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مدیرعامل محترم شرکت یارا طب خاورمیانه
موضوع: ***جمع آوری سفازولین -IBE Pharmaیاراطب خاورمیانه

با سالم و احترام؛
با توجه به نامه شکایتی ثبت شده به شماره ۱۰۰۰/۵۸۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، مبنی بر عدم درج مشخصات دارویی به زبان فارسی و یا انگلیسی بر روی 
بسته بندی، ویال و برگه راهنمای داروی سفازولین ۱گرمی شرکت  IBE Pharma، الزم است بالفاصله نسبت به 
جمع آوری کلیه سری های ساخت داروی مذکور و اصالح بسته بندی، اقدام نموده و نتیجه به این اداره کل 

اعالم گردد.
شایان ذکر است پس از ارسال گزارش جمع آوری نهایی دارو و انجام اقدام اصالحی مربوطه و اطالع رسانی آن به 

این اداره کل، در خصوص امکان توزیع مجدد دارو تصمیم گیری خواهد شد./

رونوشت :
سرکار خانم دکتر فتحی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 
شرکتهای پخش سراسری توزیع دارو
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جناب آقای دکتر محمدی

مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 

با سالم و احترام

       به استحضار می رساند این معاونت گزارشی مبنی بر عدم درج اطالعات به زبان 
انگلیسی یا فارسی بر روی بسته بندی و بروشور ویال سفازولین ۱ گرم  ساخت شرکت 
 ADR با سری ساخت 1121020 توسط رابط محترم UAB,IBE PHARMA”

بیمارستان امام خمینی (ره) تهران دریافت نموده است.  فرم شکایت دارو ( پیوست) تکمیل 
و به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال گردیده است که همراه با 

بروشور  داروی مذکور به آن اداره کل تحویل می گردد. 

رونوشت:
سرکار خانم دکتر محمد حسینی مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سالمت
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