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 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور

 جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 جناب آقای مهندس طاهر موهبتی

 رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

 جناب آقای دکتر فریدون نوحی

 ، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجاییریاست محترم مرکز آموزشی

 جناب آقای دکتر والیتی

 رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

 جناب آقای دکتر حمیدرضا پورحسینی

 رئیس محترم مرکز قلب تهران

 جناب آقای دکتر رضوی

 تدبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالم

 جناب آقای دکتر امیر نوروزی

 مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

برون  تیاستفاده از حما(ECMO, ECLSابالغ استاندارد استفاده از حمایت برون پیکری حیات )موضوع: 

 (ECMO, ECLS) اتیح یکریپ

 با سالم و احترام 

هاي درمان و تحمیل بار باشید يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينههمانگونه که مطلع می      

تدوين و نشر راهنماهاي  .توجه است نظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف مورداقتصادي سنگین به 

از محورهاي هاي برنامه تحول نظام سالمت و يكی  عنوان يكی از سیاستبالینی مبتنی بر شواهد است که به 

هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان  بسته

تدوين محصوالت دانشی را )راهنماي بالینی، استاندارد، پروتكل و ...( با اولويت خدمات پر تواتر، داراي پوشش 

هاي مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و  ساتید حوزهحضور جمعی از ا بیمه اي، هزينه )خدمات، تجهیزات( با
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پويا سازي  در راستايدار شده است. لذا ريزي اين امر را عهده آموزش پزشكی تشكیل و سیاستگذاري و برنامه

قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه  74ماده  "ث و ج"اجرايی نمودن بند  و ارائه خدمات پزشكی

انجام خريد راهبردي سازمان هاي بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهاي بالینی توسط تجويز خدمات و 

 ییمبتال به نارسا مارانیب در (ECMO, ECLS) اتیح یکریبرون پ تیاستفاده از حمااستاندارد ، وزارت بهداشت

 اجرا است. و از تاريخ ابالغ قابل  تصويب رسیدهبه  _19COVID و یقلب ی،تنفس

گووردد بد مووی  عووالم  بوووم، ا یوود وزارت مت مووورد تائ يهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهاي 

بووازآموزي  هوواي  موووزش  صوووالت در آ يوون مح سووت از ا دانشگاه/ دانشكده، انجمن ها و سازمان نظام پزشكی میباي

هوورهاستفاده و سازمان هاي بیمه گر نیز بر اساس محصوالت دانشی اقدام به خريد را  هبردي نمايند. امید است با ب

بووه  مندي از تالش جمعی و اطالم رسانی در اين زمینه، شاهد تحولی جدي در حوزه استقرار و بكارگیري راهنماها 

 هاي غیر ضروري باشیم.منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه 

 


