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 ندارد

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

 درمان عفونت گنوکوکی با سفتریاکسونموضوع: 

 

 باسالم و احترام 

 اختری   استا   بتر  تیانستانن  ستمت   بوکلت   در اینکه به توجه وبا  دانشگاهی همکاران برخی سوال به نظر    

 تنتشر شده توسط ترکز تتدیری  بیماریهتای واریتر     69 سال در آتیزشی تهایعفون درتان کشوری دستورالعمل

همتراه بتا درتتان     سفتریاکستون  عضتمنی  تزریت   رنوکتوکی   عفونت   بترای  شده ررفته نظر در درتانهای از یکی

 همکتاران  توستط  فتو   درتتان  انتختا   صورت در فرتایید دستور اس  تتمنی  باشد تیخوراکی آزیتروتایسی  

 201 شتماره  اطمعیته  در کته  ایتران  ADR ترکز در فو  داروی شده ثب  عوارض خدت   ارائه تراکز رد تحترم

 زیتر  توارد وریرد  قرار نظر تد ررفته  قرار تاکید تورد دارو و غذا سازتان بعدی های بخشناته و 16/3/96 تاریخ

 :  رردد رعای 

با توجه به تتداخمت دارویتی توستط     رای اندیکاسیون وتجویز دارو فقط برای توارد دا تجویز تنطقی دارو:      .2

در صورت عدم وجود اتکانات تزری  یا اطمینان پزشک از درتان کاتل خوراکی توسط صورت ریرد.  پزشک

در هرحتال انتختا  پروتکتل     تراجعه کننده از درتانهای خوراکی ذکر شده در پروتکل کشوری استفاده شود.

یا رونوکوکی بر اسا  پروتکلهای پیشنهادی کشوری بته عهتده پزشتک تتی      درتانی برای عفون  شانکرویید

 باشد.

توجه به عوارض دارو و سابقه حساسیتهای قبلی فرد: حساستی  قبلتی نستب  بته سفتریاکستون یتا ستایر              .1

تورد توجه قترار  ها پنی سیلی ها ) تانند سفالکسی    سفیکسیم   سفتازیدیم   سفازولی ( و... یا  سفالوسپوری 

ها تمنتو    ریرد. تصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسی  به سفتریاکسون یا سایر سفالوسپوری 

 باشد . تی

فراهم بودن شرایط نزم برای حفظ ایمنی بیمار در زتان تزری  دارو: تزری  دارو در تراکزدرتانی تجهز و       .3

 صورت ریرد. و تانند هر آنتی بیوتیک تزریقی دیگری تح  نظر پزشک اد حرفه ای تجر توسط افر

تتی باشتد     عضمنیبا توجه به اینکه نو  تزری  در نظر ررفته شده  برای درتان عفون  رونوکوکی  تزری        .4

عمقتی و در  کتاتم حتل شتده و بته صتورت      آن داخل ویال ها درحتمل تناست     انتی بیوتیک نزم اس  پودر

 عضمت بزرگ بدن صورت ریرد.

به همکاران تحترم پزشک  تاتا  تراقبی  سمت  و بهورزان ارائه دهنده خدت   همچنی  تناس  اطم  رسانی 

 .تسئولی  تزریقات در تراکزی که دارای اتکانات تزری  تی باشند  توج  تزید اتتنان اس 
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