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جناب آقای دکتر فقیه
رئیس محترم مرکز مدیریت آمار وفناوری اطالعات 

با سالم؛
      همانگونه که مطلع هستید در راستای فعالیتها و برنامههای مرتبط با توسعه نظام سالمت الکترونیک و پیرو 
ابالغ اسناد باالدستی و برنامه اجرایی این موضوع، الزم است همه بخشها و نقش آفرینان- از واحدهای ارایه دهنده 
خدمت تا سطوح حاکمیتی و سازمانهای بین بخشی مانند بیمهها - از منظر فناوری اطالعات سالمت به صورت 
منسجم و هماهنگ و با محوریت حوزه فناوری اطالعات وزارت بهداشت، فعالیت نمایند. در این مسیر توسعه نظام 
سالمت الکترونیک با محوریت درگاه یکپارچه تبادل اطالعات سالمت کشور (دیتاس) و توسعه زیر بخشها و 
سرویسهای مرتبط با آن با هدف تولید پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان مورد تاکید است؛ چرا که این موضوع به 
جهت لزوم دقت ویژه در تولید و ساماندهی دادههای نظام سالمت از منظر امنیت و حفظ حریم خصوصی بسیار مهم، 

حیاتی و اجتناب ناپذیر است. 
      از اینرو پیرو ابالغ برنامه اجرایی پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سالمت الکترونیک (موضوع ردیف ٦ پیوست 
١ مصوبه شماره ١٢١٧٦/ت ٥٥٢٨٥ه مورخ ١٣٩٧/٠٢/٠٩ هیات محترم وزیران) و فراهم نمودن الزامات راهاندازی 
نظام واحد رگوالتوری سالمت الکترونیک و با توجه به طراحی و عملیاتی بودن فرآیندهای جاری در آن مرکز در 
زمینه ارزیابی و اعطای مجوز حوزه رگوالتوری سامانههای اطالعاتی حوزه سالمت از مسیر آزمایشگاههای استاندارد و 
فرآیندهای مرتبط با آن، الزم است از این مسیر استاندارد برای ارزیابی و اعطای مجوز استفاده شود. همچنین الزم 
است تدابیر الزم در زمینه طراحی قواعد، تولید اسناد و تعیین تعرفه ارائه خدمات سالمت الکترونیک با همراهی و 
هماهنگی مراجع ذیربط توسط آن مرکز صورت پذیرد و با محوریت حوزه رگوالتوری آن مرکز به سامانههای اطالعاتی 

مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت مرتبط به صورت متمرکز ابالغ گردد.
      براین اساس الزم است مرکز آمار و فناوری اطالعات "کمیته راهبری نظام واحد رگوالتوری و تعیین تعرفه ملی 
خدمات سالمت الکترونیک" را با حضور همه حوزههای مرتبط ذیل شورای سیاستگذاری فناوری اطالعات با 
مسئولیت جنابعالی راه اندازی نماید. امید است که این همراهی منجر به توسعه بیش از پیش پرونده الکترونیک 

سالمت ایرانیان در اتمام ابعاد مورد انتظار باشد.
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