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دارد

معاونت های محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

HIX موضوع: نکات ضروری در خصوص سامانه ثبت شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

با سالم و احترام؛

پیرو جلسه هم اندیشی قطب ها مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ و نامه  های شماره ۶۶۵/۹۶۰۷۱ مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ و ۶۶۵/۷۴۱۶۳/د 
مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ درخصوص ثبت اطالعات مصرف کنندگان و سفارش گذاری و فروش شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول 
ارز دولتی در سامانه HIX (فهرست به پیوست ارسال می شود)، موارد زیر مجددا یادآوری می شود. مقتضی است اطالع رسانی به 

نحو مقتضی صورت پذیرد.

کلیه داروخانه های دارای دسترسی به سامانه HIX  مجاز به توزیع شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی در سامانه  .۱
HIX می باشند و معرفی داروخانه منتخب توسط معاونت های غذا و دارو مجاز نمی باشد.

کلیه داروخانه های دارای دسترسی به سامانه HIX و متقاضی فروش شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی ملزم به  .۲
ثبت اطالعات مصرف کنندگان و سفارش گذاری(با استفاده از راهنمای نامه پیوست) در سامانه فوق الذکر می باشند.

به منظور سهولت در ثبت اطالعات، مشخصات هویتی مصرف کننده و سرپرست از طریق استعالم از سامانه ثبت احوال تکمیل می شود  .۳
و همچنین در مراجعات بعدی مصرف کننده به داروخانه های سراسر کشور اطالعات هویتی و نحوه ارتباط با مصرف کننده قابلیت 

بازیابی دارد و نیازی به ثبت مجدد نمی باشد و صرفاً فرآورده و تعداد تحویلی ثبت شود.
اطالعاتی از قبیل کد پستی، آدرس محل سکونت اختیاری در نظر گرفته شده است. .۴

درخصوص تازه متولدین و بیماران سازمان بهزیستی مشخصات تحویل گیرنده فرآورده ثبت شود. .۵
ثبت اطالعات مرتبط با مصرف کننده و یا سرپرست تبعه غیر ایرانی بدون کد اقامت و پاسپورت، تازه متولدین و بیماران سازمان  .۶
بهزیستی در سامانه امکان پذیر نمی باشد لذا مقتضی است اطالعات دریافت کننده / مصرف کننده و سرپرست توسط داروخانه در فایل 

اکسل ثبت و به صورت ماهانه به این اداره کل ارسال شود.
مشخصات ورود به سامانه های های گزارش گیری شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه(کاربران معاونت های غذا و دارو) طی نامه  .۷

( http://drs.fda.gov.ir/login :آدرس سامانه گزارش گیری) .شماره ۶۶۵/۳۹۹۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ارسال شده است
همچنین به اطالع می رساند شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه بیماران متابولیک(فرآورده های یارانه ای) که به صورت استوک به 
داروخانه ارسال می شوند داروخانه ملزم به ثبت اطالعات در سامانه HIX می باشد و در صورت عدم ثبت اطالعات متعاقبا استوکی به 

آن معاونت ارسال نخواهد شد.
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