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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

  اهای بالینی تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ و معده در ایرانابالغ راهنمموضوع: 

 سالم علیکم

هههناي  هني ههههمانگونه که مطلع میاحتراماً،       يههگیرش از ا بههراش يی کههه  مههاو   باشید يكی از راهكارهايی  هاش در

تههد يتحمیل بار اقتصادش س گین به  سههت،  جههه ا مههورد تو لههر  يههورهاش ملت يههر نظام سالمت   جامعه در ک ن   ن

سههتراه ماهاش بالی ی مبت ی بر شواهد است که به  كههی از ع واو يكی از سیا سههالمت   ي ظههام  حههوا ن مههه ت هاش برنا

نههت محورهاش بسته هاش تحوا   نوآ رش در آموزش علوم ينشكی نین مورد توجه می باشد. در همین راستا معا 

تههواتر، داراش درماو تد ين محصوالت دانيی را )راه ماش بالی ی، استاندارد يههر  مههدمات  يههت  ، ير تكل   ...( با ا لو

سههاتید حوز  عههی از ا شههت، يوش  بیمه ايی، هني ه )مدمات، تجهینات( با حضور جم لههر، در  زارت بهدا هههاش ملت

هههد درماو   آموزش ينشكی تيكیل   سیاستگذارش   برنامه سههتاش رينش اين امر را ع لههذا در را سههت.  شههد  ا دار 

سههاا  17تبصر   "ب"قانوو برنامه شيم توسعه کيور   ب د  74ماد   "ث   ج"اجرايی نمودو ب د  جههه  قانوو بود

سهها   1397 بههر ا مههه  ههر  هههاش بی سههازماو  بههردش  يههد راه جههام مر مههدمات   ان جههوين  جههاز  ت بههر ا کل کيور مب ههی 

بههر  شههكی مبت ههی  مههدمات ين سههازش ارا ههه  يهها  شههت   يو سههب  زارت بهدا بههالی ی تو هههاش  ههها   راه ما دستورالعمل 

بههال   در ايراو اه ماهاش بالی ی تيلیص   درماو سرطاو ر د  بنرگ   معد ر تههاري  ا سههید    از  صههويی ر بههه ت

 اجرا است.  الزم

مههی  ههردد  عههالم  بههوم، ا یههد  زارت مت مههورد تا  بديهی است ضمن تاکید بر ارا ه مدمت در چارچوب استانداردهاش 

بههازآموزش دانيگا / دانيكد ، انجمن ها   سازماو نظام ينشكی میب هههاش  مههوزش  صههوالت در آ يههن مح سههت از ا اي

هههر   استفاد    سازماو هاش بیمه  ر نین بر اسا  محصوالت دانيی اقدام به مريد راهبردش نماي د. امید است با ب

بههه  م دش از تالش جمعی   اطالم رسانی در اين زمی ه، شاهد تحولی جدش در حوز  استقرار   بكار یرش راه ماها 

 هاش غیر ضر رش باشیم.اش کیفیت مدمات   کاه  هني ه م ظور ارتق

 راه ماهاش بالی ی تيلیص   درماو سرطاو ر د  بنرگ -
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 راه ماهاش بالی ی تيلیص   درماو سرطاو معد  -

 

 


