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۱۶/۳۳/۱/۴۹۲۸/پ

دارد

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی همدان
ریاست محترم سازمان بیمه سالمت استان همدان

جناب آقای دکتر فرهاد فراهانی
معاونت محترم آموزشی دانشگاه 

جناب آقای دکتر جالل الدین امیری
معاونت محترم بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان 

جناب آقای دکتر سعید بشیریان
معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه 

جناب آقای دکتر ایرج صالحی
ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی 

جناب آقای دکتر امیرزرگر
ریاست محترم دانشکده پزشکی 

جناب آقای دکتر عشوندی
ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی

جناب آقای دکتر محمدرضاساعتیان
ریاست محترم مرکز آموزشی، درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت

جناب آقای دکتر حسن جاللوند
ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان 

جناب آقای دکتر ذوالحواریه
ریاست محترم مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی

سرکار خانم دکتر علیمحمدی
ریاست محترم مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی فاطمیه 

جناب آقای دکتر افخمی
ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی سینا(فرشچیان)

سرکار خانم دکتر عارفه ریحانی
ریاست محترم بیمارستان آیت اله بهاری(ره)

جناب آقای دکتر فرزاد رضایی
ریاست محترم بیمارستان قائم (عج) اسدآباد

جناب آقای دکتر حسین روستایی
ریاست محترم بیمارستان شهید حیدری نهاوند

جناب آقای دکتر مهدی  نظم ده 
ریاست محترم بیمارستان ولیعصر(عج) تویسرکان 

جناب آقای دکتر فخرالدین روزبه
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۱۶/۳۳/۱/۴۹۲۸/پ

دارد

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

سرپرست محترم بیمارستان آیت اله علیمرادیان نهاوند
جناب آقای دکتر بریدفاتحی

ریاست محترم بیمارستان امام رضا(ع) کبودرآهنگ 
جناب آقای دکتر جالل عبدی

ریاست محترم بیمارستان ولیعصر(عج) رزن 
جناب آقای دکتر علیرضا بهزادی

ریاست محترم بیمارستان امام حسین (ع) مالیر 
جناب آقای دکتر کریم میرزایی

ریاست محترم بیمارستان مهر مالیر
جناب آقای دکتر دیناری

ریاست محترم بیمارستان امام حسن (ع) فامنین
ریاست محترم بیمارستان بوعلی 

ریاست محترم بیمارستان ابن سینا همدان 
ریاست محترم بیمارستان آتیه همدان

ریاست محترم بیمارستان مطهری
ریاست محترم بیمارستان دکتر غرضی

ریاست محترم بیمارستان پایگاه شهید نوژه

موضوع: راهکار طبابت بالینی فرایند تزریق خون

با سالم و احترام

       همانطور که مستحضرید یكی از راهكارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه های درمان و در نهایت 
تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سالمت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، تدوین و نشر 
راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد است که به عنوان یكی از سیاستهای برنامه تحول نظام سالمت و یكی از 

محورهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی از سال گذشته با حضور جمعی از اساتید حوزه های 

مختلف در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تشكیل و سیاستگذاری و برنامه ریزی این امر را عهده دار شده 

است.
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۱۶/۳۳/۱/۴۹۲۸/پ

دارد

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

لذا با تایید اعضای کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی در وزارت متبوع، در جلسه مورخ ۹٥/١١/٣ براساس 
نامه شماره ١٠٠/٣٣۴ و تاریخ ۹٦/۴/٣١ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكی، راهکار طبابت بالینی 

فرایند تزریق خون  به تصویب رسیده است  به پیوست ارائه می گردد  و از تاریخ ابالغ قابل اجرا می باشد. 

 خواهشمند است دستور فرمایید اطالع رسانی مطلوب جهت بهره برداری الزم از این استانداردها صورت پذیرد.

الزم به یادآوری می باشد لینك درگاه انتشار راهنماهای سالمت سایت اداره ارزیابی، تدوین و انتشار راهنماهای 

سالمت وزارت متبوع، در سایت معاونت درمان دانشگاه قابل دسترسی می باشد.

رونوشت:
جناب آقای دکتر سید حبیب اله موسوی بهار ریاست محترم دانشگاه 

جناب آقای ابراهیم دانشیار رئیس محترم اداره امور آزمایشگاهها 
سرکار خانم دکتر فتوت کارشناس محترم اداره نظارت و اعتبار بخشی 

سرکار خانم فاطمه شیرانی مدیر محترم دفتر پرستاری 
سرکار خانم زهراکرمی سرپرست اداره هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد

جناب آقای دکتر مهران جباری کارشناس مسئول محترم اورژانس بیمارستانی معاونت درمان 
سرکار خانم نگار عقیقی کارشناس محترم امور درمان 

سرکار خانم رضایی کارشناس محترم امور مراکز تشخیصی درمانی 




