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رئیس محترم  دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .... (سراسر كشور)  

موضوع: اطالعیه (۱) اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی(حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های 

الکترونیکی)

با سالم و احترام
       در راستای پیگیری اجرای موادی از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی سالمت از طریق 
استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان، پروژه ای منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با 
عنوان"حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی و لوح فشرده در انتقال و رویت تصاویر پرتو 
تشخیصی"تدوین و توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تایید و توسط کارگروه تخصصی مشخص شده از ابتدای 

بهمن ماه سال جاری شروع گردیده و تا پایان سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.

   هدف اصلی این طرح، اجرای کامل حذف فیلم رادیولوژی (مطابق با آیین نامه)، استفاده از ظرفیت های مختلف 
تصاویر دیجیتال (آرشیو الکترونیکی، انتقال سریع، کیفیت باال، لینک با پرونده الکترونیک سالمت) کاهش هزینه های 
نظام سالمت و جلوگیری از خروج غیرضرور ارز می باشد که خوشبختانه با استقرار سامانه PACS در بخش ها و 
مراکز رادیولوژی و تصویربرداری بیمارستانی و مراکز تصویربرداری شبانه روزی در حال انجام می باشد و با برنامه 

ریزی، ایجاد وتوسعه سطح دسترسی به پزشکان با سامانه های مذکور تکمیل خواهد شد.

  در همین راستا بر اساس گانت چارت تعیین شده، گام اول پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰، حذف کامل پرینت فیلم 
رادیولوژی و جایگزینی آن در صورت نیاز، تا ایجاد سطح دسترسی پزشکان و ایجاد زیرساخت های الزم از جمله 
تجهیز مطب پزشکان به رایانه و خطوط ارتباطی، پرینت کاغذی یا لوح فشرده همراه با گزارش پزشک رادیولوژیست 

می باشد.

   گام دوم پروژه در طی سال ۱۴۰۱ به حذف هرگونه پرینت تصاویر و صرفا" استفاده از تصاویر پرتوتشخیصی و درمانی 
الکترونیکی  همراه با گزارش پیوست آن خواهد انجامید که با اجرای هماهنگ آن در کشور، اهداف تعیین شده طرح 

تحقق خواهد یافت. 

  لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به کلیه موسسات پزشکی دارای بخش های پرتو تشخیصی و درمانی یا 
موسساتی که به هر نحو نیازمند خدمات تصاویر الکترونیکی بیماران می باشند و موسسات رادیولوژی و مراکز 
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تصویربرداری شبانه روزی و همچنین مطب پزشکان تحت پوشش آن دانشگاه ابالغ گردیده تا با برنامه ریزهای الزم، 
با اجرای پروژه مذکور همگام گردیده و ضمن ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، از جمله استقرار و توسعه سامانه 
PACSیا استفاده از سایر پلتفرمهای تایید شده توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت متبوع، از خرید 

تجهیزات و اقالم مصرفی جدید خودداری نمایند.

در پایان یادآور می گردد بر اساس موادی از قوانین وزارت متبوع و مفادی از برنامه ششم توسعه، کلیه مراکز سالمت و 

واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند و تخلفات مرتبط با آن از 

جمله ارائه پرینت فیلم تحت هرعنوان همراه با اخذ وجه مصداق صریح ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی در امور 

بهداشتی و درمانی بوده و با تخلفات تعزیراتی و انتظامی اعمال مقررات انجام خواهد پذیرفت.  


