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 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکي کشور 

 جناب آقای دکتر فریدون نوحي

 ریاست محترم مرکز آموزشي، تحقیقاتي، درماني قلب شهید رجایي

 جناب آقای دکتر والیتي

 رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

استانداردهای سزارین، هیسترکتومی داردهای سزارین، هیسترکتومی و آزمون بدون استرس جنینابالغ استانموضوع: 

 و آزمون بدون استرس جنین

 با سالم و احترام
هاي درماا    حممیاب باار     باشید يكی از راهكارهايی که براي پیشگیري از افزايش هزينههمانگونه که مطلع می      

  جامعه در کشورهاي مختلا  ماورد حوجاه اساتو حاد ين   نشار راهنماهااي        نظام سالمت  اقتصادي سنگین به 

هاي برناماه حماون نظاام ساالمت   يكای از ممورهااي        عنوا  يكی از سیاست بالینی مبتنی بر شواهد است که به 

هاي حمون   نوآ ري در آموزش علوم پزشكی نیز مورد حوجه می باشاد  در هماین راساتا معا نات درماا        بسته

ممصوالت دانشی را )راهنماي بالینیو استانداردو پر حكب      ( با ا لويت خدمات پار حاواحرو داراي پوشاش     حد ين

هااي مختلا و در  زارت بهداشاتو درماا         حضور جمعی از اساحید حوزه بیمه ايیو هزينه )خدماتو حجهیزات( با

ار شاده اسات  لاذا در راساتاي اجرايای      د ريزي اين امار را عهاده   آموزش پزشكی حشكیب   سیاستگذاري   برنامه

 7314قاانو  بودجاه ساان     74حبصاره   "ب"قانو  برنامه ششم حوسعه کشور   بند  47ماده  "ث   ج"نمود  بند 

کشور مبنی بر اجازه حجويز خدمات   انجام خريد راهبردي سازما  هاي بیمه گر بر اساس دستورالعمب ها    کب

اساتانداردهاي سازارينو   اشت   پويا ساازي اراهاه خادمات پزشاكی مبتنای بار       راهنماهاي بالینی حوسط  زارت بهد

  اجرا است   به شرح ذيب به حصويب رسیده   از حاريخ ابالغ قابب هیسترکتومی   آزمو  بد   استرس جنین 

بديهی است ضمن حاکید بر اراهه خدمت در چارچوب استانداردهاي ماورد حاهیاد  زارت متباواو اعاالم مای گاردد       

انشگاه/ دانشكدهو انجمن ها   سازما  نظام پزشكی میبايسات از ايان ممصاوالت در آماوزش هااي باازآموزي       د

  استفاده   سازما  هاي بیمه گر نیز بر اساس ممصوالت دانشی اقدام به خريد راهبردي نمايند  امید است با بهاره 

در حوزه استقرار   بكارگیري راهنماها باه  رسانی در اين زمینهو شاهد حمولی جدي   مندي از حالش جمعی   اطالا

 هاي غیر ضر ري باشیم  منظور ارحقاي کیفیت خدمات   کاهش هزينه 
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سزارين )کد  از بعد مراقبت   سزارين زايما و زايما  از قبب شامبو مامايی ر حین استاندارد خدمت مراقبت -

 (051745ملی: 

 (051515ملی: )کد ( NST) نیآزمو  بد   استرس جن استاندارد خدمت -

از  يبردار کامب د  طرفه   نمونه یلگن یاز راه شكمو با لنفادنكتوم كانيراد یسترکتومیهاستاندارد خدمت  -

 (057110 )کد ملی:  )ها( بد   درآ رد  حخمدا  ايبد   درآ رد  لوله )ها(و با  ايبا  کویحورپاراآه يغدد لنفا 

ها   يا  ساب حوحان(و از طريق شكمو با يا بد   درآ رد  لولههیسترکتومی  کامب يا ناکامب )استاندارد خدمت  -

 ( 057175 )کد ملی:حخمدا  ها؛ بد   کولپوا رحر سیستوپكسی  

 

 

 

 

  


