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نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

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

با سالم و احترام؛
   

          همانگونه که مطلع میباشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینههای درمان و تحمیل        
بار اقتصادی سنگین به نظام سالمت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه می باشد.، تدوین و نشر راهنماهای بالینی 
مبتنی بر شواهد است که به عنوان یکی از سیاستهای برنامه تحول نظام سالمت و یکی از محورهای بستههای تحول و 
نوآوری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی 
از سال گذشته با حضور جمعی از اساتید حوزههای مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و 
سیاستگذاری و برنامهریزی این امر را عهدهدار شده است. لذا در راستای اجرایی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری در 
ابالغ سیاستهای کالن نظام سالمت، قوانین باالدستی و پویا سازی طرح تحول سالمت در اجرای پزشکی مبتنی بر 
شواهد با تائید اعضای کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی در جلسه مورخ ۱۱/۳/ ۱۳۹۵ دستورالعمل مداخالت مربوط 

به بیماران مبتال به مسمومیت با سرب به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ قابلاجرا است. 
بدیهی است آن دانشگاه/ دانشکده میتواند در چارچوبهای استانداردهای مورد تائید این وزارت نسبت به بومیسازی 

محصوالت دانشی ابالغی در شورای تخصصی اقدام نماید. 
      امید است با بهرهمندی از تالش جمعی و اطالعرسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و 

بکارگیری راهنماهای بالینی به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینههای غیرضروری باشیم

رونوشت:
جناب آقای دکتر الریجانی معاون محترم آموزشی و رئیس کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی جهت اطالع 

جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان جهت اطالع 
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