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 تعالیسمهبا

 سید حیدر محمدیجناب آقای دکتر 

 رئیس محترم سازمان غذا و دارو

 

 جناب آقای دکتر سلیمان حیدری

 ، درمان و آموزش پزشکیو اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت نظارت مرکزمحترم یس ئر

 

 

 با سالم و احترام.

، موردنیاز در بازار کشور یا ناموجود ویاب کم پزشکیروان ی داروهایپزشکان ایران دربارهروانشده از سوی انجمن علمی های ارائهدر ادامه گزارش

 رسد:موارد زیر به استحضار می

 پیوست است: شرح زیر و متن کامل آنها به 1398از سال  به وزارت بهداشت های انجمنگزارشفهرست  -الف

 ۵/3/1398به تاریخ  32۶8۵/77نامه شماره  (1

 22/4/1398به تاریخ  327۶1/77 شمارهنامه  (2

 27/4/1398به تاریخ  32770/77نامه شماره  (3

 12/۵/1398به تاریخ  32783/77نامه شماره  (4

 20/12/1399به تاریخ  334۶۶/77نامه شماره  (۵

 23/۶/1400به تاریخ  337۵4/77نامه شماره  (۶

 3/8/1400به تاریخ  33822/77نامه شماره  (7

 11/4/1401به تاریخ  340۶8/77 نامه شماره (8

 ۵/۶/1401به تاریخ  34112/77 نامه شماره (9

نبودن هریک »، «هر یک از داروهای تجویزشدهبه  ناقص دسترسی» ،«کمبود نسبی این داروها در بازار»مهم است که  بسیار یادآوری این نکته -ب

پزشکی و برای هریک از افراد مبتال به اختالالت روان« دسترسی به هر داروعدم استمرار » و «ی آنخانوادهاز داروها با وجود دسترسی به داروهای هم

دسترسی گسترده و پایدار به داروهای  تواند مساوی با آشفتگی در زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی باشد. اهمیتی آنها میخانواده

 وابسته به وجود برند خاصی از داروست.بسیاری از افراد بهبودی استمرار  ای کهونهبه گ نیز صادق است، ندهای این داروهابر یدرباره پزشکی حتیروان

ی داروها در دسترسی به طیف گستردهیافتن از استمرار ریزی دقیقی برای اطمینانکه وزارت محترم بهداشت برنامه بودبسیار ضروری بر این اساس، 

 .ر دستور کار قرار گیردنگری دو امید است این آینده داشتاشکال مختلف می

اکنون در بازار موجود یا نسبتاً موجود است، جلوگیری که هرچند هم است العاده، در مقاطعی نایاب بودهبرخی از داروها با وجود اهمیت فوق -پ

، گرم(میلی ۵) قرص هالوپریدولگرم(، میلی 20کپسول فلوکستین ) ،گرم(میلی 300) شدن مجدد آنها حیاتی است؛ مانند قرص لیتیوم کربناتاز نایاب

 .گرم(میلی ۵0) قرص ترازودون گرم( ومیلی 8قرص پرفنازین )
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گرم( و اشکال میلی 10بهداشت کماکان نایاب هستند؛ مانند قرص ریتالین ) محترم برخی از داروها با وجود یادآوری مکرر به وزارت -ت

پزشکان شوند که برای بیماران و روانو برخی از داروها ناگهان دچار کمبود می .لهالوپریدومانند  سایکوتیکروهای آنتی)دپو( دا اثرطوالنی

 گیرکننده است؛ مانند وضعیت کنونی قرص ریسپریدون.غافل

 

 است: یا ناپایدار و نایاب ب،یافهرست داروهای مورد نیازی که در بازار کم -ث

 گرم()میلی دوزاژ ی داروییفراوردهشکل  نام دارو ردیف

1 Acamprosate 300 قرص 

2 Atomoxetine 40و  2۵و  18و  10 کپسول 

3 Bupropion 7۵ قرص 

4 Buspirone ۵ قرص 

۵ Clonidine 2/0 قرص 

۶ Donepezil ۵ قرص 

7 Escitalopram 20 قرص 

8 Flupentixol decanoate 20 آمپول 

9 Fluphenazine ۵و  ۵/2 قرص 

10 Fluphenazine Decanoate 2۵ آمپول 

11 Haloperidol ۵ قرص 

12 Haloperidol Decanoate ۵0 آمپول 

13 Haloperidol lactate ۵ آمپول 

14 Hydroxyzine 2۵ قرص 

1۵ Isocarboxazid 10 قرص 

1۶ Lisdexamfetamine (Vyas) 70و  ۵0و  30 کپسول 

17 Lorazepam 2 آمپول 

18 Maprotiline 7۵ قرص 

19 Methylphenidate ۵4و 3۶و  18 اثرقرص طوالنی 

20 Methylphenidate (Ritalin) 10 قرص 

21 Modafinil 100 قرص 

22 Naltrexone ۵0 کپسول 

23 Olanzapine ۵/2و  ۵ قرص 

24 Oxcarbazepine 300و  1۵0 قرص 

2۵ Paroxetine 20 قرص 
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2۶ Perphenazine 8 قرص 

27 Pimozide 4و  1 قرص 

28 Pramipexole 7/0 قرص 

29 Promethazine ۵0 آمپول 

30 Promethazine 2۵ قرص 

31 Risperidone 4و  3و  2و  1 قرص 

32 Risperidone 1 قطره/محلول خوراکی 

33 Rivastigmine 3 قرص 

34 Succinylcholine Chloride ۵00 آمپول 

3۵ Thiopental (sodium) 1000 آمپول 

3۶ Thioridazine همه دوزاژها قرص 

37 Thiothixene ۵ کپسول 

38 Topiramate 100 قرص 

39 Tranylcypromine 10 قرص 

40 Trazodone 100و  ۵0 قرص  

41 Trifluoperazine ۵ قرص 

42 Varenicline 1 قرص 

 

 

 دکتر مجید صادقی 

 پزشکان ایرانرئیس انجمن علمی روان
 


