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معاون محترم غذا و دارو / معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی… سراسر کشور

با سالم و احترام

        باتوجه به نشست برگزار شده در یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز                         

( مستند پیوست ) و مباحث مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده مقتضی است دستور فرمایید ضمن تشدید اقدامات 

نظارتی و بازدید از کلیه مراکز درمانی ( بیمارستانها ، درمانگاهها، پلی کلینیک ها ) و مطب های فعال در زمینه 

آندوسکوپی دستگاه گوارش عالوه بر بررسی وضعیت دستگاههای ویدئو آندوسکوپ موجود از نظر اصالت، سالمت، 

کیفیت و ایمنی ، وضعیت مجوز دستگاه منصوب در مرکز ( و یا مطب پزشکی) به استناد مدارک قانونی ارائه شده 

بررسی و در صورت مشاهده و رخداد تخلف (قاچاق) مراتب از طریق شعبه ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی                    

( حسب مورد دادسرای مرکز استان/ شهرستان و یا تعزیرات حکومتی ) مورد پیگیری و همچنین موضوع حسب مورد 

باتوجه به ارتباط موسس مرکز درمانی ( و یا مسئول فنی مرکز ) و پزشک کاربر دستگاه ( دو مرکز درمانی و              

یا مطب ) از طریق دادسرای انتظامی نظام پزشکی مرکز استان/ شهرستان مورد پیگیری واقع و نتایج اقدامات به این 

اداره کل اعالم گردد.

باتوجه به دستور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ، تسریع و دقت در انجام دستور مورد تاکید این اداره کل              

می باشد.

رونوشت:

جناب آقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان جهت استحضار -
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار -

جناب آقای دکتر پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز بازگشت به نامه شماره ۰۰/۲۰۰۶۱۳/ص                -
مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ جهت استحضار     
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