
 دانشگاهی و شیوه نامه کمیته ام اس شرح وظایف

 : دانشگاهیاعضا و نحوه تشکیل کمیته ام اس 

 بر اساس آخرین جلسه کمیته کشوری ام اس مقرر شد:

ت علمی یا ئنورولوژیست هی 3دانشگاههای علوم پزشکی کشور که حداقل  آن دسته از .1

اقدام دانشگاهی کمیته ام اس  انتخاب و معرفی اعضای  کادر درمانی دارند نسبت به

 نمایند.

 3و حداقل  5حداکثر ،با شرایط فوق علوم پزشکی دانشگاههای  معاونتهای درمان  .2

 را به معاونت درمان وزارت بهداشت معرفی نمایند. نورولوژیست

کمیته ام اس هر دانشگاه به تایید کمیته ام اس کشوری پیشنهادی اعضای  الزم است .3

 .برسند

وسط ریاست س از تایید  کمیته کشوری ام اس تپ دانشگاهی  ی کمیته هایاحکام اعضا .4

 گردد. میمحترم دانشگاه صادر

 سال خواهد بود. 2 دانشگاهطول مدت عضویت اعضای کمیته ام اس  .5

 کمیته ام اس کشوری میتواند عضوی را به معاونت درمان هر دانشگاه پیشنهاد نماید. .6

 :دانشگاهها شرح وظایف کمیته ام اس 

تغییر داروهای خط اول که در یک گروه درمانی قرار دارند برای بیش از سه بار در سال  .1

 دارد. دانشگاهی نیاز به تایید کمیته

تغییر داروهای خط اول به خط دوم و سوم درمانی به جز فینگولیمود  براساس گایدالین  .2

 دارد. دانشگاهی کشوری نیاز به تایید کمیته ام اس

 انجام میشود.دانشگاهی ای خط اول در کمیته راندوم چک داروه .3

–گالتیرامر استات  –الزم به ذکر است که داروهای خط اول عبارتند از: اینترفرون ها 

 تریفلونامید –دیمتیل فومارات 

ه می تواند ب تای سابری  ) در مواردی با نظر پزشک فینگولیمود –خط دوم :  فینگولیمود 

 عنوان داروی خط اول استفاده گردد (

 مانند ریتوکسیماب می باشد. FDAخط سوم : شامل داروهای غیر مصوب 



این تغییرات شامل داروهای ژنریک به برند یا بالعکس و ژنریک به ژنریک و برند  -1تبصره 

به ذکر است که تغییر برند به ژنریک یا بالعکس و یا ژنریک به ژنریک  به برند می باشد.الزم

 به عنوان یک نوبت تغییر تلقی می شود.

را   New Caseحوزه بیماریهای خاص معاونت درمان می بایست کلیه بیماران -2 تبصره

 ثبت نموده و نیازی به بررسی این بیماران )بار اول( در کمیته دانشگاهی نمی باشد.

 گردش کار:

یل ذ دارد با شرایط دانشگاهی یید کمیته ام اس نیکه تغییر دارویی شان نیاز به تاًالزم است بیمارا

 معرفی گردند. دانشگاهی به کمیته 

یک پرسشنامه در خصوص شروع و نحوه ادامه و سیر بیماری و درمانهای انجام شده ابتدا .1

 تاکنون در اختیار پزشک معالج قرار می گیرد. 

.این پرسشنامه پس از تکمیل توسط پزشک معالج به همراه ام ار ای و کلیه مستندات پزشکی 2

 ارسال میگردد. دانشگاهی  بیمار به کمیته

در کمیته دانشگاهی عضو از اعضای کمیته  3با حضور حداقل  .مستندات بدون حضور بیمار3

 مطرح می گردد.

الج معتغییر دارویی با توضیحات الزم برای پزشک  ییدیید یا عدم تاً. نظر کمیته مبنی بر تا4ً

اعضای کمیته در پاکت  شخصی یا معاونت درمان بدون مهر دانشگاه به مهر کمیته ام اس ممهور

 دربسته با قید محرمانه به پزشک معالج اعالم می گردد.

میته در کمعترض باشد مدارک یکبار دیگر  دانشگاهیبه رای کمیته  در صورتیکه پزشک معالج  .5

، ذکر دالیل پزشک معالج علیرغم در صورت عدم حصول نتیجه  و مطرحدانشگاهی ام اس 

  مستندات جهت تصمیم گیری نهایی به کمیته ام اس کشوری ارسال گردد.

 :دانشگاهی مکان تشکیل جلسات کمیته ام اس 

در مکانی وابسته به دانشگاه خواهد بود و جلسات  دانشگاهی محل تشکیل جلسات کمیته ام اس

 در خارج از دانشگاه فاقد وجاهت قانونی است.

 :دانشگاهی نظارت بر کمیته ام اس 



خط اول به خط دوم و  یداروها رییتغو در خصوص  دانشگاهی نظارت بر کمیته های ام اس

 چک بر عهده کمیته ام اس کشوری خواهد بود. با راندوم  مودینگولیبه جز ف یسوم درمان

 


