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 سالم علیکم

هاي درمان و  پیشگیري از افزايش هزينه باشید يكی از راهكارهايی که برايهمانگونه که مطلع می احتراماً،     

نظام سالمت و جامعه در کشورهاي مختلف مورد توجه است، تدوين و نشر  تحمیل بار اقتصادي سنگین به 

هاي برنامه تحول نظام سالمت و يكی از  عنوان يكی از سیاست راهنماهاي بالینی مبتنی بر شواهد است که به 

در آموزش علوم پزشكی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت  هاي تحول و نوآوري محورهاي بسته

درمان تدوين محصوالت دانشی را )راهنماي بالینی، استاندارد، پروتكل و ...( با اولويت خدمات پر تواتر، داراي 

اشت، هاي مختلف، در وزارت بهد حضور جمعی از اساتید حوزه پوشش بیمه اي، هزينه )خدمات، تجهیزات( با

دار شده است. لذا در راستاي  ريزي اين امر را عهده درمان و آموزش پزشكی تشكیل و سیاستگذاري و برنامه

قانون بودجه سال  17تبصره  "ب"قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند  74ماده  "ث و ج"اجرايی نمودن بند 

سازمان هاي بیمه گر بر اساس  کشور مبنی بر اجازه تجويز خدمات و انجام خريد راهبردي کل 1397

دستورالعمل ها و راهنماهاي بالینی توسط وزارت بهداشت و پويا سازي ارائه خدمات پزشكی مبتنی بر 

و از تاريخ ابالغ  هبه شرح ذيل به تصويب رسید موکوپلی ساکاريدوزبیماريهاي  درمان خدماتاستانداردهاي 

 اجرا است.  قابل 

ائه خدمت در چارچوب استانداردهاي مورد تائید وزارت متبوع، اعالم می گردد بديهی است ضمن تاکید بر ار

بايست از اين محصوالت در آموزش هاي بازآموزي  دانشگاه/ دانشكده، انجمن ها و سازمان نظام پزشكی می

با  استفاده و سازمان هاي بیمه گر نیز بر اساس محصوالت دانشی اقدام به خريد راهبردي نمايند. امید است

رسانی در اين زمینه، شاهد تحولی جدي در حوزه استقرار و بكارگیري  مندي از تالش جمعی و اطالع بهره

 هاي غیر ضروري باشیم. راهنماها به منظور ارتقاي کیفیت خدمات و کاهش هزينه

 موکوپلی ساکاريدوز تیپ يک يا سندرم هورلربیماري  درمان استاندارد خدمات -

  يا سندرم هانتر دوموکوپلی ساکاريدوز تیپ  بیماري اندرم استاندارد خدمات -

 سندرميا مورکیو چهارموکوپلی ساکاريدوز تیپ بیماري  درمان استاندارد خدمات -

 سندروم مارتوالمیشش يا موکوپلی ساکاريدوز تیپ بیماري  درمان استاندارد خدمات -
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