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تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

   

   

ریاست محترم دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع : ابالغ الزام ارسال الکترونیکی نتایج تست های آزمایشگاهی به سپاس از سامانه های ارائه دهنده خدمات 

سالمت

با سالم 
احتراما، پیرو بند الف ماده ٧٤ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و با عنایت به پیشبرد 

اجرای تکالیف بند ک تبصره ١٧ قانون بودجه سال ١٤٠١ در راستای توسعه سالمت الکترونیکی و تشکیل 

پرونده الکترونیکی سالمت یکپارچه، به استحضار میرساند سرویس ارسال اطالعات نتایج آزمایش به پرونده 

الکترونیکی سالمت جهت اجرا در کلیه سامانههای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی (مراکز بیمارستانی 

(HIS)، مراکز آزمایشگاهی و سامانه های سطح یک) آماده بهرهبرداری میباشد. در این راستا خواهشمند 

است دستور فرمائید اقدامات الزم توسط معاونتهای ذیربط آن دانشگاه جهت پیگیری ارسال اطالعات در 

هماهنگی با شرکتهای توسعه دهنده سامانههای اطالعاتی مربوطه انجام گردد. مستندات مربوط به 

بهرهبرداری سرویس به پیوست تقدیم میگردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر پورحسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی -

جناب آقای دکتر بهروز رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع
جناب آقای دکتر سعید کریمی معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر کمال حیدری معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر عبدالحسین ناصری رئیس محترم آزمایشگاه مرجع سالمت

جناب آقای دکتر محمودرضا محقق دولت آبادی دبیر محترم شورای عالی بیمه سالمت و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سالمت
مدیر محترم آمار و فناوری اطالعات دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی

جناب آقای مهندس حسن هاشمی رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
جناب آقای مهندس شاکر حسینی رئیس محترم کارگروه سالمت الکترونیک و نرم افزارهای پزشکی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور


