع: هشدار تامین قرص متفورمین ۵۰۰ میلی گرم

با سالم واحترام،

   

    بررسی های انجام شده بر روی داده های موجود در سامانه پیش بینی تعهدات تامین حاکی از کمبود موجودی 
و عدم وضعیت مطلوب   قرص متفورمین ۵۰۰ میلی گرم می  باشد.لذا به منظور پیشگیری از کمبود احتمالی وایجاد 
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دپوی قابل قبول بایستی برای داروی فوق به گونه ای برنامه ریزی شود که موجودی سه ماه مصرفی بوده واطالعات به 
صورت ماهیانه در سیستم پیش بینی تعهدات اصالح شود.

مقتضی است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ صدور نامه نسبت به ارسال جوابیه دستور اقدام الزم صادر 
فرمائید.

رونوشت :
جناب آقای دکتر تقویان رئیس محترم اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو 

سرکار خانم دکتر سرابی تبریزی کارشناس محترم اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران 
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