مدیریت و مقابله با ویروس کووید 19
• صــدور مجــوز و ارزیابــی نمونههــای
واکســن کوویــد 19
• صــدور مجــوز و ارزیابــی نمونههــای کیــت
تشــخیصی کوویــد 19
ارزیابــی
و
مجــوز
صــدور
•
ضدعفونیکنندههــای الکلــی و غیرالکلــی
• صدور مجوز و ارزیابی ماسکهای طبی
• ارزیابی اثرات ضد ویروسی فرآوردهها
• تســریع در صــدور مجــوز بهرهبــرداری
آزمایشــگاههای همــکار و مجــاز در حــوزه
فعالیــت کوویــد 19
• اعتبارســنجی روش آزمــون باقیمانــده آفــت
کشهــا و فلــزات ســنگین در فلفــل دلمــهای
و یکسانســازی روش آنالیــز باقیمانــده
آفتکشهــا در محصــوالت کشــاورزی و
ارزیابــی عملکــرد  22آزمایشــگاه معاونتهــای
غــذا و دارو و  8آزمایشــگاه مجــاز جهــت پایــش
محصــوالت کشــاورزی بــر اســاس روش فــوق
• اجــرای طــرح مانــور فلفــل دلمــهای در
راســتای بازرســی هیــأت روســیه
• اســتخراج لیســت ســموم فلفــل ،بادمجــان،
خیــار ،گوجــه و ســیب مطابــق بــا الزامــات
روســیه و اطالعرســانی بــه معاونــت هــا
• برگــزاری جلســات متعــدد بــا ســازمان حفــظ
نباتــات و جهــاد کشــاورزی بــه منظــور بررســی
امــکان اتصــال ســامانههای ســماک و لیمــز و

صــدور گواهیهــای ســامت بــرای محصــوالت
کشــاورزی صادراتــی
• بازدیــد هیــأت روســی و اخــذ مجــوز صادرات
محصــوالت کشــاورزی به کشــور روســیه
• انجــام آزمونهــای کنتــرل کیفــی 5500
نمونــه ارســالی بــه آزمایشــگاه در حوزههــای
غــذا ،دارو ،بیولوژیــک ،مکمــل و فرآوردههــای
طبیعــی ،تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی و
آرایشــی و بهداشــتی
• تدویــن ،راهانــدازی و اعتباربخشــی  60روش
آزمــون و تضمیــن کیفیــت نتایــج آزمــون در
حوزههــای غــذا ،دارو ،بیولوژیــک ،مکمــل و
فرآوردههــای طبیعــی ،تجهیــزات و ملزومــات
پزشــکی و آرایشــی و بهداشــتی
• برگــزاری  6هــزار نفــر ســاعت آموزشهــای
تخصصــی -فنــی بــرای تمامــی کارشناســان
آزمایشــگاههای مرجــع و معاونتهــای غــذا
و دارو سراســر کشــور
• تأمیــن وارســال اســتانداردهای آفتکــش
بــه آزمایشــگاههای کشــوری جهــت راهانــدازی
و ارتقــای تعــداد آفتکشهــای مــورد آنالیــز
بــا دســتگاه GC/MSو  LCدر آزمایشــگاههای
مذکــور
• راهانــدازی و اعتبارســنجی آنالیــز باقیمانــده
آفتکشهــا در ماتریسهــای مرتبــط بــا
صــادرات بــه روســیه بــا دســتگاههای
 GC-MSو LC-MS/MS

آمار صادرات فرآوردههای طبیعی ،سنتی و مکمل
نوع فرآورده

تعداد قلم کاالی صادر شده

ارزش ریالی

میزان ارز به دالر

طبیعی و سنتی

15,106,413

380,746,929,062

9,065,403

مکمل

45,759,550

259,887,175,947

6,187,790

تدویـن و ابالغ اسـتانداردهای خدمت مدیریت
ناخوشـیهای جزئـی بـا اسـتفاده از داروهـای
بـدون نسـخه ،مشـاوره در داروخانـه ،ارائـه خدمـات
نسـخهپیچی ،راهنمای مصـرف داروهـای off-label
بازنگری بسـته بیماران دیابتی (پیشنهاد پوشش
بیمـهای  3داروی سـیناگلیپتین ،امپاگلیفلوزیـن و
سـیناگلیپتین) و داوری مطالعـات ارزیابـی اقتصادی
داروهـای آپیکسـابان ،تنکتپلیـز ،ریواروکسـابان و
سـرتیکان جهـت ورود بـه لیسـت پوشـش بیمهای،
بازنگـری پوشـش بیمـهای تـری پاراتایـد ،واکسـن
پنومـوکک و تعییـن پوشـش بیمـهای بـا روشهای
جدیـد بازپرداخـت بـرای داروهـای آلمتوزومـب و
آکرولیزومـب بـرای بیمـاران MS
بازنگـری لیسـت داروهـای اساسـی و تغییر
لیسـت از ملکـول بـه دوزشـکل (جهت اسـتفاده
در شـرایط اضطـرار جهـت پوشـش بیمهای)
اقدامـات حمایتی در جهت افزایش دسترسـی
مـردم به دارو و کاهش پرداخـت از جیب بیماران از
طریـق انجام مطالعـات ارزیابی اقتصـادی و ارزیابی
فنـاوری سلامت ( )HTAو تعییـن سیاسـتهای
پوشـش بیمـهای برای داروهـای جدید
برنامهریـزی و اجـرای پویـش «دارو زبالـه
نیست» در شـهر تهران و جمعآوری پسماندهای
دارویـی منـازل و امحای اصولـی آنها
هماهنگـی جهـت دعـوت از متخصصـان
در زمینـه ارزیابـی ریسـک و  NCDبـرای کسـب
مشـاوره در اجـرای برنامههـای ذیربـط در قالب
پروژههـای JPRM
تدویـن ضابطـه روغـن نارگیـل بهعنـوان
آلترناتیـوی بـرای روغـن پالـم بـا لحـاظ کـردن
فاکتورهـای کیفـی و شـاخصهای ایمنـی
غنیسـازی آرد گنـدم با آن و اسـید فولیک،
پایـش و کنترل مسـتمر طـرح و ارائه گـزارش آن
به شـورای عالی سلامت
شناسـایی رخدادهـای تراریختـه محصـوالت
غذایی (ذرت و سـویا) و بررسـی راستی آزمایی آنها
راهاندازی خط استحصال از تریاک
راهانـدازی خط اسـتحصال از مـواد مخدر در
سیسـتان و بلوچستان(استان محروم)
بازدیـد  GMPاز خطـوط تولید شـرکتهای
تولیدکننـده فرآوردههـای سلامت محـور داخل
و خارج کشـور
نمونهبـرداری و انجـام کنترلهـای کیفـی
محصـوالت سلامت محـور در بـازار مصـرف در
سـطح عرضـه ( )PMQCو ()PMS
محاسـبه قیمـت و بودجـه الزم جهـت
پوشـش شیرخشـکهای رژیمی و غذاهـای ویژه
بیمارسـتانی
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