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معاونت درمان
روسای محترم کلیه دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکي کشور
جناب آقای دکتر والیتي
رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری
جناب آقای دکتر فریدون نوحي
ریاست محترم مرکز آموزشي ،تحقیقاتي ،درماني قلب شهید رجایي
جناب آقای دکتر علیرضا اولیایي منش
دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالي بیمه سالمت
جناب آقای مهندس طاهر موهبتي
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران
سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر
معاون محترم حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمیني (ره)
جناب آقای دکتر مهدی درخشان
معاون محترم درمان سازمان تامین اجتماعي
جناب آقای دکتر ناصر ساروی
معاون محترم درمان سازمان خدمات درماني نیروهای مسلحموضوع :ابالغ استانداردهای تراکم سنجش استخوان ،تزریق
سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب

سالم علیکم
احتراماً ،همانگونه که مطلع میباشید يكی از راهكارهايی که بررا يیگرگیر از اارشايز هشي رههرا ررمراو
تحمیل بار اقتصار س گین به نظام سالمت جامعه رر کگرورها متتلرم مرورر توجره اسرت ،ترد ين نگرر
راه ماها بالی ی مبت ی بر شواهد است که به ع واو يكی از سیاستهرا برنامره تحروظ نظرام سرالمت يكری از
محورها بستهها تحوظ نوآ ر رر آموزش علوم يششكی نیش مورر توجه می باشد .رر همین راستا معا نرت
ررماو تد ين محصوالت رانگی را (راه ما بالی ی ،استاندارر ،ير تكل  )...با ا لويرت دردمات يرر ترواتر ،رارا
يوشز بیمه ايی ،هشي ه (ددمات ،تجهیشات) با حضور جمعی از اسراتید حروز هرا متتلرم ،رر زارت بهداشرت،
ررماو آموزش يششكی تگكیل سیاستگذار

برنامهريش اين امر را عهرد رار شرد اسرت .لرذا رر راسرتا

اجرايی نمورو ب د "ث ج" مار  47قانوو برنامه شگم توسعه کگور ب د "ب" تبصر  74قانوو بورجره سراظ
 7314کل کگور مب ری برر اجراز تجرويش دردمات انجرام دريرد راهبررر سرازماو هرا بیمره ارر برر اسرا
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رستورالعمل هرا راه ماهرا برالی ی توسرا زارت بهداشرت يويرا سراز اراتره دردمات يششركی مبت ری برر
استانداررها يششكی دواب ،س جز تراکم استتواو تشريق سورااکتانت به شرح ذيل به تصروي رسرید

از

تاريخ ابالغ قابل اجرا است.
بديهی است ضمن تاکید بر اراته ددمت رر چارچوب استانداررها مرورر تاتیرد زارت متبروا ،اعرالم مری ارررر
رانگگا  /رانگكد  ،انجمن ها سازماو نظام يششكی میبايسرت از ايرن محصروالت رر آمروزش هرا برازآموز
استفار

سازماو ها بیمه ار نیش بر اسا

محصوالت رانگی اقدام به دريد راهبرر نماي د .امید است با بهرر

م د از تالش جمعی اطالا رسانی رر اين زمی ه ،شاهد تحولی جد رر حوز استقرار بكارایر راه ماها بره
م ظور ارتقا کیفیت ددمات کاهز هشي ه ها غیر ضر ر باشیم.
 استاندارر ددمت يلی سوم واراای (کد ملی) 107672 : -استاندارر ددمت بررسی دواب

مراحل آو رر آزمووها

متعدر به م ظور س جز میشاو دواب

آلورای طی ر ز با حضور تك ولوژيست با يک ر ر کامل بستر

بیمار (عمل مستقل) (کد ملی:

)107670
 بررسی دواب مراحل آو رر آزمووها متعدر به م ظور س جز میشاو هوشیار طی ر ز با حضورتك ولوژيست با يک ر ر کامل بستر بیمار (عمل مستقل) (کد ملی)107670 :
 تیتراسیوو رستگا اگار مثبت را هوايی؛ مرحله ب د دواب شبانه ( 8ساعت يرا بیگرتر) برا اسرتفار ازحداقل ي ج يا بیگتر از يارامترها تحلیلی دواب (کد ملی)107679 :
 تراکم س جی استتواو(يک يا ر م طقه) راريواراای( کد ملی )400160 -تجويش سورااکتانت رر نوزاراو (کد ملی )107090

