
 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د19347/400

20/10/1399 

 دارد

 روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکي کشور 

 جناب آقای دکتر رضوی

 دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای عالي بیمه سالمت

 جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحي

 رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

 جناب آقای دکتر امیر نوروزی

 سازمان خدمات درماني وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح مدیر عامل محترم

 جناب آقای دکتر مصطفي ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعي

  راهنمای بالینی مدیریت اختالل دوقطبی بزرگساالن  ابالغ: موضوع

 

 با سالم و احترام
های درمان و تحمیل پیشگیری از افزایش هزینه باشید یكی از راهكارهایی که برایهمانگونه که مطلع می      

تدوین و نشر راهنماهای توجه است  نظام سالمت و جامعه در کشورهای مختلف موردبار اقتصادی سنگین به 

های برنامه تحول نظام سالمت و یكی از محورهای  عنوان یكی از سیاستبالینی مبتنی بر شواهد است که به 

در همین راستا معاونت درمان ی در آموزش علوم پزشكی نیز مورد توجه می باشد. های تحول و نوآور بسته

با کمک اساتید صاحبنظر حوزه های مختلف تدوین محصوالت دانشی شامل راهنمای بالینی، استاندارد، 

 استایدر رلذا  دار شده است. پروتكل و... را با اولویت خدمات پر تواتر، پوشش بیمه و هزینه تمام شده عهده

قانون برنامه ششم توسعه کشور  74ماده  "ث و ج"اجرایی نمودن بند  و ارائه خدمات پزشكیپویا سازی 

مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و 

تصویب به  بی بزرگساالن ایران راهنمای بالینی مدیریت اختالل دوقط ،راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت

 اجرا است.از تاریخ ابالغ قابل  و رسیده

بدیهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تائید وزارت متبوع، اعالم می گردد 

دانشگاه/ دانشكده، انجمن ها و سازمان نظام پزشكی میبایست از این محصوالت در آموزش های بازآموزی 

ستفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصوالت دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با ا
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رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بكارگیری  مندی از تالش جمعی و اطالع بهره

 باشیم.های غیر ضروری راهنماها به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه 

 

 

 

 

 

 

 


