..............................
ﺷﻤﺎﺭﻩ /۱۲/۸۴/۹۳۱۳ :ﭖ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ :
..............................
..............................
ﺳﺎﻋﺖ ۰۹:۱۰ :

ﭘﯿﻮﺳﺖ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
..............................

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺩﻗﯿﺎﻥ

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /۱۲/۷/۷۹۸۸ﭖ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻼﻍ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻭ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ :

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺮﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻢ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻥ ﺑﺮﻭﺟﻨﯽ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  ۱۰ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ – ﺷﯿﺮﺍﺯ  ،ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻉ(  ،ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۲ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  ، ۸۱۷۹۱-۵۴۴۲۱ :ﺗﻠﻔﻦ  ، ۰۳۱-۳۶۵۴۷۹۶۰-۶۷ :ﺗﻠﻔﮑﺲ ۰۳۱-۳۶۵۴۷۹۹۳ :
http://fdo.mui.ac.ir

..............................
ﺷﻤﺎﺭﻩ ١٢/۷/۷۹٨٨ :ﭖ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ١٤٠٠/٠٨/٢۷ :
..............................
..............................
ﺳﺎﻋﺖ ٠٨:١۹ :

ﭘﯿﻮﺳﺖ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ
..............................

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﻥ
ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٤٠٠/١۷٨٢٨ﺩ ﻣﻮﺭﺥ  ١٤٠٠/٠٨/٢٣ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ  ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ » ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ

ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ« ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻻﺯﻡ ﺣﻀﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺩﺭ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ،Ta.mui.ac.irﻗﺴﻤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﺨﺶ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ
ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ،ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ :

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮﺍﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﭘﻮﺭ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ
ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﯾﺮﺝ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻋﺮﺍﺑﯽ
ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﺎﯾﺪﻻﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻬﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭ
ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻣﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺎﻥ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺒﺮﯼ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﯿﮏ ﺍﻓﺮﺍﺯ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﯼ ﺯﺍﺩﻩ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯾﻬﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺷﺮﻓﯽ
ﺁﺩﺭﺱ :ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺁﯾﺖ ﺍ ...ﻗﺪﻭﺳﯽ )ﺁﭘﺎﺩﺍﻧﺎ ﺍﻭﻝ(
ﺗﻠﻔﻦ  ، ۰۳۱-۳۶۶۱۹۶۶۱ :ﺗﻠﻔﮑﺲ ۰۳۱-۳۶۶۱۲۱۹۳ :
treatment@mui.ac.ir

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

۴۰۰/۱۷۸۲۸ﺩ
۱۴۰۰/۰۸/۲۳

ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺿﻮﯼ
ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻧﺎﺻﺤﯽ
ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻣﯿﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺎﻻﺭﯼ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ
ﻧﺸﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ
ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ
ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺭﺍ )ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻭ  (...ﺑﺎ
ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮ ﺗﻮﺍﺗﺮ ،ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ
ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﻋﻬﺪﻩﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﭘﻮﯾﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻨﺪ "ﺙ
ﻭ ﺝ" ﻣﺎﺩﻩ  ۷۴ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ » ،ﺍﺳﭙﺮﯼ
ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﺗﯿﻮﺗﺮﻭﭘﯿﻮﻡ ﺑﺮﻭﻣﺎﯾﺪ ،ﺁﺋﺮﻭﺳﻞ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

۴۰۰/۱۷۸۲۸ﺩ
۱۴۰۰/۰۸/۲۳

ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺑﮑﻠﻮﻣﺘﺎﺯﻭﻥ ﺩﯼ ﭘﺮﻭﭘﯿﻮﻧﺎﺕ  / extrafineﻓﻮﺭﻣﺘﺮﻭﻝ ﻓﻮﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﭘﻮﺩﺭ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﺍﻣﮑﻠﯿﺪﯾﻨﯿﻮﻡ /ﻭﯾﻼﻧﺘﺮﻭﻝ «
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ،ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ
ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ /ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ،ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ
ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﻧﺸﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺟﻤﻌﯽ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﺪﯼ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎﻝ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﻓﺮﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪﯼ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﺎﺩﻧﻮﺵ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺭﺿﺎ ﮔﻞ ﭘﯿﺮﺍ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻠﮏ ﭘﻮﺭ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﯿﺪﻩ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺷﯿﺮﺍﺯ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻟﯿﺨﺎ ﻓﺼﯿﺢ ﻣﻔﺮﺩ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮ ﺍﺣﻤﺪ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺠﻤﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﺑﻢ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﻓﺴﺎ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻗﻮﺍﻣﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﻗﺰﻭﯾﻦ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﻗﻢ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﺷﺎﻫﻮﺭﺩﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ)ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ(

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﺮﻧﺠﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺎﺷﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﯿﻪ ﺳﺎﻻﺭﮐﯿﺎ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﺍﻟﺒﺮﺯ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺋﻮﻑ ﮐﻠﯿﺎﯾﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺮﻣﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻤﯿﺮﺍ ﺭﺳﺘﻤﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﻣﻘﺼﻮﺩﻟﻮ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮔﻨﺎﺑﺎﺩ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﻓﺨﺎﻣﯽ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﮔﯿﻼﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﯿﭙﻮﺭ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻭﯾﺎﻥ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻉ ﭖ ﻭ ﺥ ﺏ ﺩ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

معاونت درمان

دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای سالمت

راهنمای تجوزی
تنفس
اسپری اهی ی

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت

پاییز 1400

تنظیم و تدوین :
دکتر مصطفی قانعی
دکتر سید علیرضا مهدویانی
دکتر جالل حشمت نیا
دکتر مهسا رکابی
دکتر هومن شریفی
دکتر سمیه لوک زاده
با همکاری :
انجمن بورد فوق تخصصی بیماری های ریه
انجمن علمی آسم و آلرژی ایران
مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی

تحت نظارت فنی:
گروه استانداردسازی و تدوین راهنماهای سالمت
دفتر ارزیابی فن آوری ،استانداردسازی و تعرفه سالمت
دکتر مهدی یوسفی ،دکتر مریم خیری ،دکتر پریا بهاروند

2

بسمه تعالی

نام

کاربرد

دارو

دارو
بستری

محلول
استنشاقی
تیوتروپیوم
بروماید

1

افراد صاحب

شرط تجویز

صالحیت جهت
تجویز

اندیکاسیون

فوق تخصص 

ریه بزرگسال
بستری

-فوق تخصص 

موقت
سرپایی

محل
تجویز

کنترا اندیکاسیون

دوز و تواتر انجام

شرایط تجویز دارو

دارو

آسم بالغین

 -حساسیت به دارو و یا هر مطب

بالغین:

این دارو به عنوان داروی کنترل

آسم کودکان

یک از اجزای فرموالسیون کلینیک

آسم و :COPD

کننده در درمان آسم مزمن (5

COPD

از

بنزآلکونیوم بیمارستان  Spiriva Respimat (1.25 mcg/actuationاستنشاق میکروگرم یک بار در روز برای

جمله

ریه کودکان

کلراید ،الکتوز بسته به نوع

دهانی:

بیماران که پاسخ ناکافی به

-فوق تخصص

برند مصرفی

دو پاف ( 2/5میکروگرم) یکبار در روز.

کورتیکواستروئید استنشاقی به

 -حساسیت به ایپراترپیوم

حداکثر سودمندی در عرض  4تا  8هفته ایجاد می شود.

عالوه آگونیست بتا  2طوالنی اثر

 -حساسیت به آتروپین

در صورت عدم پاسخ درمانی مناسب افزایش دوز مصرفی به

دارند ،اغلب در کنار سایر

تجویز در بارداری و

) Spiriva Respimat(2.5 mcg/actuationدوپاف ( 5کورتیکواستروئید

صالحدید

میکروگرم) یکبار در روز ( حداکثر  2پاف در  24ساعت)

توصیه شده است.

اطفال:

در درمان حمالت حاد آسم و

آسم ،درمان نگهدارنده:

 ACOSکاربرد ندارد.

آلرژی

و

ایمنولوژی
-

متخصص

داخلی
-

متخصص

کودکان

شیردهی

با

پزشک

معالج

صورت

پذیرد.

استنشاقی

ACOS: Asthma COPD
کودکان  6سال و بزرگتر و نوجوانان:
Syndrome
) Spiriva Respimat (1.25 mcg/actuationاستنشاق
تا زمانیکه بیمار به مرحله بهبودی
دهانی :دو پاف ( 2/5میکروگرم) یکبار روزانه .حداکثر
مناسب نرسد درمان ادامه می یابد
مصرف دو پاف روزانه.
آسم شدید و کنترل نشده :
Spiriva Respimat® :Solution for inhalation)Soft mist inhaler): 1.25mcg/dose,2.5 mcg/dose,
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*توصیه می شود به منظور اطمینان

کودکان  6سال و بزرگتر و نوجوانان:
)Respimat (2.5 mcg/actuation

 Spirivaاستنشاق از درستی مصرف ،محتوای هر

دهانی :دو پاف ( 5میکروگرم) یکبار در روز به عنوان درمان کپسول در دو پاف مصرف گردد.
اضافی به کورتیکواستروئیدها و سایر داروهای نگهدارنده.
حداکثر سودمندی در عرض  4تا  8هفته ایجاد می شود.



اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو )اقدامات پاراکلینیک و (...



بررسی سوابق گلوکوم ،احتباس ادراری ،هایپرتروفی پروستات ،بیماری زمینه ای قلبی عروقی به ویژه آریتمی  ،سکته قلبی طی  6ماه اخیر و سوابق بیماری های
کلیوی (به ویژه (CrCl <60 ml/min



توصیه ها:



از تماس دارو با چشم پرهیز گردد.



در طول درمان موارد زیر بسته به صالح دید پزشک مانیتور گردد:



 / PEAK FLOW ، FEV1یا سایر آزمایشات عملکرد ریوی ؛ واکنش های حساسیت بیش از حد ؛ عوارض احتمالی ناشی از آنتی کولینرژیک ها از جمله احتباس
ادرار و عالئم گلوکوم

•تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.

4

افراد صاحب
کاربرد دارو

نام دارو

شرط تجویز

صالحیت جهت
تجویز

آئروسل
بکلومتازون

استنشاقی بستری
دی

پروپیونات *extrafine
 /فورمترول فومارات

-فوق

2

-فوق

آلرژی

دارو
Asthma

تخصص  -آسم مزمن ) درمان

حساسیت به دارو و

مطب

نگه دارنده و تسکین

یا هریک از اجزای

کلینیک

تخصص دهنده در )STEP3-5

آن

بیمارستان

– COPD
ACOS-

-

آسم /درمان نگهدارنده /بالغین باالی Fostair is indicated in the regular
treatment of asthma where use
 18سال:
of a combination product
یک یا دو پاف ،دوبار در روز.
(inhaled corticosteroid and longacting
)beta2-agonist
حداکثر دوز مجاز :چهار پاف روزانهis .
appropriate:
درمان تسکین دهنده/نگهدارنده

متخصص داخلی-فوق

کنترا اندیکاسیون

دوز و تواتر انجام

شرایط تجویز دارو

نوع :6/100

ریه کودکان
سرپایی

تجویز
اندیکاسیون

ریه بزرگسال
بستری موقت

محل

تخصص
و

ایمنولوژی بالینی

برونشیتائوزینوفیلیک

تمام

مانند

داروهای استنشاقی
حاوی
کورتیکواستروئیدها
 ،این دارو باید در
بیماران مبتال به سل
فعال

ریوی

یا

خاموش  ،عفونت
های

قارچی

و

ویروسی در مجاری
هوایی با احتیاط
تجویز شود.
تجویز در بارداری و
با

شیردهی

3بالغین باالی  18سال:
- patients not adequately
controlled
with
inhaled
یک پاف ،دوبار در روز.
'corticosteroids and 'as needed
حداکثر دوز مجاز :هشت پاف روزانه.
inhaled
rapid-acting
beta2 /COPDبالغین باالی  18سال:
agonist or
دو پاف ،دوبار در روز.
- patients already adequately
نوع :6/200
controlled on both inhaled
corticosteroids and long-acting
دوز نوع 6/200
beta2-agonists.
فقط برای درمان نگهدارنده بکار
COPD
برود.
Symptomatic
treatment
آسم /درمان نگهدارنده /بالغین of
patients with severe COPD (FEV1
باالی  18سال:
< 50% predicted normal) and a
2

Fostair ®:(Extrafine Beclomethasone Dipropionate 100 mcg+ Formoterol Fumarate 6 mcg)/metered dose and (Extrafine Beclomethasone Dipropionate 200
)mcg+ Formoterol Fumarate 6 mcg)/metered dose:(inhaled corticosteroid and long-acting beta2-agonist
)maintenance and reliever therapy:)MART
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افراد صاحب
نام دارو

کاربرد دارو

محل

شرط تجویز

صالحیت جهت
تجویز

تجویز
اندیکاسیون

کنترا اندیکاسیون
صالحدید

پزشک

معالج

صورت

پذیرد.
مصرف با احتیاط:
-آریتمی قلبی

دوز و تواتر انجام

شرایط تجویز دارو

دارو
history
of
repeated
یک یا دو پاف ،دوبار در روز.
exacerbations,
who
have
حداکثر دوز مجاز :چهار پاف روزانه.
significant symptoms despite
الزم به ذکر است برای شروع اثر regular therapy with long-acting
درمانی به  1-4هفته زمان نیاز .bronchodilators

داریم.

تیروتوکسیکوز دیابت فئوکروماسیتوما-هیپوکالمی



توصیه ها:



با توجه به این که  100میکروگرم بکلومتازون دیپروپیونات  extrafinدراین شکل دارویی معادل  250میکروگرم بکلومتازون دیپروپیونات در یک فرمول غیر
 extrafineاست ،این امر باید در نظر گرفته شود هنگامی که بیمار از یک فرموالسیون غیر  extrafineبکلومتازون دی پروپیونات به فرموالسیون حاوی extrafine
بکلومتازون دی پروپیونات منتقل می شود .دوز دیپروپیونات بکلومتازون باید کمتر باشد و متناسب با نیازهای فردی بیماران تنظیم شود.



به بیمار توصیه گردد هر گونه عالئم قرمزی و التهاب پوستی ،درد و سوزش مخاط بینی ،پالک و لکه های سفید در دهان ،سردردهای غیرمعمول ،تشدید عالئم بیماری
یا عدم بهبودی را به پزشک معالج اطالع دهد.



ضمن توصیه به لزوم استفاده صحیح اسپری های استنشاقی ،به منظور پیشگیری از عفونت های قارچی دهان باید پس از استفاده از اسپری شسته شود.
6



استنشاق فرموترول ممکن است باعث افزایش سطح گلوکز خون شود .بنابراین گلوکز خون باید در بیماران دیابتی با دقت بیشتری کنترل شود.



اگر بیهوشی با داروهای بیهوشی هالوژنه برای فرد در نظر گرفته شده باشد ،باید اطمینان حاصل شود که این فرآورده حداقل  12ساعت قبل از شروع بیهوشی به
دلیل خطر بروز آریتمی قلبی  ،تجویز نشود.



توصیه می شود که درمان با این فرآورده به طور ناگهانی متوقف نشود.



تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.
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افراد
کاربرد

نام دارو

دارو

شرط تجویز

صاحب
صالحیت
جهت

کنترا اندیکاسیون

اندیکاسیون

محل تجویز

دوز و تواتر

دارو

انجام

شرایط تجویز دارو

تجویز
پودر استنشاقی
امکلیدینیوم/

فوق

درمان

کنترااندیکاسیون مطلق:

مطب

بزرگسال

برای کنترل و پیشگیری تنگی نفس و خس

تخصص

نگهدارنده

 -حساسیت دارو و یا هریک از اجزای فراورده

کلینیک

یک پاف /

خس ناشی از بیماریهای انسدادی مزمن

ریه

بیماری های

 -حساسیت شدید به پروتئین شیر

بیمارستان

یک بار در

ریوی

بستری

متخصص

انسدادی

احتیاطات مصرف:

روز

براساس گایدالین  :GOLD 2021در

موقت

داخلی

مزمن ریوی

مصرف با احتیاط

بستری

ویالنترول4

سرپایی

LABAدر بیماران مبتال به دیابت

بیماران گروه  ،Dبا عالیم تنگی نفس

هایپرتیروئیدیسم ،اختالالت تشنجی ،احتباس ادراری  ،بیماران قلبی و

شدیدتر  ، )20=>CATدرمان اولیه

عروقی به دلیل ریسک بروز تغییرات در T wave ( ECG

ترکیبی از  LAMA-LABAممکن است

،)flattening, QTc prolongation, ST segment depression

نسبت به مونوتراپی جهت کنترل عالیم

گلوکوما ،سالمندان به دلیل ریسک احتمالی تطویل QT

کارایی باالتری را ایجاد کند .همچنین در

تجویز در بارداری و شیردهی با صالحدید پزشک معالج صورت

صورت پیشروی عالیم و تشدید حمالت در

پذیرد.

بیماران تحت درمان با مونوتراپی
برونکودیالتورها ،گزینه بعدی استفاده از
4

Anora Ellipta®:powder for inhalation :(Umeclidinium as Bomide 62.5 mcg+Vilanterol as terifenatate 25 mcg)/ Puff:
)Umeclidinium: A long-acting anticholinergic, competitively and reversibly inhibits the action of acetylcholine at type 3 muscarinic (M3
receptors in bronchial smooth muscle causing bronchodilation.
Vilanterol: A long-acting beta2-agonist, relaxes bronchial smooth muscle by selective action on beta2-receptors with little effect on
heart rate.
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ترکیب درمانی LAMA-LABA
باشد.



اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو (اقدامات پاراکلینیک و :) ...



در مورد موارد زیر شرح حال کاملی از بیماران دریافت شود:



بیماری قلبی ،کلیوی ،تیروئید ،کبدی ،حاملگی ،دیابت ،کتواسیدوز ،احتباس ادرار ،گلوکوم ،هایپوکالمی و هایپرگلیسمی



توصیه ها:



در طول درمان موارد زیر بسته به صالح دید پزشک مانیتور گردد:



 / PEAK FLOW ، FEV1یا سایر آزمایشات عملکرد ریوی ؛ پتاسیم سرم  ،گلوکز سرم ؛ فشار خون  ،ضربان قلب ؛ تحریک  CNS؛ عالئم گلوکوم ؛ واکنش های حساسیت
بیش از حد ؛ احتباس ادرار



تاریخ اعتبار این راهنما از زمان ابالغ به مدت  3سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرایش صورت پذیرد.
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