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معاونت درمان
سازمان غذا و دارو

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي ...
موضوع :هماهنگی جهت استفاده از فاکتور  7در درمان خونریزیهای مامایی

با سالم و احترام
همانگونه که مستحضر هستید کاهش مرگ مادران یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه جوامع می باشد و تالش در جهت
ارتقای سالمت این گروه پرخطر از تعهدات همه مسئولین به شمار می رود .اطالعات جمع آوری شده از نظام مراقبت مرگ
مادری در کشور بیانگر آن است که خونریزیهای حین و پس از زایمان همچنان یکی از علل عمده و قابل اجتناب فوت
مادران می باشد و این امر ضرورت استفاده از کلیه روشهای پیشگیری و درمانی برای کنترل این عارضه را نشان می دهد.
از جمله این اقدامات ،استفاده از فاکتورهای انعقادی در کنترل خونریزهای شدید و مقاوم به درمان یا ناشی از اختالالت
انعقادی است.
به همین منظور شرایط و مقدار استفاده از فاکتور  7نوترکیب ( )rFVIIaدر درمان عارضه فوق توسط اداره سالمت مادران،
اعضای کمیته کشوری و اداره پیوند و بیماریهای خاص تهیه شده که پیوست می باشد.
جهت تسریع در درمان و با توجه به محدودیت استفاده از این دارو در مواردی غیر از درمان بیماران هموفیلی ،مقتضی
است در مواردی که طبق مشاوره و تایید متخصص هماتولوژی (یا داخلی) برای نجات جان مادر نیاز به استفاده از فاکتور
 7نوترکیب وجود دارد ،ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از هماهنگی با کارشناس محترم بیماریهای خاص و مسئولین مراکز
درمان هموفیلی ،این دارو در دسترس تیم درمانی مادر قرار گرفته و در درخواستهای بعدی جایگزین گردد.
مقتضی است این بخشنامه و گردش کار پیوست ،به اطالع متخصصین زنان ،هماتولوژی ،داخلی ،مسئولین و سوپروایزر
بیمارستانها ،کارشناس محترم بیماریهای خاص و مسئولین مراکز درمانی هموفیلی قرار گیرد.
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