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آنی

 رئیس محترم اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی سراسر کشور

جناب آقای دکتر پیمان صابریان

رئیس محترم مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس تهران 

موضوع: حذف داروی رانیتدین از لیست داروهای اورژانس پیش بیمارستانی

با سالم و احترام

ضمن عرض قدردانی و خدا قوت به پاس تالش های مضاعف، ارزشمند و صادقانه همکاران حوزه اورژانس پیش 

بیمارستانی سراسر کشور در این ایام، به پیوست اطالعیه و تصویر نامه شماره۶۵۵/۵۰۱۹ مورخ ۹۹/۰۱/۲۵ و 

معاون محترم وزیر و رئیس محترم سازمان غذا و دارو در خصوص میزان ناخالصی نیتروزامین موجود در 

تمامی فراورده های داروی رانیتدین و اطالعیه آن سازمان محترم مبنی بر جمع آوری و حذف کلیه فراورده های 

داروی مذکور از بازار دارویی توسط FDA ارسال می گردد.

خواهشمند است با عنایت به موارد پیشگفت، به فوریت نسبت به جمع آوری داروی رانیتدین با تمامی اشکال 

دارویی از لیست داروهای اورژانس پیش بیمارستانی اقدام الزم صورت پذیرفته و اطالع رسانی های الزم به 

تمامی پایگاه های اورژانس ۱۱۵  حوزه سرزمینی آن دانشگاه انجام پذیرد.

شایان ذکر است داروی جایگزین به محض استعالم از سازمان غذا و دارو، متعاقباٌ اعالم و ابالغ خواهد گردید و 

تا اعالم نتیجه نهایی موقتا از داروی سایمتدین استفاده گردد.

رونوشت:

جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو جهت استحضار

رونوشت:
جناب آقای دکتر نوری ساری معاون محترم فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور 

 جناب آقای دکتر سید پژمان آقازاده معاون محترم  آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی
جناب آقای دکتر محمد فتحی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان  اورژانس کشور 

جناب آقای دکتر خانکه مدیر محترم امور حوادث و بالیا
جناب آقای دکتر محمدرضا شانه ساز معاون محترم وزیر و رییس سازمان غذا و دارو


