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تـر  ناخت عمیـقشمنظور بررسی مقایسه اي میزان مصرف داروهاي مسکن اپیوییدي در ایران و سایر کشورها به  اهداف:
 ن.وضع موجود و ارائه ي مدل مطلوب جهت مدیریت داروهاي مسکن اپیوییدي در بیماران مبتال به سرطا

توسـط منـد تسـکین از بیماران سرطانی در طول دوره درمان خود دردي را تجربه می کننـد کـه نیاز %80حدود  تئوریها:
از بیماران سرطانی  03%شیوع درد در بیماران سرطانی بسیار باالست یعنی در میان حدود  .)1(داروهاي مسکن اپیوییدي است

و  ت مـی کننـد% بیمارانی که درمان هاي مختلف ضد سـرطان دریافـ 70-50که در مراحل ابتدایی تشخیص هستند و در 
 .)3و2(% بیمارانی که دچار مراحل پیشرفته ي بیماري هستند شیوع دارد 80-60همچنین در 

. مسکن هاي اپیوییدي در درمان درد )4(با وجود تفاوت در شکل بالینی سرطان، همواره درد از جمله عالیم  سرطان می باشد
ن به علت وجود و بجز ای ناشی از سرطان بسیار حیاتی هستند. امروزه تسکین درد در بیماران از جمله حقوق آنها مطرح شده

 .)5(ی گرددمنیز طرح  شی و درد در بیماران، تسکین درد به عنوان یک مسئله اخالقیرابطه ي مستقیم میان میل به خود ک

در  گیرنـد. ایـن از جمعیت جهان به شکل ناکافی تحت درمان تسکینی براي دردهاي متوسط تا شدید قرار مـی %80حدود 
 .)6(حالی است که دانش مناسبی جهت تسکین بیشتر این دردها وجود دارد

ترسـی بـه ي اصلی شاخص هاي سنجش کیفیت درمان هاي تسکینی در بیماري هاي صعب العالج، دس در مجموع، هسته
دودیت یـدها بـا محـاز چند طریق در دسترسی بـه اپیوی درمان هاي تسکینی و خصوصا اپیوییدهاست. بیماران صعب العالج

ود حد(هاي اپیوییديدارو بخش اعظم مصرفبر اساس آمار موجود پیرامون میزان مصرف جهانی اپیوییدها، . )7(مواجه هستند
از میـزان  %10کمتـر از جمعیت جهـان  %80جهان می باشد و این در حالی است که حدود کشور تنهاشش مربوط به) 79%

در جهان برحسب  شماي کلی میزان مصرف اپیوییدها )1شکل ( در را به خود اختصاص می دهد. داروهاي اپیوییدي مصرف
mg/capita 8و6(آمده است(. 
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اي  ، خالصـهستادر بسیاري از مقاالت و مراجع ذکر شده  در کشورهاي مختلف، علل مصرف پایین مسکن هاي اپیوییدي
 از این علل در زیر آمده است:

ولی و ع، تجـویز اصـفرایند هـاي توزیـقوانین مربوط به (شامل  قوانین سخت گیرانه حاکم بر کنترل مصرف اپیوییدها )1
 باشد)منطقی دارو می 

 وییدين هاي اپینحوه ي نگرش و نیز دانش جامعه(پزشکان، بیماران و افراد مرتبط با بیمار)نسبت به مصرف مسک )2

 در تامین دارو مسائل اقتصادي )3

هبود سیستم ه و نیز بدسترسی بیماران به درمان هاي تسکینی اپیوییدي از طریق تنظیم منطقی قوانین، اصالح نگرش جامع
دي، بـا سـکن اپیوییـاقتصادي قابل بهبود است. از این رو مقایسه ي میزان دسترسی بیماران بـه داروهـاي مهاي حمایتی 

 .)6(سنجش سه پارامتر مذکور ممکن می گردد

 بررسی وضع کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته:

 سنجش میزان دسترسی به داروهاي اپیوییدي از طریق ؛

 فرموالري داروهاي مسکن اپیوییدي در کشورهاي مختلف مقایسه ي -الف

 

 

 

 

 )9(داروهاي مسکن اپیوییدي در خاورمیانه هزینهو  مقایسه ي فرموالري) 1جدول(
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 )7(غرب اروپاکشورهاي داروهاي مسکن اپیوییدي در  هزینهمقایسه ي فرموالري و ) 2جدول(
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 )7(داروهاي مسکن اپیوییدي در کشورهاي شرق اروپا هزینهمقایسه ي فرموالري و ) 3جدول(
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بر حسب  2009-2007متوسط میزان مصرف اپیوییدها در آسیا طی سال هاي ) 4جدول(
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 مقایسه قوانین حاکم بر مصرف مسکن هاي اپیوییدي در کشورهاي مختلف -ب

جهـت  میانـهوهمچنـین کشـورهاي خاور اروپایی مختلف) محدودیت هاي قانونی موجود در کشورهاي a,b,c)5در جدول 
 )7(دسترسی به داروهاي مسکن اپیوییدي مقایسه می شود.

 :نیاز به ثبت نام و مشخصات جهت دریافت داروي اپیوییدي 

تري نیستند، انی که بسدر بسیاري از کشورهاي اروپاي شرقی و نیز در برخی کشورهاي اروپاي غربی، بیماران خصوصا بیمار
رها چنـین برخـی کشـو ت دسترسی به داروهاي مسکن اپیوییدي خود نیازمند دریافت اجازه و یا ثبت نام خود دارنـد. درجه

 )7(روندي در مورد بیماران هاسپیس ها هم وجود دارد.

  :دریافت حق تجویز داروهاي مسکن اپیوییدي توسط پزشکان 

د اص می باشخي مختص گروه خاصی از پزشکان با تخصص در برخی از کشورهاي اروپایی حق تجویز مسکن هاي اپیویید
نهـا در مـوارد پیوییـدي تق وجود ندارد. در برخی از کشورها نیز تعمیم حق تجویز دارو هاي مسکن او در سایر موارد این ح

 )7(اورژانس صورت می گیرد.

 پیوییدياداروهاي مسکن ) محدودیت هاي قانونی موجود در کشورهاي اروپایی مختلف جهت دسترسی به a)5جدول 
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 ) محدودیت هاي قانونی موجود در کشورهاي خاورمیانه جهت دسترسی به داروهاي مسکن اپیوییديc,b)5جدول 
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 :شرایط دریافت مجدد دارو 

از ایـن مـدت  رفته و پسگدر بیشتر کشورهاي اروپایی ، داروهاي اپیوییدي براي مدت زمان محدودي در اختیار بیمار قرار  
ري از کشورها ر در بسیابیمار براي دستیابی به داروي خود نیازمند تجدید نسخه ي خود توسط پزشک می باشد. به این منظو

م هـا فت این فردر برخی از کشورها پزشک جهت دریا شک ضروري می باشد.فرم هایی وجود دارد که تکمیل آن توسط پز
 ) 6جدول( مبلغی پرداخت می کند

 اروبراي هر بار ذخیره ي د محدودیت هاي موجود در زمینه ي میزان مجاز داروهاي مسکن اپیوییدي : 

 شـورهاي مختلـفکطبق دستورالعمل هـاي  ) تفاوت هاي موجود در میزان مجاز ذخیره ي داروهاي اپیوییدي7در جدول ( 
 .مشاهده می شود اروپایی

 :قوانین حاکم بر نحوه ي توزیع داروهاي مسکن اپیوییدي 

هري شـاي مختلف هدر بسیاري از کشورهاي غرب اروپا، محدودیت در پخش داروهاي مسکن اپیوییدي در میان داروخانه  
ذیر است. جدول ی امکان پیا بیمارستانی وجود ندارد لیکن در کشورهاي شرق اروپا توزیع دارو عموما در داروخانه هاي خاص

)8(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجدید نسخه در اروپا ) قوانین موجود در خصوصa)6جدول
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ـــدول ـــود در b)6ج ـــوانین موج ) ق
 خصوص تجدید نسخه در خاورمیانه
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 در کشورهاي اروپایی) میزان مجاز ذخیره ي داروهاي مسکن اپیوییدي توسط بیمارa)7جدول

 

 ) میزان مجاز ذخیره ي داروهاي مسکن اپیوییدي توسط بیماردر کشورهاي خاورمیانهb)7جدول
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 ) قوانین حاکم برنحوه ي توزیع داروهاي مسکن اپیوییدي توسط داروخانه هاa)8جدول

 

 ) قوانین حاکم برنحوه ي توزیع داروهاي مسکن اپیوییدي توسط داروخانه هاb)8جدول
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 :شرایط تجویز داروهاي مسکن اپیوییدي در موارد اورژانس 

جـویز دارو تشک به منظور شرایط اورژانس، به حالتی اطالق می شود که طی آن نیازمبرم به مسکن در لحظه اي رخ دهد که حضور فیزیکی پز 
ارو از طرقی ماننـد دندکی تجویز وجود نداشته باشد مانند دردهاي ناگهانی بیماران سرطانی در شب هنگام، ایام تعطیل و در سفر. در کشورهاي ا

 رژانس حق تجـویز دارودر شرایط او در برخی کشورها افراد دیگري در کادر درمان مانند داروساز و یا پرستار نیز.ا فکس پذیرفته می گردد تلفن ی
 ).9جدول(دارند. 

 ) شرایط تجویز دارو در حالت اورژانس در کشورهاي اروپاییa)9جدول
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) شـرایط تجـویز دارو در حالـت اورژانـس در b)9جدول
 کشورهاي خاورمیانه

 

 

  

 

رحـال توسـعه و ل یا ارائه ي خدمات در کشـورهاي دبررسی شیوه هاي مطلوب حل مشک

 توسعه یافته 

ده از موما اسـتفاعدرمان هاي تسکینی کنترل درد ریشه ي تمامی انواع درمان هاي تسکینی محسوب می گردد و در میان 
ن داروهـا و ان مصرف ایـاینگونه درمانها شناخته می شود. به گونه اي که میزمسکن هاي اپیوییدي به عنوان پایه و اساس 

اي پایـان چگونگی دسترسی بیماران به این مسکن ها به نوعی شاخص سنجش کیفیت درمان هاي تسکینی و حمایـت هـ
 .)10(زندگی محسوب می گردد
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روزهاي پایان زندگی در گزارشـی کـه توسـط درمیان کشورهاي مختلف کیفیت مراقبتهاي تسکینی و حمایت هاي درمانی 
. بر اساس این رتبه بندي و نیـز بـا اسـتفاده از آمارهـاي )1. نمودار (گروه اکونومیست تهیه شده است رتبه بندي شده است

در خصوص میزان مصرف مسکن هاي اپیوییدي در نقاط مختلف جهان، آنچـه پیداسـت اینکـه رابطـه ي  INCBحاصل از 
ان مصرف داروهاي مسکن اپیوییدي و رتبه ي جهانی این کشورها از لحاظ کیفیت ارائه ي درمـان هـاي واضحی میان میز

حمایت هاي پایـان  تســـــکینی و 
زنــدگی وجــود  ،دارد. از طرف دیگر

آمارهـــاي منتشـــر  آنچــــــــه از 
ــط  -دانشگاه آکسـفورد ــده توس ش

ــر  ــاکم ب ــوانین ح ق ـــــــون  پیرام
ـــدي  ـــاي اپیویی ه مصرف مسکن 

نتیجه می  -اروپایی درکشـــورهاي 
سیاست هـاي ایـن  شـــود اینکـــه 
ـــرف  ـــرل مص کنت ــــورها در  کش
مقایســـــه بـــــا  ـــدها در  اپیویی
از نظر رتبـه بنـدي  کشورهایی که 
ــطوح  ــی در س الملل ـــین  ـــاي ب ه
هسـتند کارآمـد تـر  پــایین تــري 

نه  تسهیل گراحتی  ـــواردي  ودر م
ـــودار( تر مـی باشـد. ـــدي 1نم ـــه بن ) رتب

و  مراقبت هاي پایان زندگی کشـــورها از لحـــاظ 
   کیفیت مرگ
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کن اروهاي مسددر این مطالعه به اجمال راهبردهاي کشور هند در جهت تامین سیستم مدیریتی صحیح در خصوص مصرف 
 اپیوییدي در بیماران سرطانی بررسی می شود.

مشاهده مـی ه نمودار، با توجه بآمده است.  1999تا  1980بین سال هاي  در نمودار زیر روند میزان مصرف مورفین در هند
ن تنهـا در ) رسیده است در ایـن سـال هـا مصـرف مـورفی573Kgبه اوج خود ( 1985شود میزان مصرف مورفین در سال 

ستیم به هف مورفین بیمارستان ها و تنها به شکل تزریقی ممکن بوده است. سپس پس از این تاریخ شاهد نزول شدید مصر
ن تاریخ هند در رتبه ). در ای 18Kgمی رسد. ( 1985حد خود در سال  %97به کمتراز  1997گونه اي که این میزان در سال 

ن به شـدت رو بـه قرار می گیرد. این در حالی است که مصرف جهانی مورفی کشور 131صرف سرانه مورفین در بین م 113
 افزایش است.

اماتی در جهـت ن رو اقد. از همیستدر کشور پر جمعیتی مانند هند چنین مصرف پایینی بسیار تعجب بر انگیز و نا متناسب ا
 گرفت. در هند صورت و حل مشکل دسترسی بیماران به داروهاي مسکن اپیوییدي شناخت علل کمبود مصرف دارو

 مصرف مورفین در هند

 

 اقدامات انجام شده در هند جهت بهبود سیستم مدیریتی داروهاي اپیوییدي مسکن:

 مخدرآنالیز سیاست هاي نظارت بر مصرف مواد  -1
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نبال افزایش به د 1985در این خصوص نواقص سیستم نظارتی بررسی شده و به دو سطح ملی و استانی تقسیم شد. در سال 
ال زنـدان س 10ازات میزان مورفین، دولت قانونی را تصویب کرد که به سبب آن حمل و مصرف هر میزان از مورفین با مج

 ند. همچنـینن ذکر کردویز مورفین در بیماران خود را محدودیت این قانوروبه رو می شد. بسیاري از پزشکان علت عدم تج
و کشور مجزاست ده قوانین ببا دارا بودن استان هاي متعدد و نیز قوانین متفاوتی که بعضا شبیه  کشور وسیعی مانند هند در

 .نظارت شدید بر مصرف مورفین و صدور گواهی هاي متعدد باعث محدودیت مصرف مورفین می شد

 ساده نمودن فرایندهاي نظارتی و قوانین حاکم آن -2

 ف هندهاي مختل برگزاري کارگاه هاي متعدد در زمینه مصرف منطقی و ایمن داروهاي مسکن اپیوییدي در استان -3

  پایش نتایج آموزش ها ، کارگاه ها و تسهیل قوانین مربوطه -4

روهـاي سی به داتردسبا به این ترتیب سیاست هاي این کشور به گونه اي تنظیم شده است که قوانین منع سومصرف مواد 
 اپیوییدي تداخل کمتري داشته باشند.

 

سنجش  ست،نتشر شده امقاله اي که توسط دانشگاه آکسفورد پیرامون داده هاي حاصل از کشورهاي اروپایی ماز نقطه نظر 
 ؛ از طریق سنجش پارامتر هاي زیر امکان پذیر می گردددسترسی بیمار به مسکن هاي اپیوییدي  میزان

 مسکن هاي اپیوییدي فرموالري دارویی از نظر

 . نیاز به ثبت نام و مشخصات جهت دریافت داروي اپیوییدي

 .حق تجویز داروهاي مسکن اپیوییدي توسط پزشکان

 . شرایط دریافت مجدد دارو 

 از تجویز داروهاي مسکن اپیوییدي براي هر بار ذخیره ي دارو میزان مج

 قوانین حاکم بر نحوه ي توزیع داروهاي مسکن اپیوییدي

 شرایط تجویز داروهاي مسکن اپیوییدي در موارد اورژانس

اپیوییـدي  ف داروهـايدر زمینه مدیریت مصر مانند آنچه در زیر آمده است را سنجش پارامترهاي مذکور فرایندهاي اساسی
 ؛ در خصوص بیماران سرطانی با وضوح بیشتري نمایان می سازد
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 )که از طریق شناخت فرموالري دارویی هر کشور تبیین می گردد (تامین دارو  •
 )دارو (که دربرگیرنده ي سیاست هاي پخش داروهاي اپیوییدي در داروخانه ها می باشد توزیع •
ر درایط تجـویز (که شامل ، شرایط تجویز مجدد دارو، شرایط پزشک از نظر نوع تخصص، شـ ی دارو تجویز اصول •

 اورژانس می باشد)

ار می ارویی بیممصرف صحیح و منطقی دارو (که شامل سیستم ثبت نام و مشخصات بیمار و میزان مجاز ذخیره د •
 باشد)

 . آورده شده استدر خصوص موارد فوق جداول مقایسه اي در ابتداي گزارش 

 شناسایی وضع موجود در ایران:

کشـورهاي بـا  در خصوص میزان مصرف مسکن هاي اپیوییدي ایران در زمره INCBهاي ارایه شده توسط بر اساس آمار 
       )11(در منطقه. 15در آسیا و  25در جهان،  115مصرف پایین دسته بندي می گردد با رتبه ي 

ا داراست و ناي کافی رغاز نظر منابع مواد اولیه و تکنولوژي ساخت محصوالت اپیوییدي مسکن ن در حالی است که ایران ای
دون، وراکی متـاخـشرکت هاي مهر دارو، اکسیر ، سها، داروپخش و توفیق دارو ساخت داروهایی مانند شکل هاي مختلـف 

 کدیین و اکسی کدون و همچنین شکل تزریقی مورفین را انجام می دهند.

س فی بـر اسـاي دارویی ایران از لحاظ مسکن هاي اپیوییدي خصوصا مسکن هاي غیر سـنتتیک داراي غنـاي کـافرموالر
رد در بیشـتر مـواه کمی باشد. از طرفی قیمت این داروها بسیار پایین می باشد به گونه اي  WHOلیست پذیرفته شده ي 

خی موارد و در برکن به داروهاي مس مناسب دسترسی از این رو عدم  را نیز طلب نمی کند.سیستم هاي حمایتی اقتصادي ،
ها علت مصـرف تنبیمار  عدم آگاهی و یا وجود نگرش منفی نسبت به داروهاي اپیوییدي در پزشکان، بیماران ، و خانواده ي

 پایین این داروها در ایران می باشد.

اشد که تنها بن طرح می یدي از جمله اهداف ایارتقاو بهبود دسترسی بیماران سرطانی به درمان هاي تسکین دهنده ي اپیوی
اروهـاي صرف صـحیح دمپیشگیري از سومصرف مواد و قوانین حاکم بر تامین، توزیع و از طریق برقراري توازن در قوانین 

 اپیوییدي میسر است.

 دد. رسی می گردر ادامه با نگاهی به گزارش منتشر شده از طرف دانشگاه آکسفورد برخی پارامتر ها در ایران بر

 فرموالري داروهاي مسکن اپیوییدي در ایران:

 دارد. WHOبا لیست داروهاي ضروري تایید شده از طرف  حدوديفرموالري دارویی ایران انطباق 
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 داروهاي اپیوییدي در ایرانقوانین حاکم بر مصرف 

و  اونـت غـذامع جهت دریافت اطالعات با جناب آقاي دکتر سلیمانجاهی، مسئول بخش نظارت بر مصرف داروهاي مخـدر
ري دارویـی ین فرموالمصاحبه اي ترتیب داده شد. اطالعات مربوط به میزان مصرف ساالنه در ایران و همچن داروي تهران

اي اپیوییدي هصرف مسکن مایران از لحاظ داروهاي اپیوییدي از ایشان دریافت شد. ایشان نیز به طور کلی قوانین حاکم بر 
وییـدي در ي مسـکن اپیار ثبت شده در خصوص میزان مصرف داروهافقدان آم با اشاره بهرا سخت گیرانه ارزیابی نمودند و 

اه هاي علوم در دانشگ را از طریق سیستم ثبت نام بیماران کل تفکیک شده، دسترسی به این اطالعاتبیماران سرطانی به ش
 پزشکی مناطق مختلف کشور ممکن دانستند.

خصـوص ضـوابط  معاونت غـذا ودارو ي وقـت در 26/7/79د مورخ /7405مطالب زیر بر اساس دستورالعمل ابالغی شماره 
 توزیع و مصرف داروهاي مخدر تهیه شده است.

 

 

 

 نیاز به ثبت نام و مشخصات بیمار جهت دریافت دارو 

 نیاز به ثبت نام بیمار و مشخصات بیمار شرایط خاص براي پزشک جهت تجویزدارو
Surgeon Family MD Oncologists Hospice Pts InPts Out Pts 

      
 

در ایران موجود 
 نیست
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permitted No data available Not Permitted 
 

رونـده اي پحـت کنتـرل اداره مواد وداروهاي تحت کنترل هر معاونت موظف است براي کلیه بیماران نیازمند به داروهاي ت
که دال  مداركایر جداگانه تشکیل دهد و در آن نسخه پزشک متخصص، تصویر شناسنامه، فتوکپی تایید شده، بیوپسی و س

 بر بیماري صاحب پرونده است نگهداري شود.

  :نسخه پزشک باید شامل موارد زیر باشد 

شناسـنامه  ار، شـمارهنام پزشک، نوع تخصص، آدرس محل کار، شماره نظام پزشکی، نام ونام خانوادگی بیمار، نـام پـدربیم
 تبار نسخه، تـاریخرو، مدت اعروزانه، نام و شکل و دوز دابیمار، محل صدور، سال تولد، آدرس بیمار، مقدار داروي مورد نیاز 

 صدور نسخه، امضا و مهر پزشک معالج.

 :شرایط دریافت مجدد دارو 

ه قبلـی بـود دریافت مجدد دارو ي مخدر مستلزم همراه داشتن اصل شناسنامه، نسخه ي پزشک متخصص، فاکتور فـروش
سلیم شـده ه بیمار تاشد. یک نسخه از برگه فروش در این شرایط بتحویل پوکه هاي قبلی مصرف شده ي دارو الزامی می ب

 و نسخه ي دیگر در پرونده بیمار نگه داري می گردد.

و با تایید  رار گیرندبیمارانی که بیش از یک سال داروي مخدر مصرف می کنند باید توسط کمسیون پزشکی مورد معاینه ق 
 ه تحویل دارو اقدام شود.مجدد بیماري و ضرورت مصرف داروي مخدر نسبت ب

 :میزان مجاز داروهاي مسکن اپیوییدي براي هر بار ذخیره ي دارو توسط بیمار 

 دارو طبق نظر پزشک معالج و به مدت یک ماه در اختیار بیمار قرار می گیرد.

 ماه می باشد. 6حداکثر اعتبار هر نسخه با ذکر پزشک معالج 

  مسکن اپیوییدي:قوانین حاکم بر نحوه ي توزیع داروهاي 

  ي شهريداروخانه ها داروخانه هاي خاص داروخانه بیمارستان
 غیر قابل دسترسی   

 دسترسی محدود   
 دسترسی قطعی   
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اي مخدر مورد مین داروهدر ایران معاونت غذا و دارو دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظف به تا
 تحت پوشش خود می باشد. نیاز مراکز درمانی منطقه

و با  ن بستري در بخش هاروز بخش اتاق عمل و صرفا جهت بیمارا2در داروخانه بیمارستان حداکثر می تواند نیاز دارویی مخ
 اسـتوك در بخش یا متخصص بی هوشی و یا مسئول اتاق عمل (به عنوان درخواست کننده) و جهـت امضا پزشک مسئول

 این استوك از موجودي کسر ودر دفتر پلمب نشده عمل شود. اختیار مسئول بخش قرار دهد.

 :شرایط تجویز داروهاي مسکن اپیوییدي در موارد اورژانس 

 براي چنین شرایطی دستورالعمل خاصی ذکر نشده است.

نظر  الحدید واشند با صتحویل داروهاي مخدر به مراکز درمانگاهی و اورژانس شهرستانهایی که فاقد بیمارستان مجهز می ب
 معاونت هاي غذا و دارو با رعایت کلیه ضوابط و مقررات تجویز داروها بالمانع است.

نس و موافقت احد اورژاوافزودن آمپول پتدین و مورفین به لیست دارویی آمبوالنس به صورت محدود و با تایید مسئول فنی 
ز داروهـا قـررات تجـویمبا رعایت کلیه ضـوابط و معاونت هاي غذا و دارو و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و 

 بالمانع است.

ي معاونـت هـا کنترل در با مسئولین ارائه ي داروهاي تحت غیر رسمی از آنچه در باال ذکر شد و نیز از طریق چند مصاحبه
 است. زیر ه شرحبغذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی چند شهرستان، مدل کنونی دریافت داروهاي اپیوییدي در ایران 

هاي تحت کنترل معاونت غـذا توسط پزشک انکولوژیست        مراجعه بیمار به اداره دارو با شرایط پیش گفته تجویز نسخه
دریافت دارو براي مـدت             ارائه ي مدارك پیش گفته       در منطقه مربوطه  دانشگاه/دانشکده علوم پزشکیو دارو 

  مصرف یک ماه

وجـود اینکـه در  ضـمنا بـا. الزم به ذکر است که دارو تنها به خود بیمار و یا یکی از اقوام درجه یک بیمار تحویل می گردد
رو غـذا و دا دستورالعمل فوق الذکر نامی از بیماران سرطانی به شـکل خـاص بـرده نشـده اسـت لـیکن در معاونـت هـاي

ود را از ك داروي خـانی دارو تحویل می شـود و معتـادین در حـال تـردانشگاه/دانشکده علوم پزشکی تنها به بیماران سرط
 کلینیک هاي ترك اعتیاد دریافت می کنند.
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