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

رئیس محترم بیمارستان مسیح دانشوری

رئیس محترم مرکز قلب تهران

ریاست محترم مرکز قلب شهید رجائی

TTACTTAC  موضوع: رهگیری، رهیابی و منوط بودن پرداخت های بیمه ای به استعالم اصالت کاالهای پزشکی

با سالم و احترام؛

با عنایت به نامه شماره ۰۰/۲۰۱۹۹۵/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ریاست محترم 

جمهوری و با توجه به نامه شماره ۱۰۰/۶۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ مقام عالی وزارت، همچنین پیرو نامه شماره ۶۵۵/۲۴۷۸۷ مورخ 

۱۴۰۰/۰۵/۱۱ و نامه شماره ۶۵۵/۲۷۵۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ اینجانب، در راستای اجرای برنامه جامع پیشگیری و تشدید مبارزه با 

قاچاق کاالهای سالمت محور، ضوابط اختصاصی اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز (ابالغیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ و اصالحات بعدی)، بند (ز) و (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و مصوبات 

ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو مقرر شده است از تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرداخت هزینه 

های بیمه، یارانه ها و بودجه تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز مشابه اقالم دارویی مصرفی و واکسن ها در بخش 

سرپایی و بستری منوط به شناسه گذاری کاال، ثبت قبلی اطالعات فروش در سامانه TTAC و پاسخ استعالم برچسب 

اصالت و سالمت منصوب بر این اقالم انجام شود. در این خصوص عالوه بر اقالم دارویی که پیش از این مشمول این طرح قرار 

گرفتند، فهرست ۵۷ قلم تجهیزات پزشکی تحت پوشش این طرح (پیوست نامه شماره ۶۶۴/۲۴۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰) 

ارسال می گردد و به آگاهی می رساند تمامی اقالم دارویی، تجهیزات پزشکی مشمول، تحت پوشش طرح قرار می گیرند.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت دانشگاه های  علوم پزشکی بر استعالم اصالت کلیه اقالم دارویی و تجهیزات 

پزشکی فوق االشاره از تاریخ ابالغ نامه مقام عالی وزارت در کلیه مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه (سرپایی و بستری) از طریق 

سامانه TTAC همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور در خصوص بررسی، پیگیری، 

پیشگیری، ارسال هشدار و اعالم گزارش تخلف یا جرم علیه شرکت مربوطه به مراجع ذیصالح به عنوان کاشف موضوع ماده ۲۶ 

قانون م.ب.ق اقدام نماید.
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