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 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم بهداشت دانشگاه

 مراکز کاهش آسیب : موضوع

 

 با سالم و احترام،

ّواًطَر کِ هستحضزیس راُ اًساسی هزاکش کاّص آسیة تا ّسف اصلی ارائِ ذسهات کاّص آسیة ضاهل        
، تزًاهِ راتطِ (تزًاهِ سزًگ ٍ سزسَسى) سَسى استزیلتزٍیج تزًاهِ تشریك ایوي اس طزیك تَسیع سزًگ ٍ سز

جٌسی ایوي اس طزیك تَسیع کاًسٍم ٍ ّوشهاى ارائِ آهَسش تِ گیزًسگاى ذسهت ٍ تزذی ذسهات حوایتی زر 
پذیزز ٍ زر ایي راستا ارسیاتی ٍ تحلیل ٍضعیت هَجَز ٍ هٌاطك پز ذطز ٍ حاضیِ ضْزّای تشرگ صَرت هی

.   رٍتکل ضزٍرت زارزرعایت ضَاتط  هٌطثك تز ج

الذکز اس هحل هٌاتع اعتثاری زٍلت تاهیي ّوچٌیي تا تَجِ تِ عسم توکي هالی ایي زستِ اس تیواراى، ذسهات فَق      
تاضٌس ساسٍکار زر ذصَظ تیواراًی کِ کاًسیس ذسهات زرهاى ًگْسارًسُ تا هتازٍى تا آستاًِ پاییي هی. هی گززز

تیٌی گززیسُ ٍ هزاکش هی تَاًٌس اس طزیك عمس لزارزاز تا ساسهاى تیوِ سالهت پیصّا ای تزای تاهیي ّشیٌِتیوِ
. پَضص تیوِ ای را تزای تیواراى فزاّن آٍرًس

زرذَاست تسٍى تا عٌایت تِ هَارز پیطگفت، چٌاًچِ زاٍطلثاى حمیمی یا حمَلی اس ترص ذصَصی  

 -آگونیستواحد  راه اندازیعدم تقاضای  مشروط به-، زاٍطلة ارائِ ذسهت کاّص آسیة تاضٌس حوایت هالی

تِ راُ اًساسی ایي هی تَاًٌس تا هزاکش کاّص آسیة ٍ ضَاتط اس پیص اعالم ضسُ اتالغی  زستَرالعولزر چارچَب 

. ارائِ ذسهت کاّص آسیة تپززاسز

تحت -ذَاّطوٌس است زستَر فزهاییس چٌاًچِ زر هٌاطك تحت پَضص آى هعاًٍت هزاکش کاّص آسیة 

ًوایس، سهاى حال فعالیت هیچِ زر گذضتِ ٍ چِ زر  (-تسٍى هجَس ایي زفتز)یا عٌاٍیي هطاتِ  ىذَز گززا عٌَاى

رٍس اس سهاى زریافت  7را ظزف هست  آًْاطی هزاحل لاًًَی راُ اًساسی  ٍ ّوچٌیي هستٌسات آهار، هطرصات،

 .   را زارزپیطاپیص اس تَجِ جٌاتعالی کوال تطکز . ًاهِ تِ ایي زفتز ارسال ًوایٌس

 

 

  

 :رونوشت

زر پاسد  هعاٍى هحتزم زرهاى زاًطکسُ علَم پشضکی ٍ ذسهات تْساضتی زرهاًی ایزاًطْز جْت استحضار ٍ زستَر السام همتضی -
  18/7/96هَرخ  96/ظ/ز/630تِ ًاهِ 


