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 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکي کشور

 جناب آقای دکتر فریدون نوحي

 ریاست محترم مرکز آموزشي، تحقیقاتي، درماني قلب شهید رجایي

 جناب آقای دکتر والیتي

 رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

 اردهای خدمات گروه های گوارش، دهان و دندان و بیهوشیابالغ استاندموضوع: 

 سالم علیکم
هااي ررمااو ت ميمیاا باار     باشید يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينهاحتراماً، همانگونه که مطلع می      

راهنماهاي بالینی مبتنی بار   نظام سالمت ت جامعه رر کشورهاي مختلف مورر موجه است، مدتين ت نشراقتصاري سنگین به 

هاي ميول ت ناووتري رر  هاي برنامه ميول نظام سالمت ت يكی از ميورهاي بستهعنواو يكی از سیاستشواهد است که به 

وموزش علوم پزشكی نیز مورر موجه می باشد. رر همین راستا معاتنت ررماو مدتين ميصوالت رانشی را )راهنماي بالینی، 

حضاور جمعای از    ا ت ...( با اتلويت خدمات پر موامر، راراي پوشش بیمه ايی، هزينه )خدمات، مجهیزات( باا استاندارر، پرتمك

ريازي ايان امار را    هاي مختلف، رر تزارت بهداشت، ررماو ت وموزش پزشكی مشكیا ت سیاستگذاري ت برنامهاسامید حوزه

 "ب"قاانوو برناماه ششاو موساعه کشاور ت بناد        74مااره   "ث ت ج"رار شده است. لذا رر راستاي اجرايی نمورو بناد  عهده

کشور مبنی بر اجازه مجويز خدمات ت انجام خريد راهبرري سازماو هاي بیماه رار    کا 1397قانوو بورجه سال  17مبصره 

بر اساس رستورالعما هاا ت راهنماهااي باالینی موساا تزارت بهداشات ت پوياا ساازي اراتاه خادمات پزشاكی مبتنای بار             

 اجرا است. رهاي ررته روارش، رهاو ترنداو ت بیهوشی به شرح ذيا به مصويب رسیده ت از ماريخ ابالغ قابا استاندار

بديهی است ضمن ماکید بر اراته خدمت رر چارچوب استانداررهاي ماورر ماتیاد تزارت متباوا، اعاالم مای راررر رانشاگاه         

ميصوالت رر وماوزش هااي باازوموزي اسات اره ت ساازماو      رانشكده، انجمن ها ت سازماو نظام پزشكی می بايست از اين 

منادي از ماالش جمعای ت    هاي بیمه رر نیز بر اساس ميصوالت رانشی اقدام به خريد راهبرري نمايناد. امیاد اسات باا بهاره     

ت  رسانی رر اين زمینه، شاهد ميولی جدي رر حوزه استقرار ت بكارریري راهنماها به منظاور ارمقااي کی یات خادمات    اطالا

 هاي غیر ضرتري باشیو.کاهش هزينه

 (401360 استاندارر خدمت کولونوسكوپی قابا انعطاف )کد ملی: -

 (400565کد ملی: )استاندارر خدمت وندتسكوپی رستگاه روارش فوقانی  -

 (43کد معديلی رر بعد از عما يا رررهاي مزمن )استاندارر خدمت مديريت ر -

 (60)کد معديلی  مال مداخله اي قلبی ت عرتقیاستندباي بیهوشی رر اعاستاندارر خدمت  -

  جراحی رستورالعما ارزيابی پیش از عما بیماراو -

 (700085استاندارر خدمت راريوررافی پانورامیک ) کد ملی:  -

 (  70065استاندارر خدمت راريوررافی پري اپیكال ) کد ملی: -

 استاندارر خدمت جرم ریري فوق لثه اي ت ميت لثه اي -
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