
 وزارت 

 تنها ادثه

هيچ 

دابير الزم 

يک 
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Brand Name of 
Medicine 

Scientific Name Batch 
number 

Manufacturer Indication 

Tab Cardiovestin  Simvastatin20mg  11L686, 
11L710, 
11G585, 
11E451 

Mega Pharmaceutical 
(Pvt) Ltd, Lahore 

Lipid lowering 
drug 

Alfagril  Clopidogrel  Multiple 
batches 

AlfalahPharma (Pvt) Ltd. 
Lahore 

Anti platelet 

TabletConcont 5mg  Amlodipine 
besylate5mg 

24,25,27, 28, 
29 

Swiss Pharmaceutical 
(Pvt) Ltd, Karachi 

Calcium channel 
blocker 

TabletSolprin 300mg  Soluble Asprin 300mg  535  Pharmawise Lab (Pvt) 
Ltd, Lahore 

NSAID 

Tablet Atenolol 100mg  Tab Atenolol 100mg  110  Zafa Pharmaceutical Labs 
(Pvt) Ltd, Karachi 

Beta blocker drug

Tablet Isotab 20mg  Isosorbide‐5‐
mononitrate 20mg 

J‐098,  J‐101, 
J‐100 

Efroz Chemical Industries 
(Pvt) Ltd, Karachi 

Nitrates anti 
hypertensive 

-Atenolol and Isosorbide)  ذکر شده است دو قلم آنوکات باال از جمله شش قلم ادويه ايکه در چ

5-mononitrate      ( در افغانستان دريافت شده است، هرچند دوا های متذکره دارای بچ نمبر های

اما با آن هم اين ادويه جات قرنطين گرديده و مسولين صحی محلی وضعيت را مشاهده . متفاوت ميباشد

  .مينمايند

کتوران و تسهيالت صحی ميخواهد طر صحت مردم، از تمام دوا خانه ها ، دو وزارت صحت عامه به خا

  .ويه های متذکره را توقف نمايندکه توزيع و استفاده ا

  .پوليس سرحدی بايد از ورود ادويه های متذکره جلوگيری نمايد

ادويه خود را همچنان اين موضوع مسوليت هر افغان بوده که در اين باره معلومات داشته باشد و تنها 

  . مطابق هدايت داکتر و از منابع مطمئين  مثل دوا خانه ها و از تسهيالت صحی بدست آورند

  .ذيل مراجعه نماييد های برای معلومات بيشتر لطفآ به آدرس

  intazadiA@afg.emro.who.   ،00796242249 افغانستان    سازمان صحی جهاناحمد آزادی، 

  k.norughli@gmail.com  0093799104790 داکتر غالم سخی کارگر نور اوغلی 


