
 باسمه تعالی

هتقبضی کبًذیذاتَری اًجوي چطن ضیراز  نایي جبًت سیذ علیرضب اغالًی چطن پسضک هقی

پسضکی ایراى رئَس هطبلجی را کِ در اًجوي هطبلجِ، پیگیری ٍ الثی الزم جْت ٍغَل آى ّب اًجبم 

 هی دّن را ثِ ضرح زیر اعالم هی دارم:

ٍ  Acute: ایي هسبلِ را ثِ دٍ قسوت ثرخَرد  ٌکیحَزُ ثیٌبیی سٌج ّب ٍ هقَلِ ع -1

Chronic  تقسین هی کٌن. در هَرد قسوت حبد ثبیستی سریعب هعبش چطن پسضکبى جَاى

فبرغ التحػیل ٍ خَاّبى هطت کِ در تبهیي هعیطت خَد ٍ خبًَادُ ٍاقعب ثِ علت طرح تحَل 

یکی از راُ ّب اجبزُ هَقت تَسط ضخع هحترم ٍزیر ثب تَجِ دچبر هطکل ضذُ اًذ حل ضَد. 

ٍ در فرم هسهي ثرخَرد حقَقی ٍ ضبیذ از طریق ٍزارت  گ اقتػبدی فعلیٌثِ تحرین ّب ٍ ج

 خبًِ

: الثی سریع ٍ فَری ثب رئیس ًظبم پسضکی کطَر ٍ ضخع هحترم ٍزیر CPTحَزُ کتبة  -2

کِ ارزش کوی دارد، اجرایی ضَد ثبیذ توبم کِ در غَرتی کِ کبی جراحی چطن پسضکی 

 کِ در آى ٍیسیت چطن پسضک زیبد است، اجرایی گردد کِ ایي عیي عذالت است.CPTکتبة 

ّب ٍ قرار داد آى ّب ثب کلیٌیک ّب: ثب تَجِ ثِ جٌگ اقتػبدی فعلی غرف ًظر حَزُ ی ثیوِ  -3

ح تحَل سالهت ثبزثیٌی، ثبزًگری یب ّر آًچِ ثیوِ خفِ ضذُ از قَل ّبی سیبسی قجلی در طر

ی ایراى را ًفسی تبزُ ثجخطذ اًجبم گیرد ٍ اال ثِ زٍدی ٍرضکستگی ثخص خػَغی ٍ ثخص 

 دٍلتی در حَزُ درهبى را ضبّذ ّستین.

حَزُ پیچیذُ تجْیسات پسضکی خػَغب ثب آى کِ تب کٌَى ّیچ ضرکتی ارز ًیوبیی را رٍیت  -4

 ٍ تَجِ خبظ ثِ ثخص ًبهِ زیر :ًکردُ است 

  



 

از ًظر هي ایي حَزُ هْن تریي حَزُ ی ثخص چطن پسضکی ایراى است کِ ثبیستی ّیئت 

زیر ًِ تٌْب سَثسیذ یب رزی خبظ ثب ّر ًبهی ثِ هَاد هػرفی در ایي ٍدٍلت ٍ ضخع هحترم 

 (کبست، لٌس، شل، چبقَی جراحی، ًخ ّبی جراحی ٍ ...حَزُ)

کِ اغل هطت  Slit  ٍAutoد تجْیسات پسضکی خبظ از جولِ دٍ هَرد تعلق گیرد ٍ در هَر

داری چطن پسضکبى جَاى را تطکیل هی دّذ ّر چِ سریعتر هْیب گردد ٍ 

 اال.................................................

 و من اهلل توفیق

 سید علیرضا اصالنی
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