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 محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی......... رئیس

 

 باسالم واحترام؛
 

هاي درمان و درنهايت يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينهطلع می باشید گونه که مهمان    

دتوجه قرارگرفته، تدوين و نشر نظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف مورتحمیل بار اقتصادي سنگین به

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

هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكی نیز موردتوجه قرارگرفته است. در همین راستا کمیته راهبردي تدوين بسته

هاي مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش حضور جمعی از اساتید حوزه از سال گذشته باراهنماهاي بالینی 

دار شده است. لذا در راستاي اجرايی نمودن فرمايشات ريزي اين امر را عهدهو برنامه تگذاريپزشكی تشكیل و سیاس

پوياسازي طرح تحول سالمت در  هاي کالن نظام سالمت، قوانین باالدستی ومقام معظم رهبري در ابالغ سیاست

 1395/ 3/11 با تائید اعضاي کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي بالینی در جلسه مورخ اجراي پزشكی مبتنی بر شواهد

اجرا راهكار طبابت بالینی مديريت تشخیص، درمان و پیگیري بیماران سكته مغزي به تصويب رسید و از تاريخ ابالغ قابل

 . شده استصفحه تهیه 114ر است. اين راهنما د

هاي استانداردهاي مورد تائید وزارت متبوع نسبت به تواند در چارچوبمی دانشكده /بديهی است آن دانشگاه   

 سازي محصوالت دانشی ابالغی در شوراي تخصصی اقدام نمايد.بومی

کارگیري لی جدي در حوزه استقرار و بهرسانی در اين زمینه، شاهد تحومندي از تالش جمعی و اطالعامید است با بهره

 باشیم. هاي غیرضروري کیفیت خدمات و کاهش هزينه ءارتقا وراهنماهاي بالینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 جناب آقاي دکتر آقاجانی معاون محترم درمان ✓
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 محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی......... رئیس

 

 باسالم واحترام؛
 

هاي درمان و درنهايت يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينهطلع می باشید گونه که مهمان    

وردتوجه قرارگرفته، تدوين و نشر نظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف متحمیل بار اقتصادي سنگین به

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

هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكی نیز موردتوجه قرارگرفته است. در همین راستا کمیته راهبردي تدوين بسته

هاي مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش حضور جمعی از اساتید حوزه ی از سال گذشته باراهنماهاي بالین

دار شده است. لذا در راستاي اجرايی نمودن فرمايشات ريزي اين امر را عهدهو برنامه تگذاريپزشكی تشكیل و سیاس

و پوياسازي طرح تحول سالمت در  هاي کالن نظام سالمت، قوانین باالدستیمقام معظم رهبري در ابالغ سیاست

 1395/ 3/11 با تائید اعضاي کمیته راهبردي تدوين راهنماهاي بالینی در جلسه مورخ اجراي پزشكی مبتنی بر شواهد

اجرا راهكار طبابت بالینی مديريت تشخیص، درمان و پیگیري بیماران سكته مغزي به تصويب رسید و از تاريخ ابالغ قابل

 . شده استصفحه تهیه 114در  است. اين راهنما

هاي استانداردهاي مورد تائید وزارت متبوع نسبت به تواند در چارچوبمی دانشكده /بديهی است آن دانشگاه   

 سازي محصوالت دانشی ابالغی در شوراي تخصصی اقدام نمايد.بومی

کارگیري حولی جدي در حوزه استقرار و بهرسانی در اين زمینه، شاهد تمندي از تالش جمعی و اطالعامید است با بهره

 باشیم. گردندهاي غیرضروري میکیفیت خدمات و کاهش هزينه ءراهنماهاي بالینی که موجب ارتقا

 

 

 

 

 

 

 
 


