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پزشكي و خدمات دانشگاه علوم 

درماني تهران،بهداشتي  

 معاونت بهداشت
 

 :خ تاري

 ره :شما

 : پيوست

۰۴/۰۶/۱۳۹۳  

۹۳/د/۱۵۹۳/۱۷۰  

  دارد

داروهاي ضد سل -داروخانه ها   
  

 ي دانشگاهمعاونت محترم غذا و دارو

 با سالم و احترام

 DOTS )ل (درمان كوتاه مدت تحت نظارت مستقيم بيماران مسلو اجراييد،مي باشكه مستحضر همان گونه        

 مسلول، از بيماران نموده است . متاسفانه در برخي از مواردفراهم  چشم گيري زمينه كنترل بيماري سل را به طور 
بدليل تجويز رژيم هاي درماني ناقص، درمان با دوز هاي غير استاندارد،مدت درمان ناكافي و نقصان در پايش 

. اين  نقش  قابل توجهي داردبرنامه كنترل سل  يتعدم موفقتحت درمان مناسب قرار نمي گيرند ،كه اين امر در 
،كه اگر درمانش مي شود) TB- MDRانتشار بيماري سل مقاوم به دارو (ايجاد و  موجب هدر رفتن سرمايه و  امر

غير ممكن نباشد، بسيار مشكل و پرهزينه خواهد بود. خوشبختانه با ادغام برنامه مراقبت سل در نظام شبكه اين 
قرار گيرند. بديهي است تنها راه حل  و پيگيري  تحت درمان DOTSدارد كه بيماران طبق راهكارامكان وجود 

و ارجاع   DOTSموفقيت آميز برنامه هاي كنترل سل ، جلب همكاري و مشاركت همه ارگانها ، اجراي راهكار 
.با توجه با اينكه  در برنامه بيماران به نزديكترين مركز بهداشتي درماني،جهت اجراي دقيق و كامل درمان مي باشد

بعضا متاسفانه مشاهده مي شود كه  كنترل سل، درمان بصورت رايگان در مراكز بهداشتي درماني ارائه ميگردد،
، بيمار را به داروخانه ها جهت گرفتن دارو ارجاع مي دهند و اين بيماري سل پزشكان محترم بعد از تشخيص 

با لذا خواهشمند است  درماني بيمار و پيگيري اطرافيان خواهد گرديد. موجب درمان ناقص و عدم نظارت روند

تا داروخانه هاي خصوصي تحت پوشش دانشگاه از تحويل نسخ حاوي  ترتيبي اتخاذ گردداطالع رساني مناسب 

پيرازيناميد )  خودداري نموده و بيماران را به  -اتامبوتول -ريفامپين -داروهاي ضد سل(ايزونيازيد

و درمان استاندارد بهره مند خدمات نزديكترين مركز بهداشتي درماني محل سكونت ارجاع دهند، تا بتوانند از 

پيشاپيش از حسن ستور اقدام و اطالع اين معاونت از اقدامات صورت گرفته مزيد امتنان خواهد بود . .د گردند

 .توجه شما سپاسگزارم
 به پيوست يك برگ تراكت آموزشي بيمار ارسال مي گردد .

 
 
 

 


