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

 درمان سالکموضوع: 

 با سالم واحترام

علت کاهش تولید گلوکانتیم در شرکت سازنده )سانوفی فرانسه( و همچنین  به رساند به استحضار می

ها قبل سفارش خرید  غم اینکه از مدتر علی ،ایجاد شده در انتقال دارو از خارج به داخل کشور محدودیت

دارو قادر به  ندههای وارد و تامین کن گلوکانتیم داده شده و منابع مالی آن نیز تامین گردیده ولی شرکت

به منظور پیشگیری از ایجاد اختالل در روند  نیستند. کشور انجام تعهدات خود و تامین گلوکانتیم مورد نیاز

های جایگزین تصمیمات الزم اتخاذ گردید.  تشکیل و در خصوص درمانری کمیته کشوجلسه  درمان سالک،

در مطابق دستورالعمل زیر دستور فرمایید تا زمان تامین مجدد داروی گلوکانتیم خواهشمند است لذا 

 اقدام گردد.درمان بیماران مبتال به لیشمانیوز جلدی )سالک( خصوص 

لذا آموزش و  دهد باشد به درمان بهتر پاسخ می با توجه به اینکه هرچه ضایعات پوستی کوچکتر -1

اطالع رسانی کافی به جامعه به ویژه در مناطق اندمیک در خصوص مراجعه به موقع به مراکز 

 بهداشتی درمانی )در مراحل اولیه بروز ضایعات پوستی( جهت تشخیص و درمان سالک انجام شود.

، درمان سالک ساده و بدون عارضه جهتونات در شرایط عدم وجود گلوکانتیم و سدیم استیبو گلوک -2

و در غیر نواحی حساس )صورت، ژنیتالیا، مفاصل و  با اندازه کوچک و تعداد محدود ضایعات پوستی

 توان از کرایوتراپی به تنهایی استفاده کرد. انگشتان( می

رمان موضعی سالک به ژل موضعی سیناآمفولیش مورد تایید سازمان غذا و دارو است و استفاده از آن برای د -3
 های پنج ظرفیتی و یا به تنهایی مورد تایید است. همراه یکی از آنتیموان

از ژل آمفولیش بصورت موضعی جهت درمان ضایعات پوستی سالک در تمامی نواحی بدن به غیر از چشم و  -4
 توان استفاده کرد. پلک می

ان جهت درمان موضعی ضایعات تو باشد می در مواردی که نیاز به انجام درمان سیستمیک نمی -5

)سفارش خرید . استفاده کردهفته  4 مدت ساعت برای 12از ژل موضعی سیناآمفولیش هر  پوستی

 ها قرار داده خواهد شد( داده شده و در آینده نزدیک در اختیار دانشگاه ژل موضعی سیناآمفولیش

گلوکانتیم یا سدیم  در صورت عدم وجود ،اندیکاسیون دارد درمان سیستمیک ی کهدر موارد -6

میلته فوسین و یا کپسول فلوکونازول استفاده نمود. در بالغین دوز از  توان میاستیبوگلوکونات 

 وزن بدنمیلیگرم به ازای هرکیلوگرم  5 میلی گرم روزانه و در کودکان 222ول کپسول فلوکوناز

در صورت عدم وجود  شد.با هفته می 4برای هفته، به همراه ژل موضعی سیناآمفولیش  6 مدت برای
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 فلوکونازول به تنهایی استفاده نمود. توان از می سیناآمفولیشژل 

جهت اخذ مجوز امکان تمدید زمان استفاده از داروی سدیم استیبوگلوکونات که به تازگی تاریخ استفاده آن  -7
اسخ مراتب به با سازمان غذا و دارو مکاتبه شده است. در صورت صدور مجوز به محض وصول پمنقضی شده 

 ها ابالغ خواهد شد. دانشگاه

کمتر از   CD4با   +HIVنظیر بیماران  ) سیستم ایمنی نقص شدید با بیماران درمان سیستمیک در برای -8

 استفاده کرد. (AmBisome) نوع لیپوزومال Bتوان از آمفوتریسین  ( می 022

 ییدارو یموضع و کیستمیس یها درمان عوارض به توجه با سالک به مبتال ردهیش و باردار مادران درمان یبرا -9
 .شود استفاده مجاز و حساس ریغ مناطق در موجود یپوست عاتیضا یبرا یوتراپیکرا از صرفاً

در منطقه تعداد الزم از  (کاالآزار) لیشمانیوز احشایی در صورت احتمال بروز بیمار مبتال به -12

 ها نگهداری شود. آنستیبوگلوکونات به منظور درمان گلوکانتیم یا سدیم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


