
 ... پزشكي علوم دانشگاه محترم رياست  دارد  02/08/1391  د/12556/655  سازمان غذا و دارو  معاونت درمان  بسمه تعالي  كنترل خونريزهاي شديد و مقاوم به درمان يا ناشي از اختالالت از جمله اين اقدامات، استفاده از فاكتورهاي انعقادي در   .ين عارضه را نشان مي دهدمادران مي باشد و اين امر ضرورت استفاده از كليه روشهاي پيشگيري و درماني براي كنترل امادري در كشور بيانگر آن است كه خونريزيهاي حين و پس از زايمان همچنان يكي از علل عمده و قابل اجتناب فوت اطالعات جمع آوري شده از نظام مراقبت مرگ . ات همه مسئولين به شمار مي رودارتقاي سالمت اين گروه پرخطر از تعهدهمانگونه كه مستحضر هستيد كاهش مرگ مادران يكي از مهمترين پيش نيازهاي توسعه جوامع مي باشد و تالش در جهت   با سالم و احترام    مامايي خونريزيهاي درمان در 7 فاكتور از استفاده جهت هماهنگي :موضوع ن، در درمان عارضه فوق توسط اداره سالمت مادرا) rFVIIa(نوتركيب  7به همين منظور شرايط و مقدار استفاده از فاكتور    .است انعقادي براي نجات جان مادر نياز به استفاده از فاكتور ) يا داخلي( است در مواردي كه طبق مشاوره و تاييد متخصص هماتولوژيجهت تسريع در درمان و با توجه به محدوديت استفاده از اين دارو در مواردي غير از درمان بيماران هموفيلي، مقتضي   .اعضاي كميته كشوري و اداره پيوند و بيماريهاي خاص تهيه شده كه پيوست مي باشد س محترم بيماريهاي خاص و مسئولين مراكز نوتركيب وجود دارد، ترتيبي اتخاذ گردد تا پس از هماهنگي با كارشنا 7         .بيمارستانها، كارشناس محترم بيماريهاي خاص و مسئولين مراكز درماني هموفيلي قرار گيردتضي است اين بخشنامه و گردش كار پيوست، به اطالع متخصصين زنان، هماتولوژي، داخلي، مسئولين و سوپروايزر مق  .، اين دارو در دسترس تيم درماني مادر قرار گرفته و در درخواستهاي بعدي جايگزين گردددرمان هموفيلي
   خاص بيماريهاي و پيوند اداره رييس و اجرايي محترم معاون عقيقي دكتر آقاي جناب  ...غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني معاون محترم  .....   درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه درمان محترم معاون  :رونوشت  



  كنترل خونريزي پس از زايمان براي) rFVIIa (استفاده از فاكتور هفت نوتركيب   گردش كار
  

)مجموعه راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان(انجام اقدامات مطابق مبحث خونريزي بالفاصله پس از زايمان خونريزي پس از زايمان )به علت احتمالي كوآگولوپاتي(ادامه خونريزي با وجود اقدامات فوق   - جمع بودن رحم، عدم وجود پارگي، باقي نبودن جفت و پرده ها: اطمينان از موارد زير - 
:در صورت برقراري همه شرايط زير ليتر ميلي در هزار 50 از بيشتر پالكت -  ليتر در گرم يك از بيشتر فيبرينوژن -  )PT( پروترومبين زمان نبودن مختل -  7/2  مساوي يا بيشتر Ph)( خون اسيديته -  )يا داخلي(مشاوره متخصص زنان با متخصص هماتولوژيسانتيگراد درجه 35 مساوي يا بيشتر بدن حرارت درجه -  ، طبق تشخيص)يا داخلي(توسط متخصص هماتولوژي) rFVIIa(تجويز  -  ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن،  40-60: مقدار مورد نياز  -  )كيلوگرم 70براي يك زن با وزن حدود ميليگرمي  1ويال  3معادل با حدود (  جهت در اختيار گذاشتن دارو ) و مسئولين مراكز درماني هموفيلي(درمانهماهنگي سوپروايزر بيمارستان با كارشناس بيماريهاي خاص معاونت 




