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معاونت درمان

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ...
با سالم ٍ احتزام
بِ استحضار هی رساًذ آسهایطگاّْای تطخیص پشضکی با تَجِ بِ جایگاُ ٍیژُ خَد در راستای تطخیص ٍ پیگیزی
بیواری ّا هَظف بِ استفادُ اس رٍش ّای هختلف کٌتزل کیفی جْت اطویٌاى اس اعتبار ٍ صحت ًتایج هی باضٌذ  .یکی اس ایي
رٍضْا کِ بِ عٌَاى رٍضی هعتبز در اکثز کطَرّای جْاى در حال اجزا هی باضذ ٍ بِ عٌَاى هعیاری بزای اعتبار بخطی
آسهایطگاّْا ًیش بِ ضوار هی آیذ اجزای بزًاهِ ّای ارسیابی خارجی کیفیت است کِ بصَرت ارسال ًوًَِ ّای هجَْل
آسهایطگاّی بِ آسهایطگاّْا ٍ جوع آٍری ًتایج ٍ اًجام آًالیشّای آهاری بز رٍی آًْا ٍ ارائِ گشارش بِ آسهایطگاّْا اجزا هی
گزدد .در ایزاى ًیش ایي بزًاهِ اس سالیاى گذضتِ با ّذف کوک بِ آسهایطگاّْا جْت یافتي خطاّای تطخیصی خَد ٍ بزًاهِ
ریشی بزای رفع آًْا ٍ ًیش بِ عٌَاى رٍضی بزای بْبَد هستوز کیفیت عولکزد آسهایطگاّْا اًجام ضذُ ٍ تاکٌَى ًیش اس ًتایج آى در
اعتبار بخطی ٍ سطح بٌذی آسهایطگاّْا استفادُ ًطذُ است.
با ایي حال اخیزا ضَاّذ ٍ اطالعات بذست آهذُ حاکی اس فعالیت هحذٍد اها ساسهاًذّی ضذُ گزٍّی اس افزاد با سابقِ
آسهایطگاّی است کِ ًوًَِ ّای هجَْل بزًاهِ ّای هْارت آسهایی کِ اس جاًب بزگشار کٌٌذگاى بزًاهِ بِ آسهایطگاّْا ارسال
ضذُ را با یا بذٍى اخذ ّشیٌِ اس آسهایطگاّْا پذیزش ًوَدُ ٍ پس اس اًجام آسهایص بز رٍی آًْاً ،تیجِ را بِ آسهایطگاُ هزبَطِ
ارائِ هی ًوایٌذ .ضوي اعالم ایي اهز بِ عٌَاى فعالیتی خالف ،غیز حزفِ ای ٍ غیز اخالقی (چِ اس جاًب آسهایطگاّْای ضزکت
کٌٌذُ در بزًاهِ ّای هْارت آسهایی ٍ چِ اس جاًب کساًی کِ اقذام بِ پذیزش ٍ جَابذّی ًوًَِ ّای هذکَر هیکٌٌذ)

یاد آٍر

هی گزدد اًجام ایي اضتباُ ،ضزبِ جبزاى ًاپذیز بِ کیفیت خذهات تطخیصی صحیح ٍ هعتبز آسهایطگاُ ٍارد ًوَدُ ٍ اهکاى
ضٌاسایی خطاّای تطخیصی ٍ بِ تبع آى اًجام اقذاهات السم جْت رفع آًْا را اس آسهایطگاُ سلب هی ًوایذ ٍ ًتیجِ آى چیشی
جش تذاٍم بزٍس اضتباّات ،خذهات فاقذ کیفیت ٍ ارائِ گشارش ًاهعتبز ٍ غیز قابل قبَل بِ بیوار خَاّذ بَد.
با تَجِ بِ آًکِ ایي ادارُ کل ،آسهایطگاّْا ٍ افزاد خاطی در ایي سهیٌِ را ضٌاسایی ًوَدُ است ٍ با ایي پذیذُ بزخَرد
خَاّذ ًوَد  ،بِ اطالع هی رساًذ در صَرت اداهِ ایي رًٍذً ،سبت بِ اعالم عوَهی ًام خاطیاى اقذام خَاّذ ًوَد  .خَاّطوٌذ
است دستَر فزهاییذ هَضَع بِ ًحَ هقتضی بِ اطالع کلیِ آسهایطگاّْای تحت پَضص اعن اس دٍلتی ٍ غیز دٍلتی رساًذُ ضَد.

