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رئیس محترم دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور                                    آنی

TTAC  موضوع: لزوم ثبت اطالعات داروی رمدسیویر در سامانه

با سالم و احترام؛

پیرو نامه شماره ۶۶۵/۸۵۰۱۵ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ درخصوص الزام ثبت اطالعات در سامانه TTAC برای داروی 
رمدسیویر، به استحضار میرساند از تاریخ نامه ثبت تاییدیه دریافت و فروش داروهای رمدسیویر در سامانه TTAC به آدرس 
/https://statisticsreports.ttac.ir از دسترسی "داروخانه" برای بیماران سرپایی و بستری اجباری بوده و در صورت 
عدم ثبت توسط داروخانه ها، 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 بیمار -۱

ثبت کد نظام پزشکی پزشک -۲
۳- ثبت بارکد یا UID دارو 

بدیهی است در مواردی که استعالم بارکد دارو در سامانه یکی از سه بیمه اصلی صورت پذیرد نیاز به ثبت مجدد اطالعات در سامانه 
TTAC نمی باشد.

شایان ذکر است عرضه دارو در داروخانه سرپایی و بستری صرفاً منوط به ثبت اطالعات مربوطه در سامانه TTAC می

بایست انجام پذیرد. بدیهی است اعطای سهمیه بعدی منوط به وضعیت ثبت اطالعات فرآورده در سامانه مذکور بوده و 

وضعیت ثبت در سامانه توسـط مراکز، معیاری در ارسال سهمیه های آتی برای معاونتها خواهد بود.

رونوشت :
جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت استحضار

جناب آقای دکتر محمدی مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل
معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور : جهت آگاهی و اقدام الزم
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