
 

 

   

  

 

 مدیریت غذا و دارو

 اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 

 

 

 

 

 

 

با هدف  مکمل ی وفرآورده های طبیعی، سنتاداره کل امور 

ارتقاء سالمت و کیفیت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

تغذیه ای، نظارت بر عطاری ها و گیاهان دارویی ، مکمل ها 

در باشگاههای ورزشی، فرآورده های ویژه بیماران متابولیک، 

شیرخشک رژیمی و غذاهای ویژه در سازمان غذا و دارو 

 دارد . وظیفه خدمت رسانی به شهروندان را به عهده

مصرف منطقی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

 تغذیه ای

 یا های گیاهی مصرف منطقی عبارت است از دریافت دارو

فرآورده مناسب با نیازهای بالینی بیمار، در دوز صحیح و  

منحصر به هر بیمار، به مدت زمان مشخص و متناسب، به 

 عهمنظور کاهش هزینه های تحمیل شده بر بیمار و جام

 

 

استفاده غیرمنطقی و غیرعلمی از فرآورده های طبیعی و 

سنتی ممکن است خطرات و آسیب های جبران ناپذیری از 

جمله تاخیر در تشخیص بیماری و پیشرفت بیماری به 

دریافت فرآورده تقلبی، دنبال تاخیر در مراجعه به پزشک، 

سمی یا فاقد اثر درمانی، بروز سمیت کبدی در اثر مصرف 

فرآورده های آلوده به سموم کشاورزی، بروز تداخالت 

خطرناک با سایر داروهای مصرفی بیمار، فرآورده های 

مخلوط شده با داروهای شیمیایی و زیان آور، و بروز عوارض 

 د.جانبی خطرناک را به بیمار تحمیل کن

 

عرضه و توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

 تغذیه ای:

محل مجاز عرضه داروهای طبیعی، سنتی و فرآورده های 

مکمل های تغذیه ای در داروخانه و زیر نظر مسئول فنی 

داروساز می باشد. الزم به ذکر است تجویز و عرضه هرگونه 

، عطاری هامکمل تغذیه ای در باشگاه ورزشی، مطب ها، 

سایت ها و شبکه های مجازی از نظر وزارت بهداشت جرم 

 می شود. محسوب

 

 

 

آشنایی با فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، 

غذاهای ویژه و         شیرخشک های رژیمی و متابولیک،

 برچسب اصالت

 



 

 

 

 

 

 انواع شیر خشک های مصنوعی

در یک تقسیم بندی کلی می توان فرموالها را به دو دسته 

 تقسیم نمود:

 

 شیرخشک های رگوالر: .1

این شیرها  جهت تغذیه کودکان سالم و کامل 

(TERM محروم از شیرمادر تجویز و مصرف می )

شوند و محل عرضه آنها در داروخانه های سطح 

شهر )به دو شکل یارانه ای و غیر یارانه ای( می 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 رژیمی و غذای ویژه:شیرخشک های -2

  : شیرخشک های رژیمی: 1-2

این شیرها شامل شیرخشک های مصنوعی مورد نیاز بیماران 

با مشکل زمینه ای همچون بیماری های متابولیک،آلرژی، 

 می باشند. بیماریهای قلبی و عروقی،گوارشی و.... 

 :  غذاهای ویژه:2-2

افراد شامل غذاهای مورد نیاز جهت مدیریت رژیم غذایی 

و یا دارای شرایط خاص که با  مبتال به بیماری های زمینه ای

  :      گردد تامین نمیآن ها رژیم معمولی نیازهای تغذیه ای 

الف: افراد دارای مشکل زمینه ای و نیازمندان فرآورده های 

 ویژه متابولیک 

یا  HAو نیازمند شیرهاینوزادان مبتال به آلرژی  ب :

 یارانه ایهایپوآلرژیک 

 

 

    

 

 
 

 

 

 برچسب اصالت

از کاالی قاچاق  اصیلبرچسب اصالت با هدف تشخیص کاالی 

خریداران  ه است.روی محصوالت سالمت محور نصب شد

و محصوالت سالمت محور باید اصالت کاال را از طریق این برچسب 

  محور با استفاده از سامانه مدیریت و نظارت بر محصوالت سالمت

 (TTAC )استعالم کنند. 

 

 رقمی زیر الیه ی پوشاننده از طریق:  11استعالم شناسه اصالت 

 28880022ارسال به شماره پیامک -

 8211100تلفن -

  www.TTAC.IRایت س-

 راه های ارتباطی برای اطالع بیشتر:

 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت 198تماس با سامانه  -1

تماس با مدیریت  غذا و دارو دانشکده های علوم پزشکی  -2

 71718382 خوی :

فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشکده علوم  -7

  71710197پزشکی خوی: 

 

 


