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معاونت درمان
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریها

آدرس : میدان صنعت – بلوار فرحزادی – خیابان ایوانک شرق – ساختمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – بلوک A طبقه سوم   
تلفن : ٨١٤٥٥٦٦٧     فاکس: ٨١٤٥٢٢٠٦

   

معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: لزوم تکمیل مدارک جهت تحویل دارو به بیماران متابولیک : ام پی اس، پمپه و گوشه

با سالم و احترام

عطف به نامه شماره ۶۶۵/۶۱۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 

غذا و دارو، موضوع « ارجاع مدارک کلیه بیماران متابولیک به معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر 

کشور» و با توجه به تاکید آن سازمان بر لزوم تکمیل مدارک جهت تحویل دارو به بیماران متابولیک (MPS، پمپه، 

گوشه)، مقتضی است به منظور پیشگیری از قطع سهمیه دارویی، برای تمامی بیمارانی که جهت برقراری سهمیه 

دارویی (بیمار جدید)، افزایش سهمیه دارویی و یا تداوم برقراری دارو به آن معاونت مراجعه مینمایند، ضمن ثبت 

یا تکمیل اطالعات در سامانه RDA ، مدارک و مستندات کامل بیمار، به شرح ذیل به این مرکز ارسال گردد.  

تصویر مدارک هویتی بیمار شامل کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه  .۱

نتیجه آزمایش ژنتیک تشخیصی مبنی بر تایید نوع بیماری متابولیک  .۲

نتیجه آزمایش آنزیم (در صورت وجود) مبنی بر تایید نوع بیماری متابولیک .۳

آخرین نسخه پزشک معالج که نوع و میزان داروی مورد نیاز بیمار به وضوح در آن ذکر گردیده باشد .۴

گواهی پزشک معالج مبنی بر تایید نوع بیماری (صرفا جهت درخواست برقراری دارو) .۵

گواهی پزشک معالج مبنی بر دالیل نیاز به افزایش سهمیه دارویی (صرفا جهت درخواست افزایش سهمیه) .۶

شماره تماس بیمار .۷

ضمنا سرکارخانم دکتر غفاری با شماره تماس ۸۱۴۵۵۵۹۲ جهت پاسخگویی به پرسشهای احتمالی در مورد نحوه 

ارسال مدارک، معرفی میگردند.


