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 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور 

 جناب آقای دکتر فریدون نوحی

 ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

 جناب آقای دکتر والیتی

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

  ایران در جراحی حین رادیوتراپی ای بالینی رادیوتراپی حین جراحی در ایرانابالغ راهنمموضوع: 

 با سالم و احترام

بااار باشید يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينههمانگونه که مطلع می       یاار  ماااو ت ميم هاي در

جااه اقتصادي سنگین به  مااورد مو لاام  هاااي نظام سالمت ت جامعه در کشورهاي مخت شاار راهنما ماادتين ت ن سااتت  ا

هاااي عنواو يكی از سیاستبالینی مبتنی بر شواهد است که به  كاای از ميور سااالمت ت ي ظااام  يااوا ن مااه م هاي برنا

ماااو بسته ناات در سااتا معات مااین را شاادد در ه هاي ميوا ت نوآتري در آموزش علوم پزشكی نیز مورد موجه می با

شااش مدتين ميصوالت دانشی را )راهنماي بالینیت  مااوامرت داراي پو پاار  استانداردت پرتمكر ت ددد( با اتلويت خدمات 

ماااو ت بیمه ايیت هزينه )خدماتت مجهیزات( با حضور جمعی از اسامید حوزه شااتت در لاامت در تزارت بهدا هاااي مخت

هاادهآموزش پزشكی مشكیر ت سیاستگذاري ت برنامه ماار را ع ياای ريزي اين ا سااتاي اجرا لااذا در را سااتد  شااده ا دار 

صااره  "ب"قانوو برنامه ششم موسعه کشور ت بند  74ماده  "ث ت ج"ودو بند نم ساااا  17مب جااه   1397قااانوو بود

کر کشور مبنی بر اجازه مجويز خدمات ت انجام خريد راهبردي سازماو هاي بیمه گر بر اساس دستورالعمر ها ت 

شااكی م خاادمات پز زااه  سااازي ارا يااا  شاات ت پو سااا تزارت بهدا بااالینی مو باار راهنماهاي  ناای  بااالینی بت هاااي  راهنما

 اجرا استد  الزم به مصويب رسیده ت از ماريخ ابالغ قابر ايراو در جراحی حین راديومراپی

گااردد  ماای  عااالم  بااومت ا یااد تزارت مت مااورد ماز بديهی است ضمن ماکید بر ارازه خدمت در چارچوب استانداردهاي 

بااازآموزي دانشگاه/ دانشكدهت انجمن ها ت سازماو نظام پزشكی میباي هاااي  مااوزش  صااوالت در آ ياان مي ساات از ا

هااره  استفاده ت سازماو هاي بیمه گر نیز بر اساس ميصوالت دانشی اقدام به خريد راهبردي نمايندد امید است با ب

بااه  مندي از مالش جمعی ت اطالم رسانی در اين زمینهت شاهد ميولی جدي در حوزه استقرار ت بكارگیري راهنماها 

 هاي غیر ضرتري باشیمدکیفیت خدمات ت کاهش هزينه  منظور ارمقاي
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