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روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
جناب آقای دکتر رضوی

دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت 
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی

رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران
جناب آقای دکتر امیر نوروزی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
موضوع: ابالغ استاندارد های خدمات ارتز پروتز و تاکید بر استفاده کاربردی از راهنماها در خرید راهبردی و 

آموزش گروه های هدف

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 است، 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 می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین 
محصوالت دانشی را (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پر تواتر، دارای پوشش بیمه ایی، 
هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزههای مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ریزی این امر را عهدهدار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه 
خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بند "ث و ج" ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه تجویز 
خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت 
بهداشت، استاندارد های خدمات ارتز، پروتز و فیزیوتراپی به شرح ذیل به تصویب رسیده و از تاریخ ابالغ قابل 

اجرا است. 
بدیهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تائید وزارت متبوع، اعالم می گردد 
دانشگاه/ دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی میبایست از این محصوالت در آموزش های بازآموزی 
استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصوالت دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با بهره 
مندی از تالش جمعی و اطالع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری راهنماها به 

منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.
طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتز انکل-فوت (AFO) با قالب گیری (کد ملی: ۹۰۱۶۹۷) -
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طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتزهای ترموپالستیک - سفارشی توراکولومبوساکرال- ارتز بادی  -
جاکت (کد ملی: ۹۰۱۶۹۴)

طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتز شکستگی استخوان بازو  یا سارمینتو با قالب گیری (کد ملی:  -
(۹۰۱۶۹۶

کوکاپ (استاتیک دست)( کد ملی: ۹۰۱۶۹۵) -


