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 با سالم

نهايت  هاي درمان و درگونه که مطلع می با شید يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينههمان          
مفوردکشورهاي م نظام سالمت و جامعه در تحمیل بار اقتصادي سنگین به لف   قفرار خت جفه  شفر  تو تفدوين و ن تفه   گرف

سفت راهنماهاي بالینی مبتنی بر شواهد است که به كفی از سیا نفوان ي كفی از ع سفالمت و ي ظفام  حفون ن مفه ت هاي برنا
تفه  توجه قرار هاي تحون و نوآوري در آموزش علوم پزشكی نیز موردمحورهاي بسته سفتا کمی مفین را گرفته است. در ه

هاي مختل   در وزارت بهداشت  درمان حضور جمعی از اساتید حوزه ماهاي بالینی از سان گذشته باراهبردي تدوين راهن
مفودن ريزي اين امر را عهدهو برنامه تگذاريو آموزش پزشكی تشكیل و سیاس يفی ن سفتاي اجرا لفذا در را دار شده است. 

قفوانفرمايشات مقام معظم رهبري در ابالغ سیاست حفون هاي کالن نظام سالمت   حفرح ت سفازي  سفتی و پويا ین باالد
سفه  سالمت در اجراي پزشكی مبتنی بر شواهد بفالینی در جل هفاي   مفور با تائید اعضاي کمیته راهبردي تدوين راهنما

بیوتیک پیشگیرانه در اعمان جراحی عمومی به تصويب رسید و از تاريخ راهكار حبابت بالینی استفاده از آنتی 3/11/1395
مفا در اجرابالغ قابل یفه 17ا است. اين راهن سفت. صففحه ته شفگاه شفده ا سفت آن دان شفكده /بفديهی ا نفد در می دان توا
سازي محصوالت دانشی ابالغی در شوراي تخصصی هاي استانداردهاي مورد تائید وزارت متبوع نسبت به بومیچارچوب

 اقدام نمايد.
سفتقرار و رسانی دمندي از تالش جمعی و احالعامید است با بهره       حفوزه ا جفدي در  حفولی  شفاهد ت نفه   يفن زمی ر ا

 هاي غیرضروري  باشیم.بكارگیري راهنماهاي بالینی به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه

 

 

 

 

 

 
 

 

 رونوشت:
 جهت احالع جناب آقاي دکتر الريجانی معاون محترم آموزشی و رئیس کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي بالینی ✓

  جهت احالع ي دکتر آقاجانی معاون محترم درمانجناب آقا ✓
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 با سالم

نهايت  هاي درمان و درگونه که مطلع می با شید يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينههمان          
مفورد نظام سالمت و جامعه در صادي سنگین بهتحمیل بار اقت لف   قفرار کشورهاي مخت جفه  شفر  تو تفدوين و ن تفه   گرف

سفت راهنماهاي بالینی مبتنی بر شواهد است که به كفی از سیا نفوان ي كفی از ع سفالمت و ي ظفام  حفون ن مفه ت هاي برنا
تفه گرف توجه قرار هاي تحون و نوآوري در آموزش علوم پزشكی نیز موردمحورهاي بسته سفتا کمی مفین را ته است. در ه

هاي مختل   در وزارت بهداشت  درمان حضور جمعی از اساتید حوزه راهبردي تدوين راهنماهاي بالینی از سان گذشته با
مفودن ريزي اين امر را عهدهو برنامه تگذاريو آموزش پزشكی تشكیل و سیاس يفی ن سفتاي اجرا لفذا در را دار شده است. 

حفون رهبري در ابالغ سیاستفرمايشات مقام معظم  حفرح ت سفازي  سفتی و پويا قفوانین باالد هاي کالن نظام سالمت  
سفه  سالمت در اجراي پزشكی مبتنی بر شواهد بفالینی در جل هفاي   مفور با تائید اعضاي کمیته راهبردي تدوين راهنما

عمومی به تصويب رسید و از تاريخ  بیوتیک پیشگیرانه در اعمان جراحیراهكار حبابت بالینی استفاده از آنتی 3/11/1395
یفه 17اجرا است. اين راهنما در  ابالغ قابل سفت. صففحه ته شفگاه شفده ا سفت آن دان شفكده /بفديهی ا نفد در می دان توا
سازي محصوالت دانشی ابالغی در شوراي تخصصی هاي استانداردهاي مورد تائید وزارت متبوع نسبت به بومیچارچوب

 اقدام نمايد.
سفتقرار و مندي از تالش جمعی و احالعد است با بهرهامی       حفوزه ا جفدي در  حفولی  شفاهد ت نفه   يفن زمی رسانی در ا

 هاي غیرضروري  باشیم.بكارگیري راهنماهاي بالینی به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه

 
 

 

 

 

 

 
 

 


