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ندارد

روسای محترم دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: درخصوص پاسخ به سواالت مطرح شده درمورد نحوه اجرای دستورالعمل توزیع و مصرف داروی میزوپروستول- دانشگاه 
های علوم پزشکی سراسرکشور

با سالم ؛

با احترام، پیرو نامه شماره ۶۵۵/۹۲۳۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ درخصوص ابالغ نسخه جدید دستورالعمل توزیع و مصرف 

داروی میزوپروستول، با عنایت به برخی سواالت مطرح شده درخصوص برخی مفاد دستورالعمل مذکور از سوی برخی معاونتهای 

غذا و دارو نکات زیر را به شرح زیر به استحضار می رساند:

۱- عطف به نامه شماره ۶۵۵/۳۷۸۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ در پاسخ به سوال مطرح شده درخصوص بند ۲-۴ ماده ۲ 

دستورالعمل مذکور، درخصوص اقدامات درمانی که نیاز به مجوز مراجع قضایی و پزشکی قانونی می باشد، همچون "سقط جنین 

درمانی" برای جنین زنده، ارائه اصل نسخه پزشک معالج متخصص زنان و زایمان و مجوز پزشکی قانونی و حفظ تصاویر آن در 

سوابق داروخانه بیمارستان برای ارائه دارو الزم می باشد. مدت زمان نگهداری "مکاتبات بررسی امکان صدور مجوز سقط جنین 

درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی" مطابق استعالم صورت گرفته از سازمان پزشکی قانونی کشور، مدت زمان ۱۵ سال  تعیین 

شده است. 

۲- درخصوص بند ۲-۳، ماده ۲ شرایط تحویل دارو توسط عرضه کننده، درخصوص اقدامات درمانی که نیاز به مجوز 

مراجع قضایی و پزشکی قانونی ندارد، مانند IUFD، ارائه اصل نسخه پزشک معالج متخصص زنان و زایمان و مدارک بالینی (حداقل 

دو نوبت سونوگرافی از دو رادیولوژیست متفاوت) دال بر بیماری و حفظ تصویر آن در سوابق داروخانه بیمارستان برای ارائه دارو 

کفایت می کند. با عنایت به طرح موضوع، درخصوص مناطقی که به علت وجود تنها یک نفر رادیولوژیست، امکان انجام دو نوبت 

سونوگرافی توسط دو نفر رادیولوژیست وجود ندارد، مطابق استعالم انجام شده از معاونین محترم درمان و بهداشت وزارت متبوع، 

عطف به نامه های شماره ۳۰۲/۲۱۳۲۸د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ و شماره ۴۰۰/۹۲۵۷د مورخ ۱۴۰۰/۵/۵، ضمن تاکید بر لزوم انجام دو 

نوبت سونوگرافی در دو زمان متفاوت جهت تائید مرگ جنین، به همراه تائیدیه مدیر گروه یا مسئول بخش زنان یا پزشک دوم به 

عنوان راهکار اجرای بند فوق، در خصوص مناطقی که تنها یک نفر رادیولوژیست در شهر وجود دارد، الزامی می باشد.

مراتب جهت استحضار و دستور الزم خدمتتان ایفاد می گردد. 

رونوشت :
جناب آقای دکتر اینانلو مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری
سرکار خانم دکتر کریمی قوانلو رئیس محترم گروه ثبت و گزارش ایمنی و عوارض ناخواسته فراورده های سالمت 
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