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 نامه واژه
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 زير شرح به كليدي مفاهيم و تعاريف ،سند اين در رفته بكار اصطالحات و ها واژه از يكسان برداشت منظور به
  د.نميشو بيان

 بهداشت وزارت

 نظام توليت كه است پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت دستورالعمل، اين در بهداشت وزارت از منظور
 دارد. عهده به را كشور سالمت

 مشمول بيمارستانهاي

  باشند. مي ها مهبرنا اين مشمول  بهداشت وزارت به وابسته دانشگاهي هاي بيمارستان تمامي

  بيمارستاني خدمات تأمين زنجيره

 وابسته هاي بيمارستان سطح در ايشان نياز مورد خدمات دريافت و تامين براي بستري بيماران هدايت سامانه
 .شود مي ناميده بيمارستاني خدمات تأمين زنجيره دستورالعمل اين در  بهداشت وزارت به

  ارجاع نظام

 كشور كل روستايي بيمه شدگان بيمه در خانواده پزشك و ارجاع نظام برنامه سند، اين در ارجاع نظام از منظور
 است.  مازندران و فارس تانهاياس شهرهاي جمعيت و

  پايه بيمه هاي سازمان

 ينتأم سازمان و  (ره) امام حضرت امداد كميته اجتماعي، تامين سازمان ،نيانايرا سالمت بيمه سازمان شامل
  .است مسلح هاي نيرو اجتماعي

 در هستند تجاري بيمه هاي شركت از پايه بيمه خريد يا و ارائه به مجاز قانون موجب به كه هايي سازمان ساير
 گيرند. نمي قرار برنامه اين از مندي بهره شمول

 مقيم پزشك

 صبح 8 الي بعدازظهر 2 ساعت از كه شود مي گفته  تخصص/فلوشيپ متخصص/فوق پزشك به مقيم پزشك 
 درماني-آموزشيدرماني/ مراكز در تعطيل، روزهاي در اعتهس 24 و تعطيل غير روزهاي در بعد روز

 نياز مورد درماني و تشخيصي اقدامات و داشته فعال فيزيكي حضور پزشكي، علوم هاي دانشگاه زيرمجموعه
 داد. خواهد انجام را خود تخصصي زمينه با مرتبط بيماران

 مصوب دولتي تعرفه

  از پس ساالنه طور به كه است دولتي مراكز در درماني و تشخيصي مراقبتهاي و خدمات اي برنامه نرخ 
 شود. مي ابالغ و تأييد وزيران هيات توسط سالمت، بيمه عالي شوراي تصويب

 هتلينگ خدمات

 اصلي محور 7 ذيل سند اين در كه است درماني مراكز و بيمارستان در بيمار اقامت با مرتبط درماني غير خدمات
 اند. شده بندي طبقه

 ويژه بيماري
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 براي ضروري هاي هزينه تمام متوسط مجموع كه است بيماريي سند، اين حمايت مورد بيماري از منظور
 خانوار آن ساالنه درآمد پنجم يك از بيماري) اي هزينه بار (سرانه سال يك طول در آن به مبتال بيمار از مراقبت
  باشد. بيشتر ايراني

 بيماري مرجع مراكز

 الزم تجهيزات و كارآزموده و متخصص انساني نيروي از اعم امكانات كليه داراي كه  گردد مي اطالق مراكزي به
 .باشد شده تعيين بيماري آن دماتخ ارائه مرجع مركز عنوان به دانشگاه در و باشد بيماري يك  از مراقبت براي
 اعالم مرجع مركز عنوان به دتايي از پس و پيشنهاد وزارت درمان معاونت به  ها دانشگاه توسط مركز اين
 .شود مي

 حمايت نيازمند بيمار

 يا و مددكاري ارزيابي طبق و باشد ويژه هاي بيماري از يكي حداقل به مبتال كه گردد مي اطالق شهروندي به
 .شود شناخته حمايت نيازمند ،حمايتي نهادهاي و ها سازمان

 ويژه هاي بيماري مرجع فهرست

 به پذيري عالج ميزان و باال هزينه اساس بر ،وزارت درمان معاونت توسط كه گردد مي اطالق هايي بيماري به 
 گرفت. خواهند قرار فهرست اين در و تعيين اولويت ترتيب

 طبيعي زايمان

 شود. مي انجام فيزيولوژيك، و طبيعي مجراي و فرايند در كه زايماني

 (موضعي) درد بي زايمان

 يا اپيدورال شكل به موضعي هاي كننده حس بي از درد كاهش براي آن فرايند در كه است طبيعي زايمان
 شود. مي استفاده اسپينال

 دانشگاه

 وزارت به ابستهو درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكده /دانشگاه سند، اين در دانشگاه از منظور
 است. پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 فعال تخت

 اتاق عمل، اتاق دياليز، يتختها اساس اين بر و دارد بستري امكان ساعت 24 مدت به حداقل كه است تختي
 ساعت 24 حداقل بمدت بيماران آن در كه اورژانس بخش ولي شود. نمي محسوب فعال تخت  اورژانس ،زايمان
 آيد. مي حساب به فعال تخت شوند، مي بستري
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 اركان
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 :از عبارتند سند اين اجرايي و سياستگذاري اركان

 سالمت نظام تحول برنامه اجراي كشوري ستاد

 اجرايي هاي برنامه راهبري و سياستگذاري مسئوليت ،پيوست وظايف شرح و تركيب اساس بر كه است ستادي
 دارد. عهده به را

 سالمت نظام تحول برنامه اجراي كشوري ستاد دبيرخانه

 و شده تشكيل درمان معاونت محل در بهداشت، وزارت تحول برنامه اجراي كشوري ستاد ذيل دبيرخانه اين
  دارد. عهده به ،پيوست وظايف شرح و تركيب اساس بر را تحول هاي برنامه كليه هماهنگي مسوليت

  ميگردد: تشكيل ذيل موارد شرح به دبيرخانه تابعه فني هاي كميته

 ريزي برنامه و سياستگذاري ·

 بازرسي و نظارت ·

  پزشكي تجهيزات و دارو ·

  منابع و  بيمه ·

   رساني اطالع و اطالعات مديريت ·

 ستاد، دبيرخانه مسئوليت كه بود خواهد درمان معاون بهداشت، وزارت تحول برنامه اجراي كشوري ستاد دبير
 رابط مذكور خانه دبير .خواهدداشت عهده به را ها برنامه پايش و اجرايي مديريت و هماهنگي مصوبات، ابالغ
 پيشنهادات دريافت و سئواالت به پاسخگويي براي سالمت تحول برنامه اجراي كشوري ستاد و دانشگاهها بين
  .باشد مي

 دانشگاه سالمت نظام تحول برنامه اجرايي ستاد

 بر نظارت و  دانشگاه سطح در اجرا مديريت مسئوليت ،پيوست وظايف شرح و تركيب اساس بر كه  ستادي
 دارد. عهده به را وابسته بيمارستانهاي سطح در برنامه اجراي حسن

 شد. خواهند تشكيل كشوري ستاد هاي كميته با متناظر  دانشگاه ستاد فني هاي كميته

 و تركيب براساس  دانشگاه تابعه شهرستانهاي در كه ستادي شهرستان: سالمت نظام تحول برنامه اجرايي ستاد
 دارد. عهده به شهرستان سطح در را برنامه اجراي مسئوليت ،پيوست وظايف شرح

  ،پيوست وظايف شرح و تركيب اساس بر كه ستادي بيمارستان: سالمت نظام تحول برنامه اجرايي ستاد
 دارد. عهده رابه بيمارستان سطح در  برنامه اجراي مسئوليت
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 بيماران پرداختي ميزان كاهش برنامه دستورالعمل
 بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان  در بستري

 پزشكي آموزش و درمان
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 كليات .1 ماده

 بيماران پرداختي ميزان كاهش" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي برگيرنده در دستورالعمل اين .1
 چارچوب در كه است "پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در بستري
  .االجراست الزم 15/2/1393 تاريخ از و شود مي ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه

 كلي هدف .2 ماده

 ساماندهي طريق از پذير، آسيب اقشار محوريت با سالمت هاي هزينه برابر در شهروندان مالي حفاظت .1
 بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در بيماران سهم پرداخت كاهش و بيمارستاني خدمات تأمين
 پزشكي آموزش و درمان

  اختصاصي اهداف .3 ماده

 بستري ي هزينه كل  %10  به سالمت پايه بيمه  واجد شده بستري بيماران مستقيم پرداخت كاهش .1
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در

 تشخيصي خدمات و پزشكي مصرفي لوازم و تجهيزات ،دارو خريد براي بيماران ارجاع از جلوگيري  .2
   بيمارستان از  خارج به درماني

 دستورالعمل  شمول .4 ماده

 ميباشند. برنامه اين مشمول پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته بيمارستانهاي تمامي .1

 مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، درماني، و تشخيصي خدمات تمامي مكلفند مشمول بيمارستانهاي .2
 خدمات تامين  زنجيره در يا و بيمارستان همان در بستري بيماران كليه براي را برنامه اين مشمول پزشكي

 نمايند. فراهم شده تعيين اعتباري سقف محدوده در

 بر ار برنامه اين مشمول تنظيمي صورتحساب مبلغ از %10 دباي سالمت پايه بيمه واجد بستري بيماران .3
 نمايند. پرداخت مصوب قيمت و تعرفه اساس

 كه افرادي ساير و روستايي) بيمه دفترچه (داراي نفر هزار 20 زير شهرهاي ساكنين و عشاير روستائيان، .4

 پرداخت را خدمات هزينه از درصد 5 ،كنند مي مراجعه برنامه مشمول بيمارستانهاي به ارجاع نظام طريق از

   كنند. مي

 با و بوده برنامه مشمول ،باشد دولتي بيمارستان فاقد كه شهرستانهايي يا شهر دولتي غير بيمارستانهاي .5

 تعرفه با دباي خدمت ارايه  24/2/1392 مورخ 49072/ت/41441 شماره مصوبه ه بند 2 تبصره به توجه

 متبوع سازمان پوشش تحت بيماران  مشمول ،بيمارستانها اين در  برنامه اين حمايت .گيرد انجام دولتي

 اجتماعي تامين ملكي بيمارستانهاي در اجتماعي تامين شدگان بيمه مثال عنوان به( .بود نخواهد بيمارستان

 )نميباشند برنامه اين مشمول

  هدف جمعيت .5 ماده

 هدف جمعيت ،برنامه  مشمول هاي بيمارستان به كننده مراجعه سالمت پايه بيمه واجد ايرانيان ي كليه .1
 باشند. مي
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 مشمول بيمارستانهاي به  كننده مراجعه بيمه فاقد افراد  ي همه است مكلف ايران سالمت بيمه سازمان .2
 نمايد. بيمه مربوطه دستورالعمل اساس بر را برنامه

 ميتوانند و شده هويت  ،اعالم  ذيربط مراجع يا انتظامي ي نيرو به مراجعه با  شناسنامه فاقد انيرانيا .3
 .نمايند اقدام  برنامه مزاياي از استفاده و اي بيمه پوششش جهت

 خدمات بسته .6 ماده

 پزشكي  مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، .1

 سالمت پايه بيمه پوشش تحت .1.1

  متفاوت قيمت داراي كه صورتي در پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، از گروه اين .1.1.1
 اين مشمول سالمت) پايه بيمه قبول مورد قيمت  با  دارو و غذا سازمان  اعالمي (قيمت باشند
 گرديد. خواهد پرداخت آنها قيمت التفاوت مابه و گرفته قرار برنامه

 پايه بيمه پوشش خارج .1.2

 ستاد اعالمي هرستف چارچوب در پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، از دسته اين .1.2.1
  باشند. مي برنامه پوشش تحت  يمارستانب داخل تامين شرط به ،دانشگاه اجرايي

 ،شوند مي خارج طرح مشمول يستل از كه پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، از ندستهآ .1.2.2
 گردد. مي اعالم كشوري ستاد دبيرخانه توسط متعاقبا

 درماني تشخيصي خدمات .2

 پايه بيمه پوشش تحت .2.1

 پايه بيمه پوشش تحت بيمه شورايعالي مصوبات براساس  كه است خدماتي شامل گروه اين .2.1.1
  مصوب تعرفه يا و شده  ارائه خدمات با  پايه بيمه سازمان تعهد ميزان اگر مورد اين در .است
 .شود مي پرداخت برنامه اعتبارات محل از نهاآ التفاوت مابه باشد داشته تفاوت دولت هيات

 (برباشد مي سالمت گر بيمه سازمانهاي تعهد مورد سهم نباالتري بيمه، تعهد مورد تعرفه مالك .2.1.2
 بيمه). عالي شوراي 43 مصوبه اساس

 فاقد خدمات مورد (درامنا هيات يا وزيران هيأت مصوب دولتي تعرفه رب مازاد دريافت هرگونه .2.1.3
 نيز بيمار از مبالغ اين دريافت به مجاز بيمارستان و نيست برنامه اين حمايت مشمول ،تعرفه)

 باشد. نمي

 عدم مدارك، نقص علت به و  بيمه شورايعالي مصوب هاي دستورالعمل اساس بر كه كسوراتي .2.1.4

 باشد. نمي برنامه اين حمايت  مشمول گردد، مي اعمال شده ارائه خدمات با اسناد تطابق

 پايه بيمه پوشش  از خارج .2.2

 اين حمايت تحت ذيل موارد بجز پايه بيمه پوشش از خارج ضروري درماني تشخيصي خدمات  .2.2.1
 :ميباشد برنامه

  زيبايي درماني تشخيصي اقدامات و ها جراحي هزينه ·
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 برنامه مشمول و نشده وبسمح تخته يك ايزوله اتاق( تخته يك اتاق در اقامت هزينه ·
 ميباشد)

   VIP در اقامت هزينه ·

  جرح و ضرب از ناشي خدمات هزينه ·

  كشي خود از ناشي خدمات هزينه ·

 توسط متعاقبا ،شود مي خارج طرح مشمول خدمات ليست از كه درماني تشخيصي خدمات ساير .2.3
 .گردد مي اعالم كشوري ستاد  دبيرخانه

 وزارت سوي از شده اعالم قيمت باشند،ن مصوب تعرفه داراي كرالذ فوق خدمات كه صورتي در .2.4
 هيات مصوب تعرفه اعالم زمان (تا دانشگاهها امناء هيات توسط تصويب و بررسي از پس ،بهداشت
   خواهدبود. عمل مالك )وزيران

 ارائه بيمارستان اورژانس نظر تحت يا بستري بخش در مراقبت تحت بيماران براي كه خدماتي .2.5
 ميباشد. برنامه اين مشمول بيمار اقامت ساعت ميزان از فارغ ميشود،

 نظر تحت بدون و اورژانس درمانگاه در كه سرپايي درماني تشخيصي اقدامات ساير و يزيتو .2.5.1
 نميباشد. برنامه اين حمايت مشمول ميشود، ارائه بيمار قراردادن

قانون برنامه  37بند ب ماده  آيين نامه اجرايي حمايت از مصدومين حوادث ترافيكي، كماكان مشمول  .2.6
 و در اين برنامه پوشش ندارد. خواهد بود پنجم توسعه كشور

 تكميلي بيمه مشمول خدمات .7 ماده

 اين اجراي و خواهدبود باقي كماكان درمان، مكمل بيمه قراردادهاي قبال در تجاري بيمه هاي شركت تعهدات .1
 نيست. تعهدات اين نافي برنامه

  بهداشت وزارت بين نامه تفاهم اساس بر ،يليتكم يها مهيب  و برنامه اين حمايتهاي همپوشاني  رفع نحوه .2
 شود. مي  تعيين  ايران مركزي بيمه  با

 تكميلي بيمه بودن اراد  مورد در بيماران تكليف تعيين به نسبت ترخيص از قبل است مكلف  بيمارستان .3
 تكميلي بيمه اقدف كه برنامه اين مشمول بيماران به صورتحساب ارايه به مجاز بيمارستان  و دنماي اقدام
 باشد. نمي اند، شده اعالم

 طول در بيمارستان با قرارداد طرف تكميلي هاي بيمه تعهد ميزان كه نمايد عمل اي گونه به بايد بيمارستان .4
 نشود. تحميل  برنامه اين بر تعهدات اين بابت اي هزينه و ننموده تغيير برنامه اجراي

  منابع توزيع نظام .8 ماده

  سقف جمع براساس و وزارت درمان معاونت اعالمي جدول طبق دستورالعمل اين موضوع اعتبارات .1
 به  شده محاسبه بيمارستان عملياتي هاي شاخص  اساس بر كه دانشگاه ي تابعه هاي بيمارستان اعتبارات

  شود. مي داده تخصيص  دانشگاه آن

 ها بيمارستان حساب به وزارت درمان معاونت سوي از شده اعالم فهرست طبق را مذكور اعتبارات دانشگاه .2
  كرد. خواهد واريز
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 حسب را دانشگاه پوشش تحت يها بيمارستان بين اعتبارات جايي جابه امكان %10 حداكثر ها دانشگاه .3
 داشت. خواهند ،ضرورت

 بيمه سازمان توسط پزشكي اسناد به رسيدگي گزارش  هب منوط ها بيمارستان به بعدي  هاي پرداخت .4
 بيماران پذيرش تعداد كه باشد اي گونه به بايد خدمات ارائه .بود خواهد  عملكرد پايش گزارش و سالمت
 .نباشد 92 سال از كمتر

 ،تشخيصي اقدامات شامل را عملالستورد اين خدمات شده، تعيين اعتبارات سقف در است مكلف بيمارستان .5
 از را تنظيمي صورتحساب از درصد 10 فقط و نمايد ارائه را پزشكي مصرفي ملزومات و ها دارو ،درماني
  نمايد. دريافت پايه بيمه واجد بيماران

 مورد در و نمايند هزينه برنامه اين اجراي ي راستا در صرفا را اعتبارات اين مكلفند ها دانشگاه سايرؤ .6
 باشند. پاسخگو اجرايي ستاد و امنا اتهي برابر در برنامه اجراي حسن و اعتبارات اين كرد هزينه نحوه

 افزايش يا كاهش %20 تا حداكثر برنامه پايش و نظارت گزارشات ساسا بر تواند مي وزارت اجرايي ستاد .7
 نمايد. اعمال را دانشگاهها به تخصيصي اعتبارات

   پزشكي  مصرفي  ملزومات  و تجهيزات ،دارو تدارك و تامين .9 ماده

 و گردد مي تامين بيمارستان توسط بستري  بيماران پزشكي  مصرفي  ملزومات  و تجهيزات ،هادارو كليه .1
 شد. نخواهند هدايت بيمارستان از خارج به اقالم اين تهيه براي بستري بيماران

 و تجهيزات  كارشناسي قيمت فهرست اعالم به نسبت يكماه مدت ظرف حداكثر بايد  دارو و غذا سازمان .2
 .نمايد اقدام  ها آن برند و پزشكي مصرفي ملزومات

 و دارو كميته و آموزشي هاي گروه همكاري با دانشگاه پزشكي مصرفي تجهيزات و دارو فني كميته .3
 مصرفي ملزومات و تجهيزات و دارويي اقالم فهرست تابعه هاي بيمارستان پزشكي مصرفي تجهيزات
 مالي منابع گرفتن نظر در با و دارو و غذا سازمان اعالمي فهرست از آنها برند و نوع لحاظ از را پزشكي
 نسبت دانشگاه اعالمي فهرست اساس بر ها بيمارستان كند. مي  غ ابال بيمارستانها به و كرده تهيه موجود

 در الذكر فوق اقالم و داروها زمينه در كمبودي هيچگونه كه اي بگونه نموده اقدام  اقالم اين تهيه به
 باشد. نداشته وجود بيمارستان

 مشترك صورت به پزشكي مصرفي تجهيزات و ملزومات مصرف و عرضه توزيع، خريد، نحوه راهنماي .4
 شود. مي ابالغ دانشگاه به و تهيه دارو و غذا و توسعه درمان، معاونتهاي توسط

 درماني و تشخيصي خدمات تأمين زنجيره .10 ماده

 به را باشد مي برنامه و پايه بيمه فهرست در كه بيمار نياز مورد خدمات تمامي است موظف بيمارستان .1
  نمايند. عرضه بيماران

 زنجيره  اسبراس باشد نداشته را بيمار نياز مورد خدمات همه ارائه امكان بيمارستاني كه صورتي در .2
 نمود. خواهد عمل ،دانشگاه اجرايي ستاد مصوب بيمارستاني بين ارجاع

 بين ارجاع زنجيره اساس بر باشد نداشته وجود انشگاهد حوزه در خدمات  ارائه  امكان هك درصورتي .3
  شد. خواهد عمل قطب، دانشگاههاي
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  روز 15 مدت ظرف پيشنهادي اصالحات و بوده موجود وضع اساس  بر دانشگاهي داخل ارجاع زنجيره .4
 از بعد روز 30 طي  قطب مركز دانشگاه اجرايي ستاد  توسط قطب، داخل ارجاع زنجيره و دانشگاه توسط
  شود. مي ابالغ دستورالعمل اين ابالغ

 داخل  ارجاع زنجيره كشوري، ستاد در  تصويب و دانشگاه پيشنهاد به خاص شرايط وجود صورت در .5
 گرديد. خواهد اصالح قطب

   باشد. مي دهنده ارجاع بيمارستان عهده به (آمبوالنس) بيماران انتقال و نقل هاي هزينه و مسئوليت .6

 مراكز به بيماران و باشد مي دولتي صرفا مراكز به ارجاع قطب، و دانشگاهي داخل ارجاع زنجيره از منظور .7
 شد. نخواهند هدايت خصوصي و غيردولتي

  است الزم باشد. مي  دهنده  ارجاع بيمارستان با بيمار  به شده ارائه خدمات هزينه  تأمين مسئوليت .8
 گردد. اخذ  پايه بيمه سهم تا شود درج بيمار صورتحساب در شده ارائه خدمات گزارش

  با و تيپ قرارداد اساس بر ها هزينه پرداخت نحوه همچنين و خدمات كننده ارايه مراكز با همكاري قرارداد .9
   شد. خواهد منعقد دانشگاه مسئوليت

 .نمايد استفاده بيماران به خدمت ارائه جهت خود  امكانات و تجهيزات كليه از است مكلف بيمارستان .10

 اسناد به رسيدگي و صورتحساب تنظيم نحوه .11 ماده

 در زير اطالعات بر مشتمل بيمارستان خارج يا و بيمارستان در بيمار به شده ارائه خدمات اطالعات ثبت .1
  .است الزامي سپاس و سجاد هاي سامانه به ارسال و بيمارستان  اتوماسيون

 (ليست 6 ماده 1.2.1 و  2.2.1. بند به مربوط ستون و فرانشيز صدي در 10 سهم شامل بيمار پرداختي سهم .1.1
 . ميباشد  برنامه) حمايت از خارج پزشكي مصرفي ملزومات و تجهيزات دارو، خدمات

 بخش كه باشد مي اي يارانه و پايه بيمه بخش 2 شامل خدمات  صورتحساب صدور به موظف بيمارستان .2
 فيمابين نامه تفاهم اساس بر سالمت بيمه سازمان توسط اي يارانه بخش و مربوطه بيمه توسط پايه بيمه

 شود. مي رسيدگي

 دهد: انجام را زير اقدامات است مكلف بيمارستان در بيمارستان گري بيمه مسئول  كارشناس .3

  ترخيص زمان تا پذيرش زمان از بيمار دفترچه نگهداري و دريافت .3.1

 هاي بند مطابق بيمار از دريافت تاييد و بيمار ترخيص هنگام به مالي صورتحساب بررسي .3.2
  نامه آيين اين

 از پزشكي مصرفي لوازم و تجهيزات دارو، خريد مورد در بيمارستان تخلف  موارد ارائه و ثبت .3.3
 و  بيمار همراه با مصاحبه طريق از بيمارستان از خارج پرداختهاي ساير و بيمارستان خارج

  بيمار ترخيص هنگام در اسناد مشاهده

  ارجاع نظام .12 ماده

 نوع
 خدمت

 بيمه سهم
   پايه

 يارانه سهم
  سالمت

 2.2.1بند.
   6 ماده

 1.2.1 بند
 6 ماده

 بيمه سهم
 تكميلي

 سهم
  بيمار

 كل جمع
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 جمله از ميكنند، خدمت دريافت ارجاع نظام در كه ارجاعي بيماران ساير و ييروستا بستري مارانيب .1
 برگه يدارا كه ،نفر هزار 20 زير شهرهاي ساكنين و عشاير ،ومازندران فارس استان دو در ساكن مارانيب

 .خواهندكرد پرداخت را بستري خدماتزيفرانش %5 باشند،يم ارجاع

 رشيذپ نديفرآ آن در كه نمايد اقدام پذيرش قسمت در تابلويي نصب به نسبت ضروريست مارستانيب .2
 باشد. شده درج كامل طور به ارجاع نظام قيازطر شده ارجاع مارانيب

 يبستر يدرمان مركز به مراجعه از قبل و خانواده پزشك توسط ديبا ماريب توسط شده ارائه ارجاع برگه .3
  .باشد شده ليتكم

 ارائه خدمات بازخوراند ارائه منظور به ارجاع يها برگه ليتكم درخصوص را الزم اقدامات ديبا مارستانيب .4
 .دهد انجام را شده

 اوليه ضروري خدمات دريافت از بعد برنامه مشمول هاي بيمارستان به كننده مراجعه اورژانسي بيماران .5
 باشد. مي ارجاع نظام ضوابط طبق ارجاع مراحل تكميل به ملزم

 دستور اين در كه مواردي ساير و شود مي تأمين افزوده ارزش %1 محل از ماده اين به مربوط اعتبارات .6
 ميگردد. اعالم  آن اجرايي عمل دستور طي است نشده درج عمل

 اسناد تبادل و اطالعات مديريت .13 ماده

 يمارستانيب اطالعات ستميس به مجهز بايستي   93 ماه شهريور انيپا تا HIS فاقد يها مارستانيب ي همه .1
  .باشند )سپاس ياستانداردها با مطابقت نامهيگواه يدارا( بهداشت وزارت دأييت مورد

 پايان تا بايد نيست سپاس ياستانداردها با مطابق آنها HIS كه ييها مارستانيب هيكل .2
  نمايند. دريافت را )سالمت الكترونيكي پرونده سامانه( سپاس با اطالعات تبادل نامهيگواه1393خردادماه

 در و اورژانس موارد در .باشد يم رشيپذ هنگام مارانيب يمل شناسه يكيالكترون ثبت به ملزم نمارستايب .3
 نديفرآ بايد گردد يم فرد به سالمت خدمات ارائه در ريتاخ به منجر يمل شناسه يكيالكترون ثبت كهيزمان
 .رديگ صورت مارستانيب از يو صيترخ از قبل تا و اورژانس خدمت ارائه از بعد ثبت،

 .است يالزام سپاس به پرونده ارسال از قبل تا يبستر مارانيب يبرا HIS در يينها صيتشخ ثبت .4

 نيآخر .ندينما استفاده بهداشت وزارت اعالمي استاندارد نگيكد از خود HIS در بايد ها مارستانيب ي همه .5
 است. يدسترس قابلhttp://coding.behdasht.gov.ir  ينترنتيا ينشان از يابالغ يها نگيكد نسخه

 و ترخيص زمان در يبستر مارانيب كيالكترون پرونده ارسال به نسبت موظفند، ها مارستانيب هيكل .6
 )سالمت يكيالكترون پرونده سامانه( سپاس به ص،يترخ از بعد هفته 3 حداكثر ،صورتحساب  اصالحيه

 صادره سالمت يكيالكترون پرونده شناسه و تراكنش شناسه ثبت و افتيدر خصوص نيا در .ندينما اقدام
 .ستيالزام مارستانيب توسط فرد هر يها داده يبرا سپاس، از

 از بعد كهفتهي حداكثر ،ييسرپا مارانيب يكيالكترون پرونده ارسال به نسبت موظفند، ها مارستانيب هيكل .7
 ثبت و افتيدر خصوص نيدرا .ندينما اقدام )سالمت يكيالكترون پرونده سامانه( سپاس به خدمت، افتيدر

 توسط هرفرد يها داده يازسپاس،برا صادره سالمت يكيالكترون پرونده شناسه  و تراكنش شناسه
 .ستيالزام مارستانيب

 يمل نترانتيا سيسرو اي و )سالمت يمل شبكه( شمس بستر از 1393 مهرماه انيپا تا حداكثر ها مارستانيب .8
 .ندينما استفاده اطالعات ارسال يبرا نترنتيا يجا به
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 به بايستي  دانشگاه  اطالعات آوري فن واحد همكاري با درمان) اقتصاد (واحد دانشگاه درمان معاونت .9
 اصالح و اشكاالت رفع به نسبت سپاس، به ارسالي هاي داده سنجي صحت و بررسي با مستمر صورت

 هاي داده اشكال 1393 ماه شهريور در كه طوري به نمايد. اقدام استاندارد كدينگ فاقد يا و نادرست هاي داده
  باشد. درصد 5 از كمتر ارسالي

 برنامه عملكرد شيپا .14 ماده

 كشوري قطبهاي دانشگاه، شهرستان،  درمان بهداشت شبكه ، بيمارستان ح سطو  در برنامه عملكرد شيپا .1
 شد. خواهد انجام پيوست نظارتي دستورالعمل مطابق  وزارت ستاد  و

 موضوع ( بيمارستانها به پرداختي اعتبارات صدي در 20 افزايش يا كاهش مبناي عملكرد پايش گزارشات .2

  باشد. مي )8 ماده

 عمومي رساني اطالع .15 ماده

 چارچوب در و وزارت يعموم روابط مركز يهماهنگ با برنامه اين مورد در  عمومي يرسان اطالع هرگونه .1
 به بايستي و رديگ مي صورت سالمت تحول برنامه اجراي كشوري ستاد دبيرخانه ابالغي هاي سياست

     .باشد نانهيب واقع انساني نيروي و  ،ساختاري مالي منابع لحاظ به باشدكه يا گونه

 شد. خواهد انجام HSE.BEHDASHT.GOV.IR پايگاه طريق از عمومي يرسان اطالع .2

  بود. خواهد طرح اول ماه 3 در دانشگاهها مشكالت و سواالت پاسخگوي روزه مهه وزارت ستاد خانه دبير .3

 شد. خواهد اندازي راه درمان معاونت پورتال ذيل ها دانشگاه ابهامات به پاسخگويي سامانه .4

 

 هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 15 بر شامل دستورالعمل اين

 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه مشمول
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 در پزشكان ماندگاري از حمايت برنامه  دستورالعمل
 محروم مناطق
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 كليات .1 ماده

 در پزشكان ماندگاري از حمايت" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 از و شود مي ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "محروم مناطق
 . استا االجر الزم 15/2/1393 تاريخ

 هدف كلي .2 ماده

 افزايش هدف با كشور، يافته توسعه كمتر مناطق در سالمت خدمات كيفيت ارتقاي منظور بهاين برنامه 
مناطق  اين در پزشكان ماندگاري و جذب سوم، و دوم سطح در سالمت هاي مراقبت و خدمات به مردم دسترسي

 وقتي  تمام ي  زمينه ،هاي تشويقي در مناطق كمتر توسعه يافته از طريق پرداخت تدوين شده و با اجراي آن
 شود. مي فراهم مردم، جيب از پرداخت كاهش نهايت در و پزشكان

 اهداف اختصاصي .3 ماده

 كشورجذب و ماندگاري پزشكان در مناطق كمتر توسعه يافته  .1

 محروممندي مردم به خدمات سالمت در مناطق  ارتقاي عدالت در دسترسي و بهره .2

 مردمكاهش پرداخت از جيب  .3

 يافتهتر نظام ارجاع در سطح تخصصي و فوق تخصصي مناطق كمتر توسعه  ساماندهي مناسب .4

 مناطقهاي غيررسمي در اين  حذف پرداخت .5

 بسترياجراي صحيح نظام سطح بندي در بخش نيروي انساني و خدمات سرپايي و  .6

 شمول دستورالعمل .4 ماده

ها و  تخصص و پزشكان عمومي شاغل در اورژانس بيمارستان كليه پزشكان متخصص، فلوشيپ يا فوق .1
ام وقت جغرافيايي (اعم از تمام وقت هيات علمي و تم بيمارستاني كه به صورت تمام هاي پيش اورژانس

وقت درماني)، در مناطق كمتر توسعه يافته كشور با هرگونه رابطه استخدامي (رسمي، پيماني، قراردادي، 
باشند، مشمول اين دستورالعمل قرار  )، مشغول به خدمت ميو ساير روابط استخدامي متعهد به خدمت

 گيرند. مي

جذب و به كارگيري  درماني در-بندي خدمات درماني در واحدهاي بهداشتي رعايت نظام سطح .1.1
 پزشكان در شهرهاي مشمول اين دستورالعمل الزامي است.

 تعهدات .5 ماده

 پزشكان ماندگار مشمول اين دستورالعمل مكلف به رعايت موارد زير خواهند بود: .1

درماني تابعه دانشگاه و عدم فعاليت و فعاليت تمام وقت در واحدهاي درماني/آموزشي  .1.1
خيريه و  خصوصي، هاي مراكز جراحي محدود و بيمارستانپزشكي در قالب مطب، درمانگاه، 

 ساير مراكز عمومي غيردولتي

قالب آنكالي، مقيمي و كلينيك ساعته و در ايام تعطيل، در  24آمادگي ارائه خدمات به صورت  .1.2
 عصر

 بيمارستانگونه وجهي از بيماران خارج از روال رسمي صندوق  عدم دريافت هر .1.3
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 نحوه امتيازدهي .6 ماده

 گيرد:ها براساس معيارهاي ذيل صورت مي امتيازدهي به شهر/شهرستاننحوه  .1

 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان)ضريب محروميت (ضرايب مربوط به  .1.1

 درجه بدي آب و هوا .1.2

 مرزي يا غير مرزي بودن .1.3

 جمعيت شهر/شهرستان .1.4

 گي و تسهيالت منطقه جهت جذب پزشكامتياز مرتبط با شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهن .1.5

 :است زيرشهرها به شرح   بندي جزئيات شاخص براي رتبه .2

 ضريب محروميت (ضرايب مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان): .2.1

 امتياز 35: 5/3هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.1

 امتياز 30: 5/3.5هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.2

 امتياز 15: 5/4هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.3

  امتياز 10: 5/4.5هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.4

 تيازما 3: 5/5هاي با ضريب  شهر/شهرستان .2.1.5

 :)هيات محترم وزيران مصوبه آخرين (براساسدرجه بدي آب و هوا  .2.2

 امتياز 25: 4درجه  .2.2.1

 امتياز 20: 3درجه  .2.2.2

 امتياز 5: 2درجه  .2.2.3

 امتياز 1: 1درجه  .2.2.4

 :)هيات محترم وزيران مصوبه آخرين (براساسمرزي بودن  .2.3

 امتياز 5هاي تابعه شهر/شهرستان:  دهستانمرزي بودن بخش يا  .2.3.1

 جمعيت شهر/شهرستان (براساس آخرين آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران): .2.4

 امتياز 35هزار نفر:  35هاي زير  شهر/شهرستان .2.4.1

 امتياز 25هزار نفر:  70تا  35ين هاي ب شهر/شهرستان .2.4.2

 امتياز 20هزار نفر:  100تا  71ن هاي بي شهر/شهرستان .2.4.3

 امتياز 15هزار نفر:  150تا  101 هاي بين شهر/شهرستان .2.4.4

 امتياز 10هزار نفر:  200تا  151 هاي بين شهر/شهرستان .2.4.5
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 امتياز 1هزار نفر:  250تا  200ن هاي بي شهر/شهرستان .2.4.6

 امتياز 0هزار نفر:  250ي بيش از ها شهر/شهرستان .2.4.7

 امتياز 20جذب پزشك:  براينطقه امتياز مرتبط با شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و تسهيالت م .2.5

اي متشكل از دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه  شرايط احراز اين امتياز در كميته .2.5.1
سالمت، دفتر مديريت امور بيمارستاني و تعالي خدمات باليني، مركز مديريت شبكه معاونت 

درمان  تو همچنين معاون توسعه و مديريت منابع اشتي، مديريت منابع انساني معاونتبهد
دانشگاه مربوطه تعيين و به تائيد معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

 رسد.  مي

 ها بندي شهر/شهرستان دسته .7 ماده

 شوند:)، به چهار دسته تقسيم مي6هاي مشمول براساس امتياز (ماده  شهر/شهرستان .1

 (الف).و بيشتر، گروه  61هاي با  امتياز  شهر/شهرستان .1.1

 .)ب(امتياز، گروه  60تا   51هاي بين  شهر/شهرستان .1.2

 .)ج(امتياز، گروه  50تا   41هاي بين  شهر/شهرستان .1.3

 د).(امتياز، گروه  40تا  31هاي بين  شهر/شهرستان .1.4

 و كمتر از شمول اين دستورالعمل مستثني خواهند بود.  30هاي با امتياز  شهر/شهرستان .2

 فهرست شهرهاي مشمول .8 ماده

هاي واجد شرايط به طور رسمي از سوي معاونت درمان وزارت بهداشت در ابتداي  /شهرستانشهرفهرست  .1
اين فهرست به طور ساالنه و در ابتداي هر سال توسط معاونت  گردد. اجراي اين دستورالعمل، ابالغ مي
 گردد. درمان وزارت بهداشت بازنگري مي

 عموميپزشكان  ي پرداخت به شيوه .9 ماده

در سيستم ديسپچ)  قيمبيمارستاني (م ژانس بيمارستان و اورژانس پيش شاغل در اورپزشكان عمومي به  .1
ساعت مقيمي/كشيك، پرداخت ثابت به شرح  24نمايند، به ازاي هر  كه به طور تمام وقت انجام وظيفه مي

 گيرد: صورت مي زيرجدول 

پرداخت ثابت به 
 ساعت 24ازاي 
 (ريال)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (الف)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (ب)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (ج)

هاي  شهر/شهرستان
 گروه (د)

3,000,000 2,000,000 0 0 

در سيستم ديسپچ)  مقيمبيمارستاني ( اورژانس پيشدر پزشكان شاغل براي در شهرهاي (ج) و (د)  .1.1
 باشد. قابل پرداخت ميساعت  24ريال به ازاي هر  1,500,000مبلغ 

 به پزشكان متخصص  و فوق تخصص پرداختي  شيوه .10 ماده

هاي مشمول به صورت زير تعيين  تخصصي در شهر/شهرستان هاي تخصصي و فوق پرداخت براي رشته .1
 گردد: مي
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(به صورت آنكالي) به ور فيزيكي در شهر/شهرستان مربوطهساعت حض 24پرداخت ثابت به ازاي هر  .1.1
 هاي تخصصي گروه

هاي تخصصي باليني و متخصصين  گروه ي همههاي گروه (الف)، براي  در شهر/شهرستان .1.1.1
ژي،   هاي تخصصي پاراكلينيك (پاتولو ميليون ريال و رشته 3داروسازي باليني مبلغ 

ساعت  24ميليون ريال به ازاي هر  2و دكتراي داروسازي) مبلغ  تشخيصي طبي آزمايشگاه
آماده ارائه خدمت، پرداخت يا ان به صورت آنكال و حضور فيزيكي در سطح شهر/شهرست

 گردد. مي

ساعت حضور فيزيكي در شهر/شهرستان  24هاي گروه (ب) به ازاي هر  در شهر/شهرستان .1.1.2
 گردد:  ، مبالغ به شرح جدول زير پرداخت ميو رعايت بسته خدمت حداقلي مربوطه

هاي طب اورژانس، داخلي،  تخصص شهرهابندي  دسته
زنان و زايمان، جراحي كودكان، 

عمومي، راديولوژي، بيهوشي، قلب 
 ، و عروق، جراحي مغز و اعصاب

تخصص  فلوشيپ و فوقارتوپدي و 
جراحي، داخلي و هاي  رشته

 بيهوشي (ريال) 

هاي تخصصي  ساير رشته
باليني و داروساز باليني 

هاي پاراكلينيك  و رشته
ژي،   (شامل پاتولو

 تشخيص طبي آزمايشگاه
اي داروسازي) و دكتر

 (ريال)
هاي گروه  شهر/شهرستان

 (ب)
1,500,000 1,000،000 

ساعت حضور فيزيكي در شهر/شهرستان  24در شهرهاي (ج) و (د) پرداخت ثابت به ازاي هر  .1.1.1
 . نبايد انجام شوداين دستورالعمل اعتبارات مربوطه، از محل 

و طبق روال جاري  السابق در اين گونه شهرها كمافي و يا تشويقي دانشگاهپرداخت فعلي  .1.1.1.1
 . استقابل پرداخت  و از محل ساير اعتبارات دانشگاه

حضور فيزيكي در ساعات اداري  :هاي گروه (الف) و (ب) بسته حداقلي شامل در شهر/شهرستان .1.1.2
ل روز آنكالي (براساس تعداد پزشكان شاغ 23در مركز درماني مطابق قوانين كشوري، حضور 

، حضور فعال در درمانگاه صبح و )معاونت درمان دانشگاه ريزي بر اساس برنامهدر آن شهر 
عصر، انجام اعمال جراحي و پروسيجرهاي تخصصي مطابق نياز منطقه و در نهايت انجام به 

 باشد.  هاي اورژانسي مي موقع مشاوره

تعيين شده، ثابت در صورت رعايت بسته حداقلي با تائيد معاونت درمان دانشگاه، مبلغ  .1.1.2.1
 قابل پرداخت خواهد بود. 

هاي مذكور، به طور  معاونت درمان دانشگاه بسته خدمتي را با در نظر گرفتن مالك .1.1.2.2
 كند.  مكتوب به پزشكان مشمول ابالغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مي

ريزي نمايد كه در همه روزهاي هفته در شهرهاي  اي برنامه دانشگاه بايد به گونهمعاونت درمان  .1.1.3
 هاي اعالمي وجود داشته باشد.  مشمول، پزشك متخصص در رشته

در صورت فراهم نبودن شرايط جهت به كارگيري پزشكان تمام وقت براي روزهايي كه پزشك  .1.1.4
 وقت نيز استفاده نمود.   امتوان از پزشك جايگزين غيرتم ماندگار وجود ندارد، مي

 24تعيين شده به ازاي هر ثابت ماه، مبلغ  ي مانده روزهاي باقي برايپزشك جايگزين  .1.1.4.1
 شهر/شهرستان مربوطه را دريافت خواهد نمود.سطح ساعت حضور فيزيكي در 
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ساعت، تنها به يك پزشك قابل  24در صورت تعدد پزشكان يك رشته، پرداخت ثابت به ازاي هر  .1.1.5
 .استت پرداخ

 پرداخت عملكردي .1.2

 ها شهربندي  دسته

 يرويالزحمه ن حق
(ضريب  يانسان
و  يهوشيب ي،جراح

 داخلي)

خدمات 
 يشگاهآزما
-يصيتشخ

 يطب

خدمات 
 پاتولوژي

خدمات 
 سونوگرافي

خدمات 
 يوگرافيراد

ساده و 
 CT ي،رنگ
 MRIو 

هاي گروه  شهر/شهرستان
 برابر 3 (الف) و (ب)

هاي دولتي مصوب هيات  تعرفههاي تعيين شده به  درصد
 گردد ، اضافه مي1393وزيران در سال 

10% 50% 50% 13% 

هاي گروه  شهر/شهرستان
 %10 %37.5 %37.5 %7.5 برابر 2.5 (ج)

هاي گروه  شهر/شهرستان
 (د)

 %6.5 %25 %25 %5 برابر 2

ها  اصلي آنشود كه محل خدمت  تنها شامل پزشكاني ميدر شهرهاي (ج) و (د) پرداخت عملكردي  .1.2.1
روز در ماه (در موارد تعدد  7با شهرهاي مشمول اين دستورالعمل، منطبق باشد و حداقل 

 د.نپزشكان) به صورت مقيم يا آنكال در بيمارستان شهر مربوطه ارائه خدمت نماي

فعلي مناطق محروم تعيين شده در جدول، جايگزين تعرفه ترجيحي عملكردي ضرايب  .1.2.2
ضريب در صورتي كه شهري در گروه (الف) داراي عنوان مثال، گردد. به  شهر/شهرستان مي

شهر تعرفه ترجيحي التفاوت تا ضريب  مابه 2/1 صرفاً باشد، 8/1 مناطق محروم تعرفه ترجيحي
 نمود.  (الف) را از محل منابع اين دستورالعمل دريافت خواهد

براي اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي ماندگار در شهرهاي گروه (د)، ضريب اعشاري  .1.2.3
ضرب  تعيين شده در جدولحمه نيروي انساني الز در ضريب حقمناطق محروم تعرفه ترجيحي 

در  عنوان مثال،باشد. به  قابل پرداخت مي 5/2تا سقف گردد. افزايش ضريب از اين محل صرفاً  مي
براي اعضاي هيات باشد، ضريب نهايي  3/0ريب اعشاري تعرفه ترجيحي منطقه، صورتي كه ض

از محل آن  5/2خواهد بود كه  6/2، 2در ضريب  3/0با ضرب علمي تمام وقت جغرافيايي 
 باشد. قابل محاسبه و پرداخت مياعتبارات اين دستورالعمل 

 را تامين نمايد،بيماران ياز مواردي كه بيمارستان/دانشگاه نتواند تجهيزات پزشكي موردن در .1.2.4
با رعايت نظام  را تجهيزات تشخيصي مورد نياز بيمارستانتواند  ميپزشك مربوطه 

هيات عالي نظارت بر توسط  اين دسته از پزشكان سهم پرداختي به نمايد.تأمين بندي  سطح
 د.شو تعيين مي ها نظام نوين اداره بيمارستان

هاي  ويزيت سرپايي و پرداخت تشويقي در راستاي ترويج زايمان طبيعي در شهر/شهرستان .1.2.5
هاي مربوطه  (الف)، (ب)، (ج) و (د) از شمول اين دستورالعمل خارج و مطابق دستورالعمل

 .گردد پرداخت مي

هاي (الف)، (ب)،  هاي شهر/شهرستان در صورت حضور پزشك به صورت مقيم در بيمارستان .1.2.6
الزحمه ثابت ماندگاري در آن روز،  الزحمه مقيمي، پرداخت همزمان حق د) و دريافت حق(ج) و (
 .استممنوع 
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قانون برنامه پنجم توسعه، براساس  37در مورد بيماران حوادث ترافيكي موضوع بند (ب) ماده  .1.2.7
 گردد. ضرايب همين دستورالعمل و از محل اعتبارات اين دستورالعمل پرداخت مي

مابين معاون درمان  بايست در قالب قرارداد (في مشمول اين دستورالعمل ميكليه پزشكان  .1.2.8
دانشگاه و پزشك مشمول) نسبت به رعايت مفاد بسته حداقلي و ساير شرايط ارائه خدمت در 

 سطح شهر/شهرستان متعهد گردند.

 نحوه توزيع پرداخت عملكردي اين دستورالعمل .11 ماده

نامه توزيع  ، مطابق  آييناين دستورالعمل از بخش عملكرديسهم پزشك، كاركنان غيرپزشك و بيمارستان  .1
ها) خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت  درآمدها (اصالحيه دستورالعمل نظام نوين اداره بيمارستان

 تدوين و به تاييد هيات امناي دانشگاه خواهد رسيد.

هاي  تفكيك رشته تواند حسب شرايط نسبت به تعيين سقف پرداخت به دانشگاه علوم پزشكي مي .2
 تخصصي، براي پزشكان مشمول اين دستورالعمل اقدام نمايد.

 نحوه محاسبه فرانشيز بيماران .12 ماده

گردد   كا محاسبه مي 1هاي مشمول اين دستورالعمل به صورت  فرانشيز بيماران براي كليه شهر/شهرستان .1
 باشد.  التفاوت تشويقي از بيماران به هر شكل ممنوع مي و اخذ مابه

 معيارهاي ارزيابي عملكرد پزشكان .13 ماده

حداقل هر سه ماه عملكرد كمي و كيفي پزشكان مشمول اين دستورالعمل بايد براساس معيارهاي ذيل  .1
 ارزيابي و در ميزان پرداخت به پزشك تاثير داده شود:بار  يك

 امتياز مبناي گزارش معيارها رديف

1 
رضايت معاونت درمان دانشگاه از عملكرد 

 امتياز 30تا  معاونت درمان شكپز

2 
رضايت بيماران از پزشك براساس فرم 

 امتياز 40تا  بيماران بخش خانه استاندارد وزارت

 امتياز 30تا  رئيس بيمارستان حوزه مديريتي از عملكرد پزشك رضايت 3

 امتياز 100 جمع كل

به طور  1امتياز رديف در صورتي كه پزشك مشمول عضو هيات علمي دانشگاه/دانشكده باشد،  .1.1
 گردد. مساوي ميان معاونت درمان و معاونت آموزشي دانشگاه تسهيم مي

 باشد: مي رضايت از عملكرد پزشكها در تعيين ميزان  ترين شاخص از اصلي زيرمعيارهاي  .1.2

 انجام به موقع ويزيت بيماران.  .1.2.1

هاي ابالغي از سوي  ملن تكليف بيماران اورژانس در حداقل زمان ممكن بر اساس دستورالعيتعي .1.2.2
 وزارت متبوع.

 .اناعمال جراحي اورژانس بر بالين بيمارانجام حضور به موقع در اتاق عمل و در طي  .1.2.3

 هاي مراقبت ويژه. هاي بستري بيماران در بخش ها و به ويژه بخش رعايت انديكاسيون .1.2.4
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و دانشگاه  بهداشتوزارت از سوي هاي ابالغي  پروتكل رعايت راهنماهاي باليني (گايدالين) و .1.2.5
 علوم پزشكي مربوطه.

 حضور فيزيكي در مركز درماني مطابق قوانين كشوري. .1.2.6

انجام مقيمي و آنكالي حسب نياز دانشگاه كه به طور مكتوب به پزشك مربوطه از سوي  .1.2.7
 گردد. معاونت درمان دانشگاه ابالغ مي

اير پروسيجرهاي هايي مانند تعداد اعمال جراحي و س شاخصقالب كاركرد كمي پزشك در  .1.2.8
و هاي انجام شده در هر نوبت كاري  ميزان ساعت حضور در درمانگاه، تعداد ويزيت ،تخصصي

 به سطوح باالتر. يارجاعبيماران ميزان 

 هاي آموزشي اعضاي هيات علمي.   كميت و كيفيت فعاليت .1.2.9

 ميزان رضايت فراگيران از عملكرد اعضاي هيات علمي. .1.2.10

 . و كمك به ارتقاي كيفيت در سطح بيمارستان يهاي بيمارستان حضور دركميته .1.2.11

 مشاركت در نظام ارجاع بيماران در قالب برنامه پزشك خانواده شهر و روستا. .1.2.12

% مبلغ پرداختي به پزشك براساس اين 100و باالتر باشد،  80در صورتي كه امتياز ارزيابي پزشك،  .1.3
% مبلغ 80باشد،  79تا  60ملكردي دستورالعمل، قابل پرداخت خواهد بود؛ در صورتي كه امتياز ع

باشد. در صورتي كه نمره  % مبلغ مربوطه قابل پرداخت مي60، 60مذكور و در اعداد پايين تر از 
تواند در خصوص تمديد يا فسخ قرارداد پزشك  يا كمتر باشد، دانشگاه مي 50ارزشيابي پزشك 

 گيري نمايد. مربوطه تصميم

بديهي  گردد. دستورالعمل حقوق و مزايا به صورت جداگانه پرداخت ميبراي كليه پزشكان مشمولين اين  .2
 هاي دانشگاه به پزشكان مشمول طبق روال جاري انجام خواهدشد. است ساير پرداختي

 نحوه برخورد با تخلف .14 ماده

، نسبت به دريافت هرگونه وجهي بيش از تعرفه مصوب و دستورالعملين ان مشمول ادر صورتي كه پزشك .1
روال رسمي بيمارستان و دانشگاه  اقدام و يا در قالب مطب و يا هر شكل ديگري به شكل يا خارج از 

ماه و معرفي به مراجع ذيصالح  انتفاعي طبابت نمايند، عالوه بر كسر كارانه پزشك مربوطه به مدت يك
 گردد. جهت برخورد قانوني، از شمول اين دستورالعمل به طور دائم خارج مي

 نحوه تخصيص اعتبار .15 ماده

اعتبارات مرتبط با اين دستورالعمل، براساس فهرست شهرهاي اعالمي معاونت درمان وزارت متبوع، به هر  .1
 گردد. هاي علوم پزشكي حسب عملكرد مراكز مشمول، پرداخت مي يك از دانشگاه

هاي علوم پزشكي از محل اعتبارات اين برنامه براساس  ها/دانشكده سقف اعتبار هر يك از دانشگاه .2
 گردد: هاي ذيل محاسبه شده و به دانشگاه/دانشكده اعالم ميمعيار

 هاي مشمول برنامه. تعداد پزشك متخصص موجود و مورد نياز در شهر/شهرستان .2.1

هاي مشمول دانشگاه با اعمال درجه محروميت  تعداد تخت بيمارستاني فعال در شهر/شهرستان .2.2
 شهر/شهرستان.
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 ول دانشگاه/دانشكده.هاي مشم آموزشي يا درماني بودن بيمارستان .2.3

كنترل بخش عملكردي اين دستورالعمل از طريق رسيدگي به اسناد بيماران توسط سازمان بيمه سالمت  .3
 گردد. شود و گزارش مربوطه به دانشگاه و معاونت درمان وزارت متبوع، ارائه مي انجام مي

مراكز مشمول تخصيص دهد. دانشگاه مكلف است براساس گزارش عملكرد مربوطه، منابع را به هر يك از  .4
هاي علوم پزشكي توسط معاونت توسعه وزارت متبوع براساس  تسويه حساب نهايي با هر يك از دانشگاه

 گيرد. هاي مذكور و منابع تخصيصي به طور ماهانه، صورت مي گزارش

ه در % از سرجمع اعتبارات تخصيصي اين برنام10در راستاي دستيابي به اهداف اين برنامه، حداكثر  .5
گيرد تا در شهرهاي مشمول و با صالحديد وي، به پزشكان واجد شرايط  اختيار رئيس دانشگاه قرار مي

 گردد. پرداخت  

 لغو موارد مغاير .16 ماده

هاي مغاير با اين دستورالعمل و مرتبط با ماندگاري  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه كليه دستورالعمل .1
 گردد. پزشكان لغو مي

 دستورالعملنظارت بر اجراي  .17 ماده

باشد. نظارت در سطوح وزارتي،  نظارت بر اجراي اين دستورالعمل در دانشگاه بر عهده رييس دانشگاه مي .1
هاي علوم پزشكي  گيرد. دانشگاه قطب، دانشگاهي، شبكه بهداشت و درمان و سطح بيمارستان صورت مي

حداقلي تعيين شده در اين سراسر كشور موظف هستند استانداردهاي اجرايي، نظارتي و جزئيات بسته 
 دستورالعمل را رعايت نمايند و بر نحوه ارزشيابي پزشك نظارت داشته باشند.

ي كه پزشكان طبق برنامه ابالغي از سوي معاونت درمان دانشگاه، در شهر/شهرستان مشمول در صورت .2
هاي اين  ارجوبحضور نداشته باشند و يا ميزان و نحوه پرداخت به پزشكان شاغل در اين مناطق با چ

 گيرد: به ترتيب اقدامات ذيل صورت مي دستورالعمل مطابقت نداشته باشد،

الزحمه ماندگاري  درماني و عدم پرداخت حق-اخطار مكتوب به رييس مركز درماني/آموزشي بار اول؛ .2.1
 به پزشكان متخلف. 

 % كارانه رئيس و مدير مركز درماني براي سه ماه. 50؛ كسر بار دوم .2.2

 گيري در مورد ادامه فعاليت رياست مركز در هيات رئيسه دانشگاه. تصميم بار سوم؛ .2.3

از سوي معاونت درمان   هاي تابعه يك دانشگاه ت مبني بر تخطي بيمارستانارشادر صورت اخذ مكرر گز .3
 وزارت متبوع، گزارش مربوطه جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مقام عالي وزارت ارائه خواهد شد.

مورد تصويب ستاد هدفمندسازي يارانه قرار گرفته و  1393/--/--ماده در تاريخ  17 اين دستورالعمل در

 گردد. ، ابالغ مي1393/--/--هاي علوم پزشكي از تاريخ  جهت اجرا توسط دانشگاه
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 در مقيم متخصص پزشكان حضور برنامه دستورالعمل
 و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان

 پزشكي آموزش
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 كليات .1 ماده

 در مقيم متخصص پزشكان حضور" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "دانشگاهي هاي بيمارستان

  .االجراست الزم 15/2/1393 تاريخ از و شود مي

 كلي هدف .2 ماده

 متخصص پزشكان دائم حضور طريق از درماني خدمات از مردم هنگام به مندي بهره منظور به برنامه اين .1
 ميشود. اجرا پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان در

 اختصاصي اهداف .3 ماده

  درماني خدمات موقع به ارائه .1

 درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان ساعته 24 پاسخگويي .2

 ممكن زمان حداقل در اورژانس بخش در مربوط متخصص توسط بيماران تكليف تعيين .3

 اورژانسي پروسيجرهاي و جراحي اعمال بيماران، ويزيت موقع به انجام .4

  مردم مندي رضايت افزايش .5

 دستورالعمل شمول .4 ماده

 دريافت تضمين و درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان ساعته 24 پاسخگويي افزايش منظور به .1
 و خدمات كيفيت ارتقاي و كشور نقاط همه در و روز شبانه ساعت هر در مناسب درماني خدمات
 تابعه، درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان در مكلفند پزشكي علوم هاي دانشگاه سالمت، هاي مراقبت

 نمايند. استفاده مقيم پزشك عنوان به /فلوشيپ  تخصص فوق يا متخصص پزشكان از

  مقيم پزشك تعهدات .5 ماده

 آموزشي  / درماني هاي بيمارستان در فعال فيزيكي حضور مقيمي، ساعات تمام در است موظف مقيم پزشك .1
 را خود تخصصي زمينه با مرتبط بيماران نياز مورد درماني و تشخيصي اقدامات و داشته درماني
 .دهد  انجام

 محسوب مقيم پزشك عنوان به بيمارستان محوطه درون سازماني هاي خانه در پزشك حضور .1.1
 شود. نمي

 دستورالعمل  مشمولين .6 ماده

 يسري پيشنهاد به ، بيمارستاني مراكز نياز مورد هاي فلوشيپ /  تخصصي فوق تخصصي/ هاي رشته كليه .1
 گردند. مي دستورالعمل اين مشمول ،وزارت درمان معاونت تاييد و دانشگاه

 صبح كاري نوبت در فعاليت موظفي(شامل ساعات از خارج در تخصصيفوق و فلوشيپ دستياران .1.1
 پزشك عنوان به دانشگاه، آموزشي معاونت  تاييد با و درمان معاونت نياز اعالم با موظفي)، وكشيك

 بود. خواهند دستورالعمل اين مشمول مربوطه تخصصي مقيم
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 مشمول مراكز .7 ماده

 از كمتر با يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت به وابسته درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان .1
 شوند. مي خارج  نامه ايين اين شمول از فعال تخت 64

 اين شامل فعال تخت 64 از كمتر تخصصي تك درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان .1.1
 ميشوند. دستورالعمل

 پزشك حضور دانشگاه تشخيص به كه فعال تخت 64 زير درماني بيمارستانهاي در خاص شرايط در .1.2
 ايين مشمول متبوع وزارت درمان معاونت تاييد و دانشگاه درخواست با موارد اين است الزامي مقيم
 گردد. مي نامه

 پزشك يك داراي است ضروري فعال تخت 96 تا 64 جنرال درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان كليه .2
 باشند. اورژانس طب يا و عمومي جراحي ، داخلي تخصصي هايرشته از يكي از مقيم

 است ضروري فعال، تخت 256 الي 96  از بيش با جنرال درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان كليه .3
 باشند. موردنياز تخصصي هاي رشته در مقيم پزشك چهار تا دو داراي

 چهار داراي است ضروري فعال، تخت 256 از بيش با جنرال درماني آموزشي  / درماني هاي بيمارستان كليه .4
 باشند. موردنياز تخصصي هاي رشته در مقيم پزشك شش تا

 بخشهاي براساس بايد بيمارستان نياز مورد متخصصين تعداد و تخصصي هاي رشته انتخاب در دانشگاه .5
  نمايد. عمل بيمارستان پذيري بيمار و موجود

 طب متخصصين حضور ،دارند حضور اورژانس طب متخصص 3 حداقل كه بيمارستانهايي در .5.1
 است. ضروري مقيم اورژانس

 يك و بيهوشي ،زنان تخصصهاي با مقيم پزشك 3 رايدا بايست مي زنان تخصصي تك بيمارستانهاي .6
 باشند. نوزادان تخصص فوق اولويت با اطفال متخصص

 مربوط جراح متخصص يكنفر شامل متخصص پزشك نفر دو جراحي تخصصي تك بيمارستانهاي ساير در .7
 است. ضروري مقيم بيهوشي متخصص يك و

 است. ضروري مقيم رشته همان متخصص يكنفر جراحي غير تخصصي تك بيمارستانهاي در .8

 باشند. اورتوپدي متخصص مقيم پزشك داراي بايد تروما مراكز .9

 4 و 3 و 2 بندهاي در مندرج پزشكان تعداد بر عالوه بايد پزشكي، علوم هاي دانشگاه اصلي تروماي مراكز .10
 و عروق جراحي تخصص فوق مقيم پزشك داراي همزمان، طور به ارتوپدي، متخصص مقيم پزشك و

 باشند. نيز اعصاب و مغز جراحي متخصص

 بيماران  ارجاع زنجيره است مكلف دانشگاه استان، در عروق تخصص حضورفوق عدم صورت در .10.1
 نمايد. ابالغ و تعريف قطب  مركز با را مرتبط اورژانس

 و شد خواهد عمل مربوطه دستورالعمل مطابق )ICU ,NICU( ويژه مراقبت بخشهاي مقيم پزشكان مورد در .11
 بود. خواهد مربوطه نامه آيين شده بيني پيش محل از همچنان پزشكان اين الزحمه حق پرداخت
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 همان در مركز بيهوشي مقيم صورت به توانند نمي ويژه مراقبت بخشهاي مقيم بيهوشي متخصصين .11.1
 شوند. گيري بكار شيفت

 حضور وعروق قلب ريفرال درماني /آموزشي درماني مراكز )CCU( قلبي ويژه مراقبتهاي بخشهاي در .12
 است. الزامي مقيم قلب متخصص

 تعيين متبوع وزارت درمان معاونت تاييد و دانشگاه اعالم با دانشگاهها عروق و قلب ريفرال مراكز .12.1
 گردد. مي

 برنامه الزامات .8 ماده

  باشد. مي غيرمتوالي روزشبانه 15 معادل ماه، هر در مقيم پزشك كاري نوبت تعداد حداكثر .1

 معاونت موافقت با باشد، نداشته وجود ماده اين اجراي امكان  كه مشمولي بيمارستانهاي در تنها .1.1
 است. افزايش قابل  كاري نوبت  تعداد اين ، مربوطه پزشك رضايت و دانشگاه درمان

 تمام پزشكان اولويت با مراكز، مقيمي كامل پوشش جهت است موظف درماني-آموزشي درماني/ دانشگاه .2
 نمايد. اقدام جغرافيايي وقت

 آن پزشكان توسط مقيمي پوشش امكان برنامه مشمول ازبيمارستانهاي يك هر در كه صورتي در .2.1
 قرارداد عقد با آزاد پزشكان يا و مراكز ساير پزشكان از است مكلف دانشگاه نداشت، وجود مركز

 نمايد. استفاده

 است.  بخش رياست برعهده مقيمي، زمان طي در شده بستري بيماران  پيگيري مسئول پزشك تعيين .2.2

 درمان بيماران پيگيري و  پذيرش شرايط  است موظف درماني آموزشي  / درماني بيمارستان رئيس .2.3
  نمايد. فراهم را مقيمي زمان طي در شده

 جهت مناسب رفاهي امكانات و فضا است موظف درماني آموزشي  / درماني بيمارستان رئيس .2.3.1
 نمايد. فراهم را مقيم پزشك اقامت

 پوشش برنامه است موظف )درماني آموزشي هاي بيمارستان (در مربوط بخش يا و بيمارستان سيري .3
   نمايد. تنظيم را هفته روزهاي كاري شيفت و اداري ساعات در اورژانسي بيماران تخصصي خدمات ارايه

 مقيمي الزحمه حق .9 ماده

 در باشد. مي 1393 سال در  ريال 000/000/5 مقيمي، شب هر ازاي به متوسط بطور مقيم  پزشك الزحمه حق .1
 گردد. مي اعالم سال هر ابتداي در بهداشت وزارت سوي از الزحمه حق رقم بعد سالهاي

 منطقه، محروميت درجه و نياز گرفتن نظر در با تواند مي مركز رياست نظر با پزشكي علوم دانشگاه .1.1
  دهد. افزايش % 50 تا يا و كاهش %50 تا را مقيمي الزحمه حق ، پزشك كاركرد ميزان و تخصص نوع

 اضافه تعطيل غير روزهاي مبالغ سوم يك معادل تعطيل روزهاي در مقيم  پزشك الزحمه حق به .1.2
 گردد. مي

  باشد. مي پزشك كارانه و مزايا و حقوق بر عالوه مقيمي الزحمه حق .1.3

 ساعات از حضور ميزان تناسب به پرداخت نفر، چند توسط مقيمي شيفت پوشش تقسيم صورت در .1.4
 گردد. پرداخت كامل شيفت
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 پوشش تواننددر استخدامي)مي رابطه نوع هر (با دانشگاهها علمي هيات و درماني متخصصين .1.5
 از را خود موظفي ساعات از بخشي و باشند داشته مشاركت دانشگاه بيمارستانهاي مقيمي شيفت
 كه مقيمي كشيك محاسبه قابل موظف ساعات درصد حداكثر دهند. پوشش مقيمي شيفت طريق
 امنا هيات مصوبه اساس بر پرداختي ميزان همچنين و است محاسبه قابل موظف ساعات بعنوان
  بود. خواهد

 الزحمهحق عنوان تحت وجهي هرگونه همزمان پرداخت باشند، مي مقيم پزشك داراي كه هاييبخش در .1.6
 باشد.مي ممنوع رشته، آن در شاغل پزشكان به آنكالي،

 باشد، باالتر و 80 ،دستورالعمل اين 11ماده براساس مقيم پزشك عملكرد ابيارزي امتياز كه صورتي در .2
 %80 باشد، 79 تا 60 عملكردي امتياز كه صورتي در است؛ پرداخت قابل مربوطه الزحمه حق 100%
  است. پرداخت قابل مربوطه الزحمه حق %60 ،60 از تر پايين درامتياز و مذكور الزحمه حق

 پرداخت كاركنان حقوق پرداخت با همزمان را مقيم پزشكان الزحمه حق ماه هر پايان در است مكلف دانشگاه .3
 نمايد.

 مقيم پزشك همكاري الزامات .10 ماده

 جمله از »بيماران تكليف تعيين كميته« مصوب هايپروتكل و مصوبات رعايت به مكلف مقيم پزشكان كليه .1
 تكليف تعيين و موقع به ويزيت ويژه، هاي مراقبت هايبخش در بيماران بستري هايانديكاسيون رعايت
 مدير« با همكاري نهايت در و اورژانسي اعمال موقع به انجام ممكن، زمان كمترين در اورژانسي بيماران

 .بود خواهند »Bed Manager يا بستري هايتخت

 شده ويزيت ،مربوط مقيم متخصص توسط ترخيص از پيش بايد اورژانس نظر تحت بستري بيماران تمام .2
  .باشند

 درماني خدمات انجام براي مقيم پزشك بحراني موارد در قطب و دانشگاه هدايت ستاد تشخيص صورت در .3
 شد. خواهد اعزام دانشگاه بيمارستانهاي ساير به اورژانس

   مقيم پزشكان عملكرد ارزيابي معيارهاي .11 ماده

 دهد. انجام را مقيم متخصص پزشكان عملكرد ارزيابي ذيل جدول اساس بر است موظف دانشگاه .1

 درماني آموزشي هاي بيمارستان در ارزيابي جدول

 امتياز گزارش مبناي معيارها رديف

 امتياز 30تا دانشگاه درمان معاون مقيم پزشك عملكرد از رضايت 1

 امتياز 30 تا مركز آموزشي معاون مقيم پزشك عملكرد از رضايت 2

 امتياز 40 تا بيمارستان رئيس مقيم پزشك عملكرد از رضايت 4

 امتياز 100 كل جمع

 

 درماني هاي بيمارستان در ارزيابي جدول

 امتياز گزارش مبناي معيارها رديف

 امتياز 30تا دانشگاه درمان معاون مقيم پزشك عملكرد از رضايت 1

 امتياز 30 تا شبكه رئيس مقيم پزشك عملكرد از رضايت 2
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 امتياز 40 تا بيمارستان رئيس مقيم پزشك عملكرد از رضايت 4

 امتياز 100 كل جمع

 و دانشگاه درمان معاون بين تساوي به شبكه رئيس به مربوط امتياز دانشگاه، استقرار محل شهرهاي در .2
 گردد. مي توزيع بيمارستان رئيس

 باشند: مي مقيم پزشكان عملكرد از رضايت ميزان تعيين در ها شاخص ترين اصلي از ذيل معيارهاي .3

  بيماران ويزيت موقع به انجام .3.1

 ممكن زمان حداقل در اورژانس بيماران تكليف تعين .3.2

 پزشك توسط شده ارائه خدمات كيفيت .3.3

 فعال مشاركت با و مقيم متخصص حضور با جراحي اعمال كليه انجام و عمل اتاق در موقع به حضور .3.4
 درماني -آموزشي بيمارستانهاي در عمل مدت طول در

 .ICU بخش الخصوص علي ويژه هاي مراقبت هاي بخش در بيماران بستري هاي انديكاسيون رعايت .3.5

 و شكيپز آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغي هاي پروتكل و (گايدالين) باليني راهنماهاي رعايت .3.6
 مربوطه پزشكي علوم دانشگاه

  مقيمي ساعات در علمي هيات اعضاي آموزشي هاي درفعاليت مشاركت .3.7

 وروستايي شهري خانواده پزشك رجاعا درنظام مشاركت .3.8

 مربوطه مقيمي ساعات در منظم زيكيفي حضور .3.9

 اسالمي شئونات و يا حرفه اخالق رعايت .3.10

 اعتبار تامين .12 ماده

 و نامه تفاهم قالب در برنامه اين اعتبارات محل از مقيمي، الزحمهحق اعتبار تامين براي نياز مورد منابع .1
 موظف دانشگاه رياست  طرح، اجراي ابتداي در گردد. مي پرداخت پزشكي علوم دانشگاه عملكرد براساس

 نمايد. ارسال متبوع وزارت درمان معاونت به تفكيك به را مركز هر پزشكان تعداد و ها رشته ليست است
 پرداخت پيش ماهه 3 صورت به وزارت درمان معاونت سوي از شده اعالم ليست براساس مذكور اعتبارات

 بهداشت وزارت درمان معاونت توسط دانشگاه ارسالي عملكرد ماهه، سه دوره هر پايان گردد.در مي
 گردد. مي اعمال بعدي تخصيص در و شده بررسي

 انتظار مورد مقيم پزشكان تعداد شاخص اساس بر دانشگاهها از يك هر براي طرح اين اعتبار سقف .1.1
 بود. خواهد دانشگاه بيمارستانهاي براي دانشگاه

 باشد. مي ممنوع مقيمي الزحمه حق از غير مواردي در مذكور اعتبارات كرد هزينه هرگونه .1.2

 دستورالعمل اجراي بر نظارت .13 ماده

 .است پزشكي علوم دانشگاه رييس عهده بر دستورالعمل اين اجراي بر نظارت .1



  هاي برنامه تحول نظام سالمت / نسخه اجرايي مجموعه دستورالعمل

 

 32 صفحه  درمان معاونت / پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 

 دستورالعمل اين نظارتي و اجرايي استانداردهاي هستند موظف كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه .2
 باشند. داشته مستمر نظارت مقيم پزشك ارزشيابي نحوه بر و نمايند رعايت را

 جايگزين تعيين و قبلي هماهنگي بدون خود، مقيمي كاري نوبت در مقيم پزشك كه صورتي در .2.1
 :نكند پيدا حضور مركز در مناسب،

 شد، خواهد داده مركز رئيس توسط پزشك به پرونده در درج با كتبي اخطار :اول نوبت در .2.1.1
 حق  معادل و گردد مي  ارسال دانشگاه آموزش و درمان هاي معاونت به اخطار اين رونوشت
 گردد. مي كسر  مربوطه  پزشك دريافتي از مذكورمقيمي شيفت بر عالوه  شيفت 1 الزحمه

  مربوطه  پزشك دريافتي از مقيمي  شيفت 3 الزحمه حق  معادل ، اخطار بر  عالوه :دوم نوبت در .2.1.2
 گردد. مي كسر

 انتظامي هيات / كاركنان اداري تخلفات به رسيدگي هيات به مذكور پزشك :سوم نوبت در .2.1.3
 با قرارداد  و گردد مي معرفي كشور عالي آموزشي موسسات هاو دانشگاه علمي هيات اعضاي
 شود. مي لغو پزشك

 در باشد، نداشته حضور مركز در مقيمي، زمان در ابالغي، برنامه طبق مقيم پزشك كه يصورت در .2.2
 خصوص در ذيل اقدامات ترتيب به مركز؛ رياست سوي از مقررات اعمال و رسيدگي عدم صورت

 گيرد: مي صورت دانشگاه درمان معاونت توسط درماني آموزشي  / درماني بيمارستان

  .درماني آموزشي  / درماني  بيمارستان رييس به مكتوب تذكر اول؛ نوبت در .2.2.1

 يك براي دانشگاه سوي از مربوطه بيمارستان به مقيمي الزحمه حق پرداخت عدم دوم؛ نوبت در .2.2.2
 را دستورالعمل چارچوب كه پزشكاني به مقيمي الزحمه حق پرداخت به بيمارستان الزام و ماه

 مركز رئيس مستمر غير دريافت % 50 كسر و مركز اعتبارات ساير محل از مينمايند، مراعات
 ماه. سه براي درماني

 دانشگاه. رئيسه هيات در بيمارستان سيري فعاليت ادامه مورد در گيري تصميم سوم؛ نوبت در .2.2.3

 تابعه درماني-درماني/آموزشي مراكز در مقيم ناپزشك حضور عدم مكرر تارشاگز وجود صورت در .3
 وزارت عالي مقام به  مقتضي تصميم اتخاذ جهت را مربوطه گزارش متبوع وزارت درمان معاونت ه،انشگاد

 نمود. خواهد ارائه

 خواهد ماده اين 1.1 بند مشمول مربوطه پزشك الزامات، رعايت عدم و  محوله وظايف انجام عدم صورت در .4
 بود.

 مغاير موارد لغو .14 ماده

 اعالم ملغي خصوص اين در متبوع وزارت ابالغي پيشين دستورالعملهاي تمامي دستورالعمل اين اجراي با .1
  گردد. مي

 و درمان بهداشت، وزير  امضاء با 1392/--/-- تاريخ در ماده 14 در دستورالعمل اين

 اجرا الزم پزشكي علوم هاي دانشگاه تمام در 15/2/1393 تاريخ از و ابالغ پزشكي آموزش

 باشد. مي
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 در ويزيت خدمات كيفيت ارتقاي دستورالعمل
 و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان

 پزشكي آموزش
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 كليات .1 ماده

 وزارت به وابسته هاي بيمارستان" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

  .االجراست الزم 15/2/1393 تاريخ از و شود مي ابالغ

 كلي هدف .2 ماده

 علوم هاي دانشكده/دانشگاه درماني و آموزشي امكانات از استفاده حداكثر منظور به دستورالعمل اين .1
 دولتي، بخش در پزشكان ماندگاري ويزيت، كيفيت ارتقاي خدمات، دهندگان  ارائه انگيزه افزايش پزشكي

 ميشود. اجرايي بيماران، مندي رضايت افزايش جهت در جغرافيايي وقت تمام علمي هيات اعضاء حفظ

  اختصاصي اهداف .3 ماده

 دولتي بخش در پزشكان ماندگاري و خدمات دهندگان  ارائه انگيزه افزايش .1

 پزشكي علوم هاي دانشگاه در جغرافيايي وقت تمام علمي هيات اعضاي تعداد افزايش و حفظ .2

 سرپايي ويزيت خدمت ارائه در كيفيت ارتقاي و سازي استاندارد .3

 كننده مراجعه بيماران رضايت افزايش .4

 ويژه هاي كلينيك در فعاليت سمت به تمايل ايجاد و پزشكان رفتار تغيير .5

  سرپايي ويزيت زمان و كيفيت افزايش طريق از آموزشي فرآيندهاي بهبود .6

 دستورالعمل شمول .4 ماده

 هرگونه فاقد كه پزشكي علوم هاي دانشگاه تابعه واحدهاي در شاغل وقت تمام علمي هيئت غير پزشكان .1
 خيريه و خصوصي بخش هاي بيمارستان و درماني آموزشي، تشخيصي، مراكز در پزشكي كارانتفاعي

 باشند. پزشكي

 پزشكي علوم هاي دانشگاه جغرافيايي وقت تمام علمي هيئت ياعضا .2

 شد. خواهد طرح اين از خروج موجب خصوصي مطب در پزشكان اشتغال .2.1

 دانشگاه ويژه كلينيك دانشگاهي، هاي بيمارستان (اقماري) خارج و داخل ويژه هاي كلينيك تابعه: واحدهاي .3
 و صبح هاي نوبت در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان هاي كلينيك و

  عصر

 پرداخت قابل التفاوت مابه .5 ماده

 مربوطه: هاي استاندارد رعايت صورت در دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان به پرداخت قابل التفاوت مابه .1

 پرداختي التفاوت مابه مصوب تعرفه شده تمام قيمت  خدمت شرح
 ويزيت هر ازاي به

 MD  105,000 80,000 25,000 دكتري

 دكتري و تخصص داراي MD دكتري
MD-PHD دار پروانه باليني 

194,000 100,000 94,000 
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 تخصص داراي MD دكتري
 روانپزشكي

243,000 120,000 123,000 

 و تخصص داراي MD دكتري
 فلوشيپ

209,000 109,000 100,000 

 159,000 120,000 279,000 تخصص فوق داراي MD دكتري

 تخصص فوق داراي MD دكتري
 روانپزشكي

332,000 144,000 188,000 

 

 از مجزا كامالً اورژانس درمانگاه كه صورتي در فقط اورژانس در شاغل وقت تمام  انپزشك مورد در .1.1
 و باشد نداشته را اورژانس نظر تحت مسئوليت همزمان درمانگاه پزشك و بوده اورژانس فضاي

 بود. خواهد التفاوت مابه دريافت مشمول ،نمايد رعايت را ساعت در ويزيت هشت حداكثر استاندارد

 براي گر بيمه هاي سازمان پرداختي سهم جعرافيايي وقت تمام علمي هيات اعضاي ويزيت درخصوص .1.2
 ويزيت به مشروط( جغرافيايي وقت تمام علمي هيئت استادياران و دانشياران استادان، ويزيت
 برابر )1.35( و برابر )1.45( برابر، )1.6( معادل ترتيب به آنان علمي درجه براساس )بيمار مستقيم
 دراين التفاوت مابه پرداخت و ماند مي باقي السابق كمافي ،گردد مي تعيين آنان سهم به نسبت
 .باشد مي محاسبه قابل زير جدول مطابق و بوده مذكور بند بر عالوه نامه تفاهم

 استاد دانشيار استاديار ويزيت

 206,000 سازمان سهم 196,000 سازمان سهم 189,000 سازمان سهم متخصص

 30,000 شده بيمه سهم 30,000 شده بيمه سهم 30,000 شده بيمه سهم

 236,000 كل جمع 225,500 كل جمع 219,000 كل جمع

 222,000 سازمان سهم 211,000 سازمان سهم 203,000 سازمان سهم  فلوشيپ

 33,000 شده بيمه سهم 33,000 شده بيمه سهم 33,000 شده بيمه سهم

 254,800 كل جمع 243,300 كل جمع 236,000 كل جمع

 متخصص
  روانپزشكي

 257,000 سازمان سهم 245,000 سازمان سهم 236,000 سازمان سهم

 36,000 شده بيمه سهم 36,000 شده بيمه سهم 36,000 شده بيمه سهم

 293,400 كل جمع 280,800 كل جمع 272,000 كل جمع

 فوق
   تخصص

 293,000 سازمان سهم 281,000 سازمان سهم 272,000 سازمان سهم

 36,000 شده بيمه سهم 36,000 شده بيمه سهم 36,000 شده بيمه سهم

 329,400 كل جمع 316,800 كل جمع 308,000 كل جمع

 فوق
 تخصص

 روانپزشكي

 349,000 سازمان سهم 334,000 سازمان سهم 324,000 سازمان سهم

 43,000 شده بيمه سهم 43,000 شده بيمه سهم 43,000 شده بيمه سهم

 392,500 كل جمع 377,400 كل جمع 367,000 كل جمع

 

 به بايد ويزيت كيفيت هاي استاندارد و عصر و صبح يكسان الزحمه حق به توجه با بيمار ويزيت .1.3
 .گيرد انجام طرح مشمول پزشك توسط مستقيم صورت
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 .است بالمانع اي حرفه اخالق و آموزشي استانداردهاي رعايت با آموزش جهت فراگيران حضور .1.3.1

 دريافت مشمول علمي هيات عضو پزشك زمان هم حضور بدون دستياران توسط بيمار ويزيت .1.3.2
 شد. نخواهد التفاوت مابه

 دريافت و...)مشمول تخصصي فوق دستيار فلوشيپ، تخصصي، (دستيار فراگيران از گروهي هيچ .1.4
 .شوند نمي ويزيت التفاوت مابه

 محاسبه مصوب) (تعرفه متداول روند براساس تخصص فوق و پ  فلوشي دستياران الزحمه حق .1.4.1
 باشد. مي پرداخت قابل و

 هرگونه اخذ و بوده مالك وزيران هيئت مصوب دولتي تعرفه بيمه)، (بدون آزاد بيماران صخصو در .1.5
 .است ممنوع زادما مبلغ

 رعايت با سرپايي كلينيك فيزيكي فضاي داخل در طرح مشمولين توسط كه ويزيتي "صرفا .1.6
 از خارج كه اي بيمه هاي برگ شد. خواهد التفاوت به ما پرداخت مشمول شود ارائه استانداردها

 باشد. نمي طرح مشمول شود، مي جدا ويژه كلينيك

 مالي گردش نحوه .6 ماده

 و نامه تفاهم قالب در برنامه اين اعتبارات محل از ويزيت كيفيت ارتقاي اعتبار تامين براي نياز مورد منابع .1
 وزارت درمان معاونت فهرست اساس بر طرح اجراي ابتداي در گردد. مي پرداخت دانشگاه عملكرد اساس بر

 گردد. مي پرداخت پيش ماهه سه صورت به پزشكي علوم هاي دانشگاه به مذكور اعتبارات

 وقت تمام پزشكان تعداد شاخص اساس بر ها دانشگاه از يك هر براي طرح اين اعتبارات سقف .1.1
  شود. مي تعيين علمي هيئت و درماني جغرافيايي

 به نسبت سالمت بيمه سازمان ارسالي گزارش براساس دوره هر پايان در متبوع وزارت توسعه معاونت .2
 را نهايي سند از نسخه يك و نمايد مي اقدام پزشكي علوم هاي دانشگاه از يك هر با قطعي حساب تسويه
 دهد. مي قرار درمان معاونت اختيار در آتي هاي تخصيص تنظيم براي

 ماه هر دهم تا حداكثر را پايه گر بيمه هاي سازمان ويزيت با مرتبط اسناد كليه مكلفند مشمول مراكز .3
  دهند. ايران سالمت بيمه سازمان تحويل

 سي ظرف حداكثر است مكلف سازمان آن گردد مي منعقد سالمت بيمه سازمان با كه اي نامه تفاهم اساس بر .4
  نمايد. ارائه دانشگاه به را عملكرد گزارش و نموده رسيدگي طرح مشمول مراكز از ارسالي اسناد به روز

 اقدام طرح مشمول مراكز با قبل ماه قطعي تسويه به نسبت ماه هر پنجم و بيست تا حداكثر دانشگاه .5
 نمايد. مي

 پزشكان قبل ماه ويزيت الزحمه حق كل پرداخت به نسبت ماه هر پايان تا حداكثر مكلفند مشمول مراكز .6
 نمايد. ارسال دانشگاه به را مربوطه گزارش و اقدام طرح مشمول

 مطابق كلينيك، در شاغل پزشك غير كاركنان و طرح مشمول پزشكان به پرداختي سهم درصد .6.1
 خواهدشد. ابالغ و تعيين منابع جبران خدمت دستورالعمل
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 ويزيت خدمت ارائه استانداردهاي .7 ماده

 خارج يا و داخل ويژه كلينيكهاي ايجاد يا توسعه به نسبت مكلفند كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه .1
 استانداردهاي اساس بر و دانشگاه پوشش تحت بيماران نياز و تعداد با متناسب دانشگاهي و بيمارستاني

 نمايند. اقدام درمان معاونت ويژه كلينيك تجهيزاتي و فيزيكي فضاي

 ذيل شرح به باشد مي ها آن رعايت به منوط التفاوت مابه پرداخت كه ويزيت خدمت ارائه استانداردهاي .2
 است:

 در باال مراجعهبار به توجه با برنامه اجراي اول سال در ويزيت تعداد حداكثر ويزيت: زمان استاندارد .2.1
 گروه براي و ساعت هر در بيمار 8 ،مشمولين كليه براي ويژه كلينيك محدود ظرفيت و دولتي مراكز

 باشد. مي ساعت در بيمار 6 روانپزشكي

 اشاره مورد سقف اساس بر را را خود دهي نوبت سيستم موظفند دانشگاه تابعه مراكز همه .2.1.1
 نمايند. نظارت ويزيت زمان رعايت بر و تنظيم

 بود. خواهد بيمار ايمني واصول خدمت گيرندگان حقوق منشور  براساس بيمار و پزشك بين ارتباط .2.2

 پاراكلينيكي، هاي يافته فيزيكي، معاينه و حال شرح دقيق ثبت جمله از ويزيت استانداردهاي رعايت .2.3
 است.  ضروري تجويزي داروهاي و درمان برنامه

 دستورالعمل اجراي بر نظارت .8 ماده

 را بهداشت وزارت ابالغي و برنامه اين نظارتي و اجرايي استانداردهاي هستند موظف مجري واحدهاي .1
  نمايند. رعايت

 شد. خواهد انجام بيمارستان و دانشگاه قطب، دانشگاه وزارت، سطح 4 در نظارت و پايش .2

 ارسال پيوست به آن نمونه كه قراردادي طرح مشمول پزشكان و پزشكي علوم هاي دانشگاه/دانشكده بين .3
 و پذيرش عدم صورت در طرح به ورود اختياري ماهيت به توجه با شد. خواهد امضا و تنظيم شود مي

 تمام اشتغال صورت در حتي برنامه اين منابع محل زا التفاوتي مابه هيچ پزشكان اين ،قرارداد مفاد امضاي
 دريافتي مصوب، تعرفه قالب در نوين نظام منابع محل از صرفاً و كرد نخواهند دريافت جغرافيايي وقتي

 داشت. خواهند

 مكتوب اخطار عليرغم خدمت دهنده ارائه توسط قرارداد مفاد و دستورالعمل اين رعايت عدم صورت در .4
 شود. مي انجام متناسب قانوني قداما و گرديده لغو مربوطه واحد سوي از طرفه يك قرارداد قبلي،

 باشد. مي واحد رئيس برعهده طرح مشمول ويژه هاي كلينيك پزشكان موقع به حضور كنترل .5

 مراكز در مكرر صورت به دستورالعمل اين و قانوني الزامات و استانداردها رعايت عدم صورت در .6
 دهد. انجام را زير اقدامات ترتيب به است مكلف دانشگاه رييس كننده، ارائه

 مركز رئيس به مورد حسب كتبي اخطار اول: بار .6.1

  ماه سه براي مركز رئيس مستمر غير مزاياي از %50 كسر دوم: بار .6.2

 تصميم و پزشكان ويزيت التفاوت مابه جبران پرداخت شمول از ماه سه مدت به مركز خروج سوم: بار .6.3
 مربوطه مركز مديريت خصوص در دانشگاه رئيس گيري
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 تصميم متبوع وزارت دانشگاه، توسط العمل دستور اين 6 بند نظارتي تكاليف رعايت عدم صورت در .7
 آورد. خواهد عمل به را دانشگاه آن در مشكل رفع جهت مديريتي گيري

 و درمان بهداشت، وزير امضاي با 1393/--/-- تاريخ در ماده 8 در دستورالعمل اين

 اجرا الزم دستورالعمل مشمول مراكز تمام در 15/02/1393 تاريخ از و ابالغ پزشكي آموزش

 باشد مي
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 در هتلينگ كيفيت ارتقاي برنامه العمل دستور
 و درمان بهداشت، وزارت به وابسته هاي بيمارستان

 پزشكي آموزش
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 كليات .1 ماده

 كيفيت ارتقاي برنامه دستورالعمل" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي برگيرنده در دستورالعمل اين .1
 چارچوب در كه است "پزشكي آموزش و بهداشت،درمان وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان در هتلينگ
  است.ا االجر الزم 15/2/1393 وازتاريخ شود مي وابالغ تدوين سالمت نظام تحول يها برنامه مجموعه

 كلي هدف .2 ماده

 خدمات كيفي و كمي سازي يكپارچه هدف با و سالمت نظام تحول هاي برنامه راستاي در دستورالعمل اين .1
 ميشود. اجرايي گيرندگان، خدمت انتظارات و نيازها براساس آنها استانداردسازي و هتلينگ

 اختصاصي اهداف .3 ماده

 پزشكي وآموزش درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان هتلينگ خدمات كيفيت بندي رتبه .1

 وآموزش درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي مارستانبي  همه در هتلينگ خدمات كيفيت ارتقاي .2
 ستاره) (سه استاندارد رتبه حداقل كسب و پزشكي

 بيمارستاني هتلينگ خدمات كيفيت از واحد تعريفي ايجاد .3

 ها بيمارستان هتلينگ خدمات با بيماران انتظارات به پاسخگويي .4

 بيمارستاني هتلينگ خدمات كيفيت مستمر پايش و ارزيابي نظارت، .5

 و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان در هتلينگ خدمات بهبود در رقابتي فضاي ايجاد .6
 پزشكي آموزش

 همراهان و بيماران رضايتمندي افزايش .7

 دستورالعمل شمول .4 ماده

 د.نميباش برنامه اين مشمول  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان ي همه .1

 تيم ارزيابي .5 ماده

 حين اجرا را به عهده دارد.ي شناسايي نياز اوليه به ارتقاي خدمات هتلينگ و ارزيابي  وظيفه ارزياب تيم .1

 دانشگاه از پزشكي تجهيزات كارشناس و تيم مسوول بجز  كه است زير افراد شامل حداقلتيم ارزياب  .1.1
 ميشوند: انتخاب قطب

 ارزيابي) تيم (مسوول كشوري اجرايي ستاد نماينده .1.1.1

 پزشكي تجهيزات كارشناس .1.1.2

 عمراني و فني كارشناس .1.1.3

  كارشناس پرستاري .1.1.4

 تغذيه كارشناس .1.1.5
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 انساني منابع كارشناس .1.1.6

 هتلداري كارشناس .1.1.7

 بندي رتبه و ارزيابي ي نحوه .6 ماده

 الزامات رعايت ميزان به توجه با پزشكي وآموزش درمان بهداشت، وزارت پوشش تحت هاي بيمارستان .1
 كه اي گونه به شوند. مي بندي رتبه ستاره، 5 و ستاره، 4 ستاره، 3 ي: رتبه سه در محور، هر به مربوط

 ارائه براي شده تعريف الزم شرايط و استانداردها حداقلِ كه بود خواهد بيمارستاني ستاره، 3 بيمارستان
  است. دارا هتلينگ، خدمات حوزه در را گيرندگان خدمت به قبول قابل خدمات

 ميشوند. تقسيم ستاره+ سهو  ستاره سه گروهدو  به خود ستاره 3 بيمارستانهاي .1.1

 كليه تا بود خواهد حمايتي صورت به هتلينگ خدمات سطح يارتقا استراتژي طرح، اول ماه 6 طول در .2
 يابند. ارتقا ستاره 3 سطح به حداقل بيمارستانها

 وضع بهبود هاي هزينه برآورد و بيمارستان هر نياز دستورالعمل، اين ابالغ از يكماه مدت ظرف حداكثر .3
  شود. مي اعالم دانشگاه اجرايي ستاد به  ارزياب تيم توسط ،3 رتبه استاندارد به رسيدن براي موجود

 كشوري ستاد دبيرخانه به نهايي تصويب براي را نياز مورد اعتبار و ارتقا برنامه دانشگاه اجرايي ستاد .4
 كند. مي ارايه سالمت نظام تحول برنامه اجراي

 مالي منابع گرفتن نظر در با دانشگاهها گزارشات بندي جمع و بررسي ضمن كشوري ستاد دبيرخانه .5
 كند. مي اقدام اعتبار تخصيص به نسبت برنامه

 اجرا اولويت .7 ماده

 را الزم شرايط دستورالعمل، اين موضوع اعتبار دريافت از ماه 4 مدت ظرف حداكثر است مكلف بيمارستان .1
 شامل بيمار از مراقبت شرايط بهبود زمينه در صرفا هتلينگ تغييرات كند.  كسب ستاره 3 رتبه اخذ براي
 بود. خواهد پرداخت قابل طرح اين محل از زير موارد

 بستري هاي تخت كيفيت و تعداد .1.1

 بيمار غذاي ميز .1.2

 سرم پايه .1.3

 بيمار والبسه بالش ملحفه، پتو، تشك، كيفيت .1.4

 بيمارستان در بيمار انتقال برانكارد و ويلچر قرارگيري محل و تعداد .1.5

 تخت به مربوط تجهيزات .1.6

 بيمار غذاي تنوع و كيفيت .1.7

 ها جداكننده انواع و پاراوان و پرده .1.8

 بيمار همراه به مربوط وتسهيالت بيمار انتظار و اتاق فيزيكي فضاي .1.9
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 بيمار مراقبت انساني نيروي .1.10

  اورژانس و بستري فضاي گرمايش و سرمايش سيستم .1.11

 حمام و بهداشتي هاي سرويس .1.12

 پرستار احضار سيستم .1.13

 ارزيابي .8 ماده

 چهارم، ماه پايان در و ميگيرد صورت ارزياب تيم اعتبارتوسط ابالغ از پس دوماه كار پيشرفت ارزيابي .1
 شد. خواهد انجام بندي رتبه و نهايي ارزيابي

 گواهينامه اعطاي .9 ماده

 توسط ارزياب، تيم نهايي گزارش براساس ها) بخش تفكيك بيمارستان(به هر هتلينگ ي رتبه ي گواهينامه .1
 شود. مي صادر يكساله اعتبار با برنامه، كشوري ستاد دبيرخانه

 پرداخت: مكانيسم .10 ماده

  :1 فاز .1

 مشخص برنامه اجراي كشوري ستاد در نياز مورد بودجه ، بيمارستان نيازهاي شدن مشخص از پس .1.1
  شد. خواهد واريز مربوط دانشگاه نزد طرح اين به مربوط ويژه حساب به آن %50 و

 اجرايي ستاد تاييد با ارزياب تيم گزارش و پيشرفت ميزان اساس بر ها دانشگاه بعدي هاي پرداخت .1.2
  شد. خواهد انجام  كشوري

  :2 فاز .2

 با مطابق را دانشگاهي بيمارستانهاي مختلف هاي بخش وزارت حمايتي، طرح پايان از پس .2.1
 .نمايد مي بندي ستاره و ارزيابي ابالغي دستورالعمل

 بود. خواهد نخست فاز از پس پرداخت مالك بندي ستاره .2.1.1

 سازمانهاي به بستري اسناد ارايه به نسبت هرماه، پايان از پس روز 15 تا مشمول بيمارستانهاي .2.2
 كشوري ستاد دبيرخانه به وجه دريافت براي دانشگاه را آن رونوشت و كنند مي اقدام پايه بيمه

 كند. مي ارسال برنامه اجراي

 با ماه سه هر پايان در و ميكند اقدام دانشگاه به اعتبار تخصيص به نسبت كشوري ستاد دبيرخانه .2.3
 گرفت. خواهد صورت نهايي حساب تسويه ايران، سالمت بيمه سازمان تجميعي گزارش به توجه

 هتلينگ از تعرفه بيشتر %30 ستاره+ سه بيمارستانهايو  %20 ستاره سه بيمارستانهاي ،دوم فاز در .2.4
 تخته سه اتاق هتلينگ هزينه جاري سال در مثال براي ( نمود. خواهند دريافت 93مصوب دولتي سال 

 ستاره سه براي ،رتبه فاقد هاي بيمارستان براي ريال 900,000 هرشب براي بيمارستانهاي درجه يك
 شد.) خواهد محاسبه ريال 1,170,000 درجه يك ستاره+ سه براي و ريال 1,080,000 درجه يك

 التفاوت هتلينگ ساير انواع تختهاي بيمارستان متعاقبا ابالغ خواهدشد. جدول مابه .2.4.1
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 هاي نرخ با هتلينگ دريافت امكان تكميلي هاي بيمه با قرارداد عقد طريق از ستاره 5 و 4 بيمارستانهاي .2.5
 داشت. خواهند را توافقي با مجوز هيأت امناي دانشگاه

 هتلينگ خدمات ارزيابي هاي محور .11 ماده

 جزء كه سندي در محورها از يك هر جزييات كه است زير شرح به هتلينگ خدمات ارزيابي اصلي محورهاي .1
 باشد. مي پيوست است دستورالعمل اين الينفك

 تاسيسات و ساختمان .1.1

  امكانات و تجهيزات .1.2

 رفاهي خدمات .1.3

 بهداشت و نظافت خدمات .1.4

 بيمار تغذيه .1.5

 كار گردش و اداري امور .1.6

 انساني منابع .1.7

 دستورالعمل اجراي بر نظارت .12 ماده

 بود. خواهد دانشگاه رييس عهده بر دانشگاه سطح در پاسخگويي و دستورالعمل اجراي بر نظارت .1

 و مالي نامه آيين رعايت با و دستورالعمل اين ضوابط و اعتبارات چارچوب در است مكلف دانشگاه .2
ي ها بيمارستان ي همه دستيابي تا ،مقرر مهلت در قانوني مقررات ي نمودن كليهبا لحاظ  دانشگاه معامالتي
 ورزد. اهتمام ستاره) استاندارد(سه رتبه حداقل به دانشگاه

بر اين دستورالعمل  نظارت وظيفه كشوري ستاد دبيرخانه كشور، سطح در و قطب دانشگاه قطب، سطح در .3
 دارد. عهده به را

 هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 12 شامل دستورالعمل اين

 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه مشمول



  هاي برنامه تحول نظام سالمت / نسخه اجرايي مجموعه دستورالعمل

 

 44 صفحه  درمان معاونت / پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 

  

 بيماران از مالي حفاظت برنامه دستورالعمل
 نيازمند و خاص العالج، صعب
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 كليات .1 ماده

 مالي حفاظت برنامه دستورالعمل" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "نيازمند و خاص العالج، صعب بيماران از

  .االجراست الزم 15/2/1393 تاريخ از و شود مي ابالغ و تدوين

 كلي هدف .2 ماده

 .سالمت كمرشكن هاي هزينه برابر در نيازمند بيماران از مالي حفاظت .1

 اختصاصي اهداف .3 ماده

 دارويي، درماني، تشخيصي، اقدامات نظير ضروري اي بيمه غير خدمات هزينه و فرانشيز پوشش .1
 ويژه بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران بستري و سرپايي موارد مصرفي ملزومات

  ويژه غير بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران بستري موارد فرانشيز پوشش  .2

 ويژه بيماريهاي به مبتال بيماران نام ثبت و شناسايي .3

 بهداشت وزارت مصوب راهنماهاي اساس بر ويژه بيماران از مند نظام هاي مراقبت ي توسعه .4

 اجرايي اركان .4 ماده

 درمان معاونت ويژه بيماريهاي هاي برنامه،كميته اجراي كشوري ستاد شامل: برنامه اين اجرايي ساختار .1
 بيمارستان عملياتي ستاد و پزشكي علوم دانشگاه اجرايي ستاد ، پزشكي آموزش و ،درمان بهداشت وزارت
 . بود خواهد

 نيازمند يهايماريب نييتع و برنامه ياستگذاريس تيمسئول كه است يا تهيكم ويژه: بيماريهاي تعيين كميته .2
 . دارد عهده به متبوع وزارت درمان معاونت در را حمايت

  هدف جمعيت .5 ماده

 وزارت درمان معاونت مرجع ليست در شده اعالم  ويژه هاي بيماري از يكي به حداقل كه ايراني اتباع تمام .1
 اين هدف جمعيت باشند، مالي حمايت نيازمند مددكاري متسيس ارزيابي اساس بر و باشند مي مبتال متبوع
 . دهند مي تشكيل را برنامه

 نيازمند مددكاري سسيستم ارزيابي اساس بر و بوده غيرويژه بيماري به مبتال كه ايراني اتباع تمام .2
 .دهند مي تشكيل را برنامه اين هدف جمعيت نيز باشندبراي پوشش فرانشيز  مالي حمايت

  هدف جمعيت شناسايي روش .6 ماده
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 ويژه بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران .1

 

  

                                                                                        مراجعه اول                                              مراجعات بعدي

 

 

   

 

 

                                                                             

                                                        

                         

                                                                                         

                                                      

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

مراجعه به مددکار مرکز 
 مرجع

 تشخيص اوليه توسط پزشک معالج

 ارائه ی فرم مسير چرخه مرکز مرجع ارجاع بيمار به مددکار

 ثبت اطالعات در سايت وزارت

ارجاع بيمار به پزشک معتمد / کميسيون مرکز مرجع 
 جهت تأييد نهايی

 ثبت خدمت در سايت وزارت

 ارجاع به مددکار مرکز

 ثبت نتيجه در سايت وزارت

 خير

آيا بيماری مورد تأييد 
 است؟

 ارجاع به پزشک معالج

 بلی

 ارجاع به مددکار مرکز ثبت نتيجه در سايت وزارت

ارسال مشخصات برای کارشناس بيماری های خاص معاونت درمان 
 تشکيل پرونده  دانشگاه مربوطه

ارسال مشخصات به کميته اارزيابی سازمان ها و نهادهای حمايتی دولتی جهت 
 ارزيابی، تعيين استحقاق و تخمين ميزان حمايت

 

ثبت اطالعات در سايت وزارت و 
 پورتال سازمان های بيمه گر

 48 تا 24ارسال نتيجه تحقيقات برای کارشناس بيماريهای خاص در مدت 
 ساعت

احضار بيمار، ارائه مجوز به بيمار و ارجاع به مددکار مرکز  
 مرجع

 

هدايت بيمار جهت دريافت بسته خدمتی و بسته راهنمای 
 مراقبت های جامع

 دريافت بسته خدمتی
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 ويژه غير بيماريهاي به مبتال نيازمند بيماران .2

 

 پوشش تحت قبل ي شيوه همان با ) دياليز و اس ام هموفيلي، (تاالسمي، خاص بيماريهاي گروه 4 .2.1
 شوند. نمي ارجاع مددكاري، ارزيابي سيستم ي چرخه وبه گيرند مي قرار حمايتي

 مدون فرم يك قالب در ميداني تحقيقات براي بيمار رضايت است الزم ميداني، ارزيابي آغاز از قبل .2.2
 گردد. اخذ مددكاري هاي سيستم توسط

  خدمات بسته .7 ماده

 پزشكي) مصرفي تجهيزات و لوازم دارو، درماني، تشخيصي (خدمات خدمتي بسته شامل كه بيماريهايي .1
 باشند: مي ذيل شرح به هستند حمايت جهت مشخص

 بيماري نوع رديف

 

 

 

                                                                                                                  خير       خير

                                                                                          بلي

                       

                                                          

 ارجاع بيمار به مددکار بيمارستان 

آيا هزينه ی فرانشيز بيمار 
 ميليون لایر 5بيش از مبلغ 

 است؟

تشخيص استحقاق و تعيين درصد تخفيف توسط 
 مددکار بيمارستان

اختصاص تخفيف با تأييد رئيس يا مدير 
 بيمارستان

ارسال مشخصات به کميته   ارزيابی سازمان ها و نهاد های حمايتی دولتی جهت 
 ارزيابی و تعيين استحقاق و تخمين ميزان حمايت

 

 ثبت اطالعات در سايت وزارت

  ساعت48 تا 24ارسال نتيجه تحقيقات برای مددکار بيمارستان در مدت 

 احضار بيمار و ارجاع به حسابداری برای دريافت تخفيف

 دريافت تخفيف
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 هموفيلي 1

 تاالسمي 2

3 MS 

 خوني دياليز 4

 دياليز صفاقي 5

 كليه پيوند 6

 حلزون كاشت 7

 سرطان 8

 سوختگي 9

 ويژه هاي بخش در مدت طوالني بستري 10

 رواني بيماريهاي 11

 و فراهم آوري اعضا پيوند 12

13 BMT 

 مسموميتها 14

 اسكوليوز 15

 درمان به مقاوم صرع 16

 هموفيلي و تاالسمي در مقاوم هپاتيت 17

 براي بيماران پاركينسون و ديستوني DBSجراحي  18

 

  .اند شده قيد فوق ليست در كهاست  بيماريهاييشامل  فقط ويژه، بيماران از حمايتحال حاضر  در .1.1

 سوختگي، بيماريهاي پزشكي) مصرفي تجهيزات و لوازم دارو، درماني، تشخيصي خدمتي(خدمات بسته .2
 پيشنهاد ويژه بيماريهاي ارزشيابي كميته توسط كه ويژه هاي بخش در مدت طوالني هاي بستري و رواني

 گيرند. مي قرار حمايت مورد برنامه كشوري اجرايي ستاد تأييد با و

 پروتكل و موجود مصوب هاي پروتكل رعايت به منوط برنامه اين مشمول خدمات بسته منابع تامين .2.1
 .بود خواهد آتي ابالغي هاي

 مسئول دانشگاه و ميشود تعيين اعتبارات سقف به توجه با برنامه اين مشمول خدمات ارائه بسته .2.2
 ميباشد. خدمات بسته با منابع تنظيم

 استانداردداراي  و تكيفيبا اقالمخريد  داخل، توليد از حمايت در كشور كالن هاي سياست به توجه با .2.3
 برنامه است. اولويت در داخلتوليد 

 مددكاري .8 ماده

 شود: مالي مطابق فرايند زير انجام مي حمايت به بيماران نياز ميزان ارزيابي .1

 ويژه: بيماريهاي به مبتال حمايت به نيازمند بيماران .1.1

 (ره) خميني امام امداد كميته مانند حمايتيها و نهادهاي  سازمان توسط گروه اين مددكاري .1.1.1
 پذيرد. مي انجام

 بيماريهاي كارشناس توسط كهرا  بيماراني فقط مجازند حمايتي هاي سازمان بخش، اين در .1.1.2
 ارزيابي تحت ،شوند مي ارجاع ايشان به پزشكي علوم هاي دانشگاه درمان معاونت خاص

 قراردهند.
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 ويژه غير بيماريهاي به مبتال حمايت به نيازمند بستري بيماران .1.2

 باشد: ريال 5,000،000 از كمتر ها آن فرانشيز كه بيماراني .1.2.1

 گروه گرفتن نظر در و اجتماعي و اقتصادي وضعيت ارزيابي شامل بيماران اين مددكاري .1.2.1.1
 درصد تخمين و ...) و سالمندان خانوار، سرپرست زنان سرپرست، بي (كودكان ويژه هاي
و تصميم توسط رييس يا مدير  ها بيمارستان مددكاران توسط گروه اين در آنان نياز

 پذيرد. مي صورتبيمارستان 

 مسئوليت شرعي و قانوني اين تصميم به عهده رييس و يا مدير بيمارستان است. .1.2.1.1.1

 باشد: ريال 5,000،000 از ترشبي ها آن فرانشيز كه بيماراني .1.2.2

 توسط گروه اين در آنان نياز درصد تخمين و استحقاق تعيين بيماران، اين مددكاري .1.2.2.1
 پذيرد. مي صورت حمايتي هاي سازماننهادها و 

 مددكاري از كه را بيماراني فقط مجازند حمايتي هاي سازمان بخش اين در .1.2.2.1.1
 .دهند قرار ارزيابي تحت ،شوند مي ارجاع ايشان به ها بيمارستان

به نحو مقتضي بايگاني نموده و در هنگام موظف است مستندات تصميم منجر به تخفيف را  يمددكار .2
 مراجعه بازرسين به ايشان ارايه نمايد.

 حمايت سطح .9 ماده

 باليني راهنماهاي چارچوب در 5 ماده در مندرج خدمات بسته هاي هزينه شامل صرفاً برنامه اين حمايت .1
 باليني راهنماهاي چارچوب از خارج در و مذكور هاي بسته از خارج خدماتي صورتيكه در باشد. مي مصوب
 .بود نخواهد برنامه اين حمايت مشمول باشد

 ويژه: بيماريهاي به مبتال بيماران .1.1

 از يك هر براي ارسالي اجرايي هاي دستورالعمل اساس بر ، بيماران دسته ازاين حمايت ميزان .1.1.1
 مددكاري سيستم  تشخيص با حمايت نيازمند بيماريهاي تعيين ي كميته مصوب بيماريهاي

 باشد. مي

تعيين  مددكاريميزان نياز بيمار توسط  بررسي نتايج اساس بر  ها هزينه حمايت ميزان .1.1.2
 .شود مي

 شوند: مي حمايت زير گروه دو در ،خدمات بسته .1.1.3

 بر برنامه توسط كامل طور به خدمات اين هزينه از حمايت :تعرفه  داراي خدمات بسته .1.1.3.1
 دارو و غذا سازمان اعالمي هاي قيمت و دولتي بخش در دولت هيات مصوب تعرفه اساس

 .باشدمي

 بر برنامه توسط  كامل طور به خدمات اين هزينه از حمايت تعرفه: فاقد خدمات بسته .1.1.3.2
 ميباشد. كشوري) اجرايي ستاد مورد تأييد( دانشگاه امنا هيات مصوب تعرفه اساس

 ): ويژه غير ( حمايت نيازمند بيماران .1.2
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 فرانشيز  پرداخت توان بهداشت وزارتوابسته به  بيمارستانهاي در بستري بيمار صورتيكه در .1.2.1
 ميشود. حمايت اين شامل  مددكاري تشخيص اساس بر باشد نداشته را

 و مددكاري تشخيص اساس بر ، باشد ريال ميليون 5 ميزان تا تخفيف ميزان اگر .1.2.1.1
 در شده قيد دستورالعمل اساس بر ، باشد ريال ميليون 5 از بيش مبلغ اين كه درصورتي

 . شد خواهد عمل 6 ماده

  منابع مالي مديريت و توزيع نظام .10 ماده

 زير شاخص دو اساس بر و درمان معاونت توسط پزشكي علوم دانشگاههاي بين برنامه اين منابع توزيع .1
  : گرفت خواهد صورت

 :درسآ به وزارت درمان معاونت اختصاصي پورتال در شده ثبت ويژه بيماران تعداد .1.1
 www.medcare.gov.ir  

  92 سال در دانشگاه تابعه بيمارستانهاي در ويژه غير بيماران به شده داده تخفيف ميزان .1.2

 محاسبه الذكر فوق شاخص دو اساس بر برنامه اين اعتبارات محل از دانشگاه هر اعتبار سقف .1.3
 ميشود.

 . گرديد خواهد ابالغ دانشگاه به الذكر فوق شاخص 2 اساس بر برنامه اين منابع از تخصيص اولين .2

 حساب تسويه دانشگاه با و گرفته صورت رسيدگي ارسالي گزارشات اساس بر ماه سه هر پايان در .3
  ميشود.

 ميباشد. دانشگاه اعتبارات سقف از قبلي ماه سه رسيدگي از حاصل ارقام بعدي تخصيص مالك .4

 ويژه بيماران  پزشكي تجهيزات  و  دارو  خدمات، تدارك و تامين .11 ماده

 زاتيتجه و دارو .1

 ،يجراح اعمال انجام نياز مورد يزاتيتجه و ييدارو اقالم تمام موظفند مرجع مراكز هاي داروخانه .1.1
 اساس بر بيمارستان محل در ويژه بيماري به مبتال مارانيب يبرا را ييسرپا نسخ ها، يبستر

 .دهند قرار بيمار اختيار ،در دارو و غذا سازمان ابالغي دستورالعمل

 خدمات .2

 براي برنامه اين حمايت مورد درماني و تشخيصي خدمات تأمين به نسبت است مكلف بيمارستان .2.1
 هدايت بيمارستان خارج به خدمات اين دريافت جهت بيماران كه اي گونه به نمايد؛ اقدام هدف جمعيت
 قطب اي دانشگاه ارجاع رهيزنج در نباشد مرجع مركز در خدمت ارائه امكان كه مواردي در يا نشوند
 شد. خواهد انجام

 وزارت درمان معاونت پزشكي عالي شوراي به بايد كشور، خارج از خدمت خريد به نياز موارد .2.1.1
 .گردد ارجاع متبوع

 صورتحسابها  رسيدگي و ارسال ،تنظيم نحوه .12 ماده

  HIS  در  زير فرمت با مطابق بيمارستان، خارج يا و بيمارستان در بيمار  به شده ارائه خدمات كليه .1
  گردد. ارسال  متبوع وزارت درمان معاونت سايت و سپاس هاي سامانه به و وارد بيمارستان
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 هاي فرمت مطابق اطالعات ارسال و تكميل به منوط بيمارستان و دانشگاه به پرداختي اعتبارات .1.1
 بود. خواهد اعالمي

 دستورالعمل اجراي ارزيابي .13 ماده

 وزارتي، سطوح در كه باشد مي دانشگاه/دانشكده رياست عهده بر برنامه اين اجراي بر نظارت مسئوليت .1
 انجام پيوست، نظارتي دستورالعمل طبق بيمارستان و شهرستان درمان و بهداشت شبكه دانشگاه، قطب،
 شد. خواهد

 است: زير موارد شامل پيوست دستورالعمل .2

 مجري واحدهاي تركيب و وظايف شرح .2.1

 انتظارات و الزامات .2.2

 بررسي موارد .2.3

 ارزيابي هاي شاخص .2.4

 آموزش و رساني اطالع .14 ماده

 اطالع هاي برنامه هستند موظف حمايت نيازمند هاي بيماري مراقبتي خدماتي ارائه مراكز و ها دانشگاه .1
 نمايند: اجرا زير قالب در را آموزش و رساني

 رساني اطالع .1.1

 يمند بهره نحوه و حمايتي هاي بسته ماهيت مورد در حمايت نيازمند بيماران به رساني اطالع .1.1.1
  آنها از

 نحوه و حمايتي هاي بسته مورد در حمايت نيازمند بيماريهاي با مرتبط افراد به رساني اطالع .1.1.2
 مديران) و اداري، پرسنل مراقبت، پرسنل از (اعم حمايت برنامه در آنها مشاركت

 آموزش .1.2

 شده حمايت هاي مراقبت استاندارد هاي پروتكل مورد در پزشكي پرسنل به آموزش .1.2.1

بيماران  ماليو  اجرايي، اداري امور بهينه مديريت مورد در خدمات ارائه مراكز كادر به آموزش .1.2.2
  ...) و ارجاع پذيرش، (نظيرمشمول اين برنامه 

 هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 14 شامل دستورالعمل اين

 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه مشمول
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 طبيعي زايمان ترويج برنامه دستورالعمل
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 كليات .1 ماده

 زايمان ترويج برنامه دستورالعمل" ي برنامه به مربوط مقررات و ضوابط ي دربرگيرنده دستورالعمل اين .1
 تاريخ از و شود مي ابالغ و تدوين سالمت نظام تحول هاي برنامه مجموعه چارچوب در كه است "طبيعي

  .االجراست الزم 15/2/1393

 كلي هدف .2 ماده

 سزارين ميزان كاهش طريق از نوزادان و مادران سالمت هاي شاخص ارتقاي .1

 باشد. مي درصد 30 تا 25 بين سزارين مطلوب ميزان .1.1

 هدف، است، مطلوب حد در زنان متخصص يا بيمارستان / دانشگاه سزارين ميزان كه صورتي در .1.2
 باشد. مي موجود وضعيت حفظ

 سه هر را سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف دانشگاه هر .1.3
 پايان در و پايه درصدميزان پنج ماه، شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش پايه %5/2 ميزان به ماه

 يابد. كاهش پايه ميزان وضعيت درصد ده ميزان به سال،

 هر را سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف بيمارستان هر .1.4
 در و پايه درصدميزان پنج ماه شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش پايه %5/2 ميزان به ماه سه

 يابد. كاهش پايه ميزان وضعيت درصد ده ميزان به سال پايان

 را سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف زنان متخصص هر .1.5
 در و پايه درصدميزان پنج ماه شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش پايه %5/2 ميزان به ماه سه هر

 يابد. كاهش پايه ميزان وضعيت درصد ده ميزان به سال پايان

  اختصاصي اهداف .3 ماده

 1393 سال پايان تا درصد ده ميزان به سزارين ميزان كاهش .1

 اتاق فيزيكي فضاي سازي بهينه با خصوصي حريم حفظ طريق از باردار مادران مندي  رضايت افزايش .2
  زايمان هاي

 دولتي) هاي بيمارستان در طبيعي زايمان شدن رايگان (مردم جيب از پرداخت كاهش .3

 دولتي درمراكز طبيعي زايمان ميزان افزايش جهت خدمت دهندگان ارائه انگيزه افزايش .4

  ها راهكار .4 ماده

 دولتـي  مراكـز  در طبيعـي  زايمان فرانشيز طبيعي، زايمان انجام به باردار مادران تشويق منظور به .1
 شود. مي رايگان

 تعرفـه  بـر  مـازاد  تشـويقي  تعرفـه  طبيعـي،  زايمان خدمت دهندگان ارائه در انگيزه ايجاد منظور به .2
 . گردد مي پرداخت فعلي مصوب

 الزحمـه  حـق  بيهوشـي  متخصصـين  به موضعي درد بي زايمان انجام براي انگيزه ايجاد منظور به .3
 .گردد مي پرداخت بيهوشي
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 ماماهاي و دانشگاه در شاغل غير زنان متخصصين توسط طبيعي زايمان انجام براي الزم تسهيالت .4
 .گردد مي فراهم دولتي هاي بيمارستان در دفتركار، داراي

 و باردار مادر خصوصي حريم حفظ راستاي در زايمان اتاق فيزيكي ساختار سازي بهينه منظور به .5
 .يابد مي تخصيص دولتي مراكز به اي ويژه اعتبار زايمان فرايند خوشايندسازي

 دستورالعمل شمول .5 ماده

 و زنـان  متخصصـين  و درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه به وابسته هاي بيمارستان ي همه .1
 هستند. برنامه مشمول مراكز، اين در شاغل ماماهاي و بيهوشي زايمان،

 برنامه مالي گردش .6 ماده

 هـاي  سـازمان  عملكـرد  گـزارش  آخرين اساس بر پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان معاونت .1
 از هريك به پرداخت فهرست و تعيين را پزشكي علوم هاي  دانشگاه از يك هر طبيعي زايمان تعداد گر، بيمه

 كند. مي تهيه را پزشكي علوم هاي  دانشگاه

 تشـويقي  پرداخـت  و كردن رايگان به مربوط اسناد هستند موظف دستورالعمل اين مشمول هاي  بيمارستان .2
 سـازمان  نماينـد.  ارائه سالمت بيمه سازمان به را شدگان بيمه همه درد بي طبيعي زايمان و طبيعي زايمان
 حـداكثر  شـد  خواهد تنظيم وزارت و سازمان آن بين كه اي نامه تفاهم چارچوب در است مكلف سالمت بيمه
 هاي بيمه كليه درد بدون طبيعي زايمان و طبيعي زايمان آمار اعالم به نسبت اسناد، دريافت از پس روز 15

  نمايد. اقدام دانشگاه به پرداخت قابل سهم همراه به پايه

 اسـاس  بـر  سـالمت  بيمـه  سـازمان  از صورتحساب دريافت از پس هفته يك حداكثر پزشكي علوم دانشگاه .3
 مراكـز  از هريـك  بـا  قطعـي  حسـاب  تسـويه  به نسبت درماني مراكز از يك هر سهم و تخصيصي اعتبارات
  نمايد مي اقدام مشمول

 الزحمـه  حـق  پرداخـت  بـه  نسـبت  دانشگاه از اعتبارات دريافت از پس ماه يك حداكثر مكلفند مشمول مراكز .4
  نمايند. اقدام طرح مشمول ماماهاي و پزشكان

 سـالمت  بيمـه  سـازمان  بـه  بيمـار  معرفي به مكلف خدمت دهنده ارائه مراكز بيمه، فاقد بيماران خصوص در .5
 باشند. مي افراد نمودن بيمه وكار ساز سازي فراهم جهت

 دولتـي  تعرفـه  اسـاس  بـر  را خـود  طبيعـي  زايمان هاي هزينه بايد بيمه ارائه عدم صورت در خارجي اتباع .6
  نمايند. پرداخت وزيران هيئت مصوب

 طبيعـي  زايمـان  كـه  بـارداري  مادران از وجهي گونه هيچ دريافت حق بيمارستان فرانشيز: جبران مكانيسم .7
 ايـن  محـل  از امـر  ايـن  تـامين  جهت الزم اعتبار ندارد را ... و مصرفي بهداشتي، اقالم هزينه بابت اند داشته
 گردد. مي تعيين برنامه

 .شد خواهد تامين فرانشيز كاهش برنامه محل از ها پرداخت ساير با درصدي ده فرانشيز التفاوت مابه .8

  خدمت: ارائه استانداردهاي .7 ماده

 زايمـان  و مامـايي  خـدمات  ارائـه  اسـتانداردهاي  مرجـع  "زايمان و مامايي خدمات كشوري راهنماي" كتاب .1
 باشد. مي دستورالعمل اين طبيعي
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 و مامايي هاي فوريت فيزيولوژيك، زايمان آموزشي هاي دوره طرح، شروع با همزمان است موظف دانشگاه .2
 دانشـجويان  و زنـان  دسـتياران  هـا،  مامـا  زايمـان،  و زنان متخصصين كليه براي را جنين سالمت ارزيابي
 نمايد. برگزار مامايي

 را اي رسـانه  تبليغـات  و اجتماعي بازاريابي هاي فعاليت طبيعي، زايمان ترويچ براي است موظف دانشگاه .3
 رساند. انجام به

 را بـاردار  مـادران  ويـژه  زايمان براي آمادگي هاي كالس برگزاري جهت الزم تسهيالت است موظف دانشگاه .4
  نمايد. فراهم

 وزارت ايرانيان نوزادان و مادران اطالعات سامانه در را مواليد به مربوط اطالعات است موظف بيمارستان .5
   نمايد. ثبت بهداشت

 حضـور  امكان سازي فراهم و باردار مادر خصوصي ميحر حفظ و مانيزا نديفرا يساز نديخوشا منظور به .6
 بـه  را مـان يزا اتـاق  يكيزيف طيشرا هستند مكلف دولتي يها مارستانيب مادر، كنار در ديده آموزش همراه

 بـا  )زايمان بخش -ايمن بيمارستان وطراحي ريزي برنامه استاندارد كتاب طبق( نفره كي هاي اتاق صورت
  .سازند فراهم كي به كي مراقبت امكان

 وزارت درمـان  معاونـت  طـرف  از "متعاقبـا  كـه  زايمان اتاق فيزيكي فضاي سازي بهينه نامه شيوه مطابق .7
 مـادر  اقامـت  زمان ميانگين و زايمان و ليبر فعال تخت تعداد زايمان، آمار اساس بر( شد خواهد اعالم متبوع
 زايمـان  بلـوك  در نفره يك هاي اتاق ايجاد براي دولتي هاي بيمارستان از يك هر به )زايمان بلوك در باردار
  يافت. خواهد تخصيص بودجه

 ايجـاد  بـه  نسـبت  مربوطه ي بودجه دريافت و نامه شيوه ابالغ از پس ماه شش ظرف است موظف دانشگاه .8
  نمايد. اقدام يادشده واحدهاي

 بودن وباال مراجعين تعدادزياد نفره، يك هاي تاقا ايجاد جهت فيزيكي فضاي  كفايت عدم صورت در .9
 (Birth بيمارسـتان  درمجاورت زايشگاه احداث جهت تواند مي دانشگاه ، منطقه در طبيعي آمارزايمان

Center(نمايد. اقدام بهداشت وزارت قانوني مجوزهاي اخذ با 

 شـاغل  غيـر  زنان متخصصين توسط طبيعي زايمان انجام براي الزم تسهيالت است مكلف دانشگاه .10
 قرارداد عقد نامه شيوهنمايد. فراهم دولتي هاي بيمارستان در دفتركار، داراي ماماهاي و دانشگاه در
 متبـوع  وزارت درمـان  معاونت طرف از "متعاقبا  كار دفتر / مطب داراي ماماي و زنان متخصص با

 شد. خواهد ابالغ

    است. باقي خود قوت به كماكان  12/2/89مورخ 47672  شماره به همراه ماماهاي نامه آئين .11

 دستورالعمل اجراي بر نظارت .8 ماده

 است. دانشگاه رئيس عهده بر دستورالعمل اين اجراي بر نظارت .1

 را طرح اين نظارتي و اجرايي استانداردهاي هستند موظف كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه كليه .2
 ). يك شماره پيوست ( گيرد مي انجام پيوست نامه شيوه مطابق پايش نمايند. رعايت

  بازتوزيع .9 ماده

 هـاي  برنامـه  خـدمت  جبـران  نظام نامه شيوه چارچوب در برنامه اين منابع بازتوزيع و خدمت جبران نظام .1
 شد. خواهد ابالغ سالمت، نظام تحول
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 زايمـان  انگيزشـي  و تشـويقي  تعرفـه  بـه  مربوط موارد دركليه توزيع باز جدول در بيمارستان سهم .1.1
 زايمـان  بلـوك  فيزيكـي  ساختار سازي بهينه اولويت با طبيعي زايمان ترويج راستاي در بايد طبيعي
 گردد. هزينه طبيعي زايمان فرهنگ ترويج و مادران ،آموزش

 مشمول هاي بيمارستان كليه براي 15/2/1393 تاريخ از و تهيه ماده 9 شامل دستورالعمل اين

 بود. خواهد االجرا الزم  برنامه
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  اول پيوست
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  طبيعي زايمان ترويج خصوص در كشور دولتي هاي بيمارستان و ها دانشگاه عملكرد پايش نامه شيوه

 . شد خواهد انجام سطح سه در عملكرد پايش .1

  بيمارستان سطح : اول سطح پايش .1.1

 گيرد. مي صورت بيمارستان طبيعي زايمان ترويج كميته توسط بيمارستان سطح در پايش .1.1.1

 آموزشي (درصورت بيمارستان آموزشي معاون بيمارستان، رئيس شامل كميته اعضاي .1.1.1.1
 زنان)، متخصص زايمان( بخش رئيس بيمارستان، مدير بيمارستان، درمان معاون )، بودن
 از نفر يك و زايمان بلوك مسئول وماما اطفال) متخصص نوزادان( بخش رئيس

 حد در طبيعي زايمان آمار داراي "بيمارستان(ترجيحا در شاغل زنان متخصصين
 نياز صورت باشد.در مي الزامي جلسات در كميته اعضاء همه حضور .باشند مي مطلوب)

 آيد. عمل به دعوت نيز ديگر تخصصي هاي گروه از

 جلب منظور به است موظف بيمارستان طبيعي زايمان ترويج طرح،كميته شروع ابتداي در .1.1.2
 طرح جزئيات و اهداف مورد در توجيهي جلسه زايماني خدمات دهندگان ارائه موثر مشاركت
 نمايد. برگزار

 شروع ابتداي در موجود وضعيت گزارش است موظف بيمارستان طبيعي زايمان ترويج كميته .1.1.3
 متخصصين تفكيك به را سزارين هاي انديكاسيون و ميزان طبيعي، زايمان ميزان شامل طرح

 مربوطه دانشگاه درمان معاونت حوزه به را گزارش آنان، به نتايج اعالم ضمن و كرده بررسي
 نمايد. ارسال

 مورد  ميزان، حفظ بود، مطلوب ميزان محدوده در متخصص يك سزارين ميزان كه صورتي در .1.1.4
 باشد. مي نظر

 سزارين ميزان طرح، ابتداي در خود سزارين پايه ميزان به توجه با است مكلف زنان متخصص .1.1.5
 پايان در و درصد پنج ماه شش پايان در كه نحوي به دهد. كاهش %5/2 ميزان به ماه سه هر را

 يابد. كاهش پايه وضعيت درصد ده ميزان به سال

 متخصص سزارين الزحمه حق ، است %45از باالتر متخصص سزارين ميزان كه صورتي در .1.1.6
  گردد. مي ذخيره طبيعي زايمان ترويج صندوق در و نشده پرداخت

 متخصصص باشد، انتظار مورد درحد متخصص يك سزارين ميزان سال، درپايان كه درصورتي .1.1.7
 و شود مي معرفي ارتقاء مراحل در گرفتن نظر در جهت آموزشي معاونت حوزه به علمي هيات

 دانشگاه درمان معاونت عهده به علمي هيات غير متخصص تشويق مورد در گيري تصميم
 بود. خواهد

 باشد. مي بيمارستان محترم رياست عهده بر كار انجام برحسن نظارت و ريزي برنامه مسئوليت .1.2

 به سزارين، روند كاهش و طبيعي زايمان ترويج زمينه در ها بيمارستان عملكرد ،1393درسال .1.2.1
 مورد ژانس) اور بخش بيمارستان(همانند اعتباربخشي درجه ضروري هاي مالك از يكي عنوان

  گرفت. خواهد قرار استفاده

 در سزارين ميزان كه هايي بيمارستان در باشد. مي درصد 30 تا 25 بين سزارين مطلوب ميزان .1.2.2
 باشد. مي موجود وضعيت حفظ هدف، است، مطلوب حد
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  دانشگاه سطح : دوم سطح پايش .1.3

 دانشگاه سطح در پايش .1.3.1

 درمان معاونت حوزه طبيعي زايمان ترويج كميته توسط دانشگاه سطح در پايش .1.3.1.1
  گيرد. مي صورت دانشگاه

 زنان، گروه مدير آموزشي، معاون درمان، معاون شامل دانشگاهي كميته اعضاي .1.3.1.1.1
 .باشند مي دانشگاه مامائي امور مسئول و مامائي مديرگروه اطفال، مديرگروه

 در را سزارين ميزان دانشگاه، طبيعي زايمان ترويج كميته طرح، شروع ابتداي در .1.3.1.2
 موجود وضعيت گزارش و كرده بررسي پوشش تحت وخصوصي دولتي هاي بيمارستان

 . نمايد مي ارسال متبوع وزارت درمان معاونت حوزه به بيمارستان تفكيك به را

 درسطح شده انجام سزارين ميزان است مكلف دانشگاه طبيعي زايمان ترويج كميته .1.3.1.3
 ترتيبي و قرارداده پايش مورد وخصوصي (دولتي پوشش تحت دانشگاه بيمارستانهاي

 شود. محقق برنامه طي در درصد 45 زير به سزارين ميزان كاهش هدف كه نمايد اتخاذ

 سزارين ميزان نظر از پوشش تحت دولتي هاي بيمارستان عملكرد بار يك ماه سه هر .1.3.1.4
 . گردد مي ارائه بازخورد پايش نتايج اساس بر و شود مي بررسي

 گرفته صورت اجرائي مداخالت و پوشش تحت دولتي هاي بيمارستان پايش گزارش .1.3.1.5
 وزارت درمان معاونت حوزه به طرح شروع از پس بار يك ماه هرشش دانشگاه توسط

 . گردد مي ارسال بهداشت

 كميته در موضوع ماه، شش پايان در بيمارستان سزارين سير نبودن نزولي صورت در .1.3.1.6
 رئيس، شامل مربوطه بيمارستان مسئولين حضور با دانشگاه طبيعي زايمان ترويج
 ماما و زايمان بخش رئيس درمان، معاون بودن)، آموزشي صورت آموزشي(در معاون
 مي طراحي اجراء جهت الزم مداخالت و گرفته قرار بررسي مورد زايمان بلوك مسئول
 گيرد. مي صورت بار يك ماه سه هر مداخالت اجراي نتايج پيگيري گردد.

 به مراتب طرح، ازشروع پس سال يك بيمارستان، سزارين روند اصالح عدم درصورت .1.3.1.7
 گردد. مي اعالم بيمارستان اعتباربخشي در نمودن لحاظ جهت درمان معاونت

 . باشد مي دانشگاه محترم رياست عهده بر دانشگاه سطح در مسئوليت .1.3.2

  بهداشت وزارت سطح : سوم سطح پايش .1.4

  بهداشت وزارت درمان معاونت سطح در پايش .1.4.1

 وزارت ايرانيان نوزادان و مادران سامانه اطالعات اساس بر بهداشت وزارت درسطح پايش .1.4.2
 متبوع وزارت كارشناسي گروه ادواري هاي بازديد و دانشگاه ترويج كميته گزارشات متبوع،
 .گرفت خواهد صورت

 دانشگاهي هر شود. مي اعالم دانشگاه به عملكرد ارزيابي و پايش نتايج بار، يك ماه شش هر .1.4.3
 ميزان به ماه 6 طي را خود خصوصي و دولتي بيمارستانهاي سزارين ميزان مجموع بتواند كه

 اين اعتبار درصد 1 سقف تا و گرفت خواهد قرار تشويق مورد دهد كاهش درصد 5 حداقل
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 دست تشويق براي تا گرفت خواهد قرار دانشگاه رييس اختيار در ماه) 6 هر برنامه(در
  نمايد. هزينه برنامه بيشتر ترويج و اندركاران

 مسئولين طرح، آغاز از پس ماه شش دانشگاه سطح در سزارين روند نبودن نزولي صورت در .1.4.4
 زايمان ترويج كميته جلسه در درمان معاون و آموزشي معاون دانشگاه، رياست شامل دانشگاه
 را دانشگاه برنامه و نموده شركت متبوع وزارت درمان معاون حضور با متبوع وزارت طبيعي
 ماه سه در را برنامه پيشرفت گزارش آن از پس و نمود خواهند ارائه وضعيت اصالح جهت
 . نمايند مي ارسال درمان معاونت حوزه به بعدي

 حوزه طرح، شروع از پس سال يك دانشگاه، سطح در سزارين روند نشدن اصالح صورت در .1.4.5
 خواهد گزارش وزارت محترم مقام به گيري تصميم جهت را مراتب متبوع وزارت درمان معاونت

 نمود.

 .باشد مي درمان محترم معاون عهده بر بهداشت وزارت سطح در مسئوليت .1.5

 بهداشت، معاونت درمان، معاونت حضورنمايندگان با طبيعي زايمان ترويج كشوري كميته .1.5.1
 بورد هيأت رئيس و زنان، بورد هيات رئيس متبوع، وزارت توسعه معاونت آموزشي، معاونت
 شد. خواهد تشكيل بهداشت وزارت درمان معاونت نظر زير مامائي

  زايمان پايش فرم

 اول ماهه سه 92 سال عنوان رديف
93 

 دوم ماهه سه
93 

 ماهه سه
 93 سوم

 ماهه سه
 93 چهارم

 93 سال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

             مواليد 1

              طبيعي زايمان 2

              سزارين 3

              تكراري سزارين 4

 علت به سزارين تعداد 5
 باالي خون فشار

 است؟ مادرچقدر

            

 عدم علت به سزارين 6
  لگن و سرجنين تناسب

            

 زجر علت به سزارين 7
  جنين

            

 علت به سزارين 8
 بند و جفتي مشكالت

  ناف

            

 علت به سزارين 9
 طبيعي غير نمايش
  جنين

            

 عدم علت به سزارين 10
  پيشرفت

            

 چند علت به سزارين 11
  قلويي

            

 درخواست به سزارين 12
  مادر
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              ديگر علل به سزارين 13

              زايمان القاي 14

              زايمان دردهاي تقويت 15

              زياتومي اپي 16

              4 و 3 درجه پارگي 17

 درد بي زايمان 18
  موضعي

            

 3 از بيش كه مادراني 19
 دريافت خون واحد
  اند كرده

            

             ابزار با زايمان 20

 انجام هاي زايمان 21
 هفته 37 از قبل شده

 و (سزارين بارداري
 )طبيعي زايمان

            

 انجام هاي زايمان 22
 هفته 41 بعداز شده
 شش و هفته 41( تمام
 بارداري روز)

 زايمان و (سزارين
 )طبيعي

            

 اول شكم مادران 23
  شده سزارين

            

 ليبر هنگام كه مادراني 24
 كرده استفاده وان از

 وجود صورت در اند(
 الزم) تسهيالت

            

 هنگام كه مادراني 25
 استفاده وان از زايمان

 صورت (در اند كرده
 الزم). تسهيالت وجود

            

 بخش به كه مادراني 26
 ويژه هاي مراقبت

 اند. يافته انتقال
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 تحول هاي برنامه اجراي حسن بر نظارت نامه شيوه
 سالمت
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 كليات .1 ماده

نامه به منظور نظارت بر اقدامات انجام شده در بيمارستانهاي تحت پوشش وزارت بهداشت  اين شيوه .1
 :تدوين گرديده است گانه تحول سالمت به شرح ذيل 6دراجراي برنامه هاي 

 كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در  بيمارستان هاي مشمول برنامه  .1.1

 ارتقاء كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان هاي مشمول برنامه .1.2

 مشمول برنامه هاي بيمارستان در ميمق متخصصان پزشك حضور .1.3

 بيمارستان هاي مشمول برنامه ارتقاء كيفيت هتلينگ  .1.4

 ، خاص و نيازمند  حفاظت مالي از بيماران صعب العالج .1.5

 طرح حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم  .1.6

بعهده رياست دانشگاه و در سطح ستاد مركزي  شيوه نامه در سطح دانشگاهنظارت بر حسن اجراي اين 
نظارت بر برنامه ترويج باشد. ،الزم بذكر است نحوه  بصورت متمركز بعهده معاونت درمان وزارت متبوع مي

 زايمان طبيعي بصورت مجزا در دستورالعمل آن برنامه ذكر گرديده است.

 وظايف سطوح نظارتي .2 ماده

 وظايف ستاد مركزي .1

هاي محترم درمان، بهداشت ،  تشكيل كميته ويژه نظارت در وزارت با عضويت نمايندگان معاونت .1.1
، دفتربازرسي، ارزيابي عملكرد و  توسعه و مديريت منابع، غذا و دارو ، آموزشي ، پرستاري

 پاسخگويي به شكايات و سازمان بيمه سالمت ايرانيان  با محوريت حوزه درمان جهت:

 مديريت اطالعات و پاسخگوئي به شكايات از طريق ايجاد سامانه مركزي .1.2

 ايجاد سامانه الكترونيك ثبت عملكرد پزشكان، تخلفات و گزارش بازديدها .1.3

 هاي تهيه شده جهت پايش برنامه هاي ابالغي ستلي بازنگري وتائيد چك .1.4

مديريت بر نحوه عملكرد دانشگاه و بيمارستان هاي تابعه در اجراي وظايف و مسئوليت هاي تعريف  .1.5
 و ابالغ شده

 وزير بهداشتبررسي، تحليل و پيگيري گزارش هاي واصله از دانشگاه ها و بازخورد به  .1.6

هاي قطب توسط تيمي متشكل از نمايندگان معاونين توسعه ،  تدوين برنامه بازديد ماهانه از دانشگاه .1.7
درمان، بهداشت، غذا و دارو، آموزشي،پرستاري و دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي و رسيدگي به 
شكايات و بررسي وضعيت اجراي برنامه در بيمارستانهاي تحت پوشش(برمبناي بازديد از حداقل 

 ماه يك بار) 3ماه اول برنامه و پس از آن هر  3بيمارستان در هر ماه حداقل در 5

 وظايف قطب كشوري .1

برگزاري جلسات هماهنگي و استفاده از ظرفيت دانشگاه هاي قطب مربوطه جهت اجراي برنامه هاي  .1.1
 ابالغي
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 تشكيل تيم هاي نظارتي با مشاركت اعضاء پيشنهادي دانشگاه ها .1.2

 ارستان هاي معين جهت پذيرش بيمارانپوشش و تكميل زنجيره ارجاع و هماهنگي در تعيين بيم .1.3

برنامه ريزي و زمان بندي بازديدهاي قطب كشوري و نيز انعكاس نتايج و بازخوراند آن به سطح  .1.4
 ستاد مركزي

 وظايف دانشگاه .2

تشكيل كميته ويژه نظارت در دانشگاه جهت  برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي وظايف تعريف  .2.1
هاي درمان، توسعه و مديريت منابع، ، غذا و دارو، آموزشي و  تشده با عضويت نمايندگان معاون

دفاتر پرستاري، رسيدگي به شكايات و تجهيزات پزشكي  و سازمان بيمه سالمت ايرانيان با محوريت 
 معاونت درمان

برنامه ريزي جهت آموزش و اطالع رساني به كليه روسا و مديران بيمارستان ها در جهت اجراي  .2.2
 ول سالمتبرنامه هاي تح

برنامه ريزي جهت تائيد و نهائي نمودن ليست فارماكوپه بيمارستان هاي تحت پوشش و ارسال به  .2.3
 معاونت درمان و سازمان غذا و دارو

اطالع رساني به مردم درخصوص برنامه هاي تحول نظام سالمت و حقوق گيرندگان خدمت به نحو  .2.4
 مقتضي 

استقرارسامانه بررسي و پاسخگوئي به شكايات جهت دريافت مديريت و برنامه ريزي مناسب جهت  .2.5
 ساعت48شكايات مردمي از طريق تلفن، پيامك، نامه الكترونيكي و رسيدگي و اقدام حداكثر تا 

ونظارت برهزينه كرد درراستاي برنامه تخصيص مناسب و به موقع اعتبارات به بيمارستان ها، .2.6
 تحول توسط بيمارستانها

پيگيري و پاسخگوئي به شكايات وبرخورد با تخلفات  و جمع بند ي گزارشها مديريت اطالعات ، .2.7

 وارسال آنها به وزارت متبوع

تدوين برنامه بازديد دانشگاهي از بيمارستان ها توسط تيمي متشكل از معاونين محترم درمان ،  .2.8
ستاري توسعه و مديريت منابع ، غذا و دارو،بهداشت،  آموزشي، رئيس رسيدگي به شكايات، پر

 وحراست دانشگاه و ارسال جمع بندي گزارش به وزارت متبوع

تدوين جدول زماني بازديد كارشناسي از بيمارستان ها ي تحت پوشش برنامه هاي تحول سالمت بر  .2.9
ماه يك بار از كليه بيمارستان هاي دانشگاهي تحت پوشش توسط تيم 3مبناي بازديد حداقل هر 

 ت نظارتي و ارسال برنامه به وزار

جلسه هفتگي رياست و معاون درمان دانشگاه/دانشكده با روساي بيمارستانها به منظور گزارش  .2.10
 پيشرفت كار، كمبودها و مشكالت

 وظايف شبكه بهداشت و درمان .2.11

برگزاري جلسات هماهنگي و استفاده از ظرفيت شبكه و كارشناسان بيمارستانهاي  .2.11.1
 شهرستان  درراستاي  اجراي برنامه هاي ابالغي
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تشكيل تيم هاي نظارتي با مشاركت كارشناسان شبكه و بيمارستانهاي تابعه و تدوين  .2.11.2
 برنامه زمان بندي بازديدها با تاييد دانشگاه مربوطه

 جمع بند ي گزارشها وارسال آنها به معاونت درمان دانشگاه مربوطه  .2.11.3

 وظايف بيمارستان .3

رستان با عضويت معاون درمان تشكيل كميته اجرائي در بيمارستان با مسئوليت رياست بيما .3.1
بيمارستان،معاون آموزشي بيمارستان،مدير بيمارستان، مترون،مدير امور مالي، مدير حراست، رييس 
داروخانه، مدير امور اداري جهت اجراي برنامه هاي ابالغ شده و نظارت بر حسن اجراي وظايف 

 تعريف شده و گزارش روزانه به معاون درمان دانشگاه

ته اخالق با عضويت رييس بيمارستان، معاون درمان ويا مدير بيمارستان، مترون تشكيل كمي .3.2
بيمارستان، معاون آموزشي بيمارستان، نماينده روساي بخش هاي باليني و درصورت لزوم مسئول 
حراست بيمارستان جهت بررسي و تصميم گيري در خصوص تخلفات پزشكان و پرسنل در اجراي 

 برنامه هاي تحول سالمت

 اطالع رساني و آموزش به كليه پزشكان و كاركنان درخصوص برنامه هاي تحول سالمت .3.3

انعقاد قرارداد با پزشكان با اخذ تعهد محضري همراه با درج كليه وظايف و انتظارات و اقدامات  .3.4
انضباطي مطابق با دستورالعمل هاي برنامه هاي تحول سالمت و كليه ضوابط و مفاد مربوط به 

 ام اعضاء هيئت علمي و كاركنان اداري و الزام به رعايت آنها با تائيد دانشگاه مربوطهقانون استخد

درصد فرانشيز و نيز عدم  10اطالع رساني مبني بر رعايت حقوق بيمار و لزوم عدم پرداخت بيش از  .3.5
تهيه داروها و ملزومات از خارج از بيمارستان توسط بيمار و همراهان بيمار در چارچوب بسته 

 مول برنامه در قسمت اطالعات، پذيرش، ترخيصمش

 بررسي روزانه تجهيزات پزشكي، انبار مواد داروئي و مصرفي  .3.6

 تهيه ليست فارماكوپه مخصوص بيمارستان مورد تائيد دانشگاه/دانشكده .3.7

 نظارت بر تجويز داروها طبق ليست فارماكوپه تائيد شده .3.8

مورد تائيد و اعالم شده از سوي اداره كل  نظارت بر تهيه تجهيزات و ملزومات پزشكي از فهرست .3.9
 تجهيزات پزشكي

بررسي روزانه  بخش ها، پذيرش، ترخيص، مدارك پزشكي از نظر نحوه اجراي برنامه هاي تحول  .3.10
 سالمت

بررسي روزانه اورژانس بيمارستان از لحاظ وضعيت پذيرش ،ويزيت و تعيين تكليف بيماران، عدم  .3.11
 نيز كنترل و گزارش ترخيص بيماران با رضايت شخصيارجاع خارج از زنجيره ارجاع و 

ثبت الكترونيكي ورود و خروج كليه پزشكان و كاركنان بويژه در خصوص حضور پزشكان در  .3.12
 كلينيك ويژه و شيفت هاي مقيمي

ثبت الكترونيكي اطالعات كليه بيماران مراجعه كننده به بيمارستان (سرپائي و بستري) حتي در  .3.13
 دامات درمانيصورت عدم انجام اق

 )HISثبت الكترونيكي كليه اقدامات و خدمات و اقالم مصرفي بيمار (بروز رساني  .3.14
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هماهنگي با بيمارستان هاي تعريف شده در زنجيره انتقال دانشگاهي در صورت انتقال بيمار، بر  .3.15
 اساس دستورالعمل انتقال بيمار

ذيربط مستقر در بيمارستان و  رسيدگي به شكايات مردمي و پاسخگويي به آنها توسط واحد هاي .3.16
 تقويت سيستم هاي رسيدگي به آنها 

ارائه صورتحساب يا فاكتوربه بيماران سرپايي و بستري براي هرنوع خدمت مطابق با فرمت اعالم  .3.17
 شده در دستورالعمل هاي ابالغي  

يمارستان، در صورت مشاهده نواقص و يا تخلفات در بازديد اول، ضمن اعالم كتبي نواقص به رياست ب .4
 شد.جهت بررسي رفع نواقص انجام خواهدبازديد بعدي به فاصله يك هفته از بازديد قبل 

 گردش كار .3 ماده

 سطح: 5حداقل اعضاي تيم هاي بازديد كننده در  .1

 سطح وزارتي .1.1

نمايندگان معاونين درمان، بهداشت، توسعه و مديريت منابع ، غذا و دارو، آموزشي ، پرستاري  .1.1.1
عملكرد  ورسيدگي  و پاسخگوئي به شكايات، نماينده سازمان بيمه و رئيس دفتر ارزيابي 

 سالمت ايرانيان با محوريت معاونت درمان

 سطح قطب كشوري .1.2

نمايندگان همگن(همطراز) سطح وزارتي از دانشگاه هاي زير مجموعه هر قطب بامحوريت حوزه  .1.2.1
 درمان 

 نمايندگان معاونين قطب از دانشگاه هاي مختلف عضو همان قطب خواهند بود.  .1.3

 سطح دانشگاه  .1.4

هاي درمان، توسعه و مديريت منابع، غذا و دارو، آموزشي و دفاتر پرستاري،  نمايندگان معاونت .1.4.1
 رسيدگي به شكايات و تجهيزات پزشكي و نماينده سازمان بيمه سالمت ايرانيان

 مان شهرستانسطح شبكه بهداشت در .1.5

رييس شبكه، معاون درمان شبكه، معاون بهداشت شبكه ، يكي از روساي بيمارستان هاي  .1.5.1
شهرستان به انتخاب رييس شبكه همراه تيم كارشناسان همگن با گروه سطح دانشگاهي با 

 توجه به چارت تشكيالت بهداشت و درمان و نظر دانشگاه  مربوطه

 داخل بيمارستان .1.6

رستان، مدير بيمارستان، مترون، رئيس اورژانس،مدير امور مالي، مدير رئيس بيما          .1.6.1
 مدير امور اداري و كارشناس ناظر بيمه مدير امور داروئي ، حراست،

 مسئولين و اعضاء كليدي تيم نظارت به تفكيك برنامه ها: .2

بود كه با مسئول تيم نظارت در همه برنامه ها اداره نظارت بر درمان حوزه معاونت درمان خواهد  .2.1
 همكاري اعضاء كليدي ذيل نحوه اجراي برنامه ها را بررسي خواهند كرد:
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اعضاء كليدي تيم نظارت بر برنامه كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در  بيمارستان هاي  .2.1.1
تحت پوشش  وزارت متبوع،  كارشناس اقتصاد سالمت يا مالي كارشناس نظارت بر درمان، 

 كارشناس تجهيزات پزشكي خواهد بود.كارشناس غذا و دارو و 

عضو كليدي تيم نظارت بر برنامه ارتقاء كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان هاي مشمول،  .2.1.2
 كارشناس نظارت بر درمان خواهد بود.

 مشمول، هاي بيمارستان در ميمق متخصصان پزشك حضوراعضاء كليدي تيم نظارت بر برنامه  .2.1.3
 آموزشي خواهند بود. كارشناس نظارت بردرمان و كارشناس

هاي مشمول، كارشناس  اعضاء كليدي تيم نظارت بر برنامه ارتقاء كيفيت هتلينگ بيمارستان .2.1.4
كارشناس پرستاري و كارشناس بهداشت محيط،  نظارت بر درمان، كارشناس تجهيزات پزشكي،

 كارشناس دفتر فني دانشگاه خواهند بود.  

مالي از بيماران خاص و صعب العالج و اعضاء كليدي تيم نظارت بر برنامه حمايت  .2.1.5
 نيازمند،كارشناس غذا و دارو،بيماري هاي خاص، مددكاري و مالي خواهند بود.

عضو كليدي تيم نظارت بر برنامه طرح حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم  .2.1.6
 كارشناس نظارت بر درمان و كارشناس مالي خواهند بود.

يا تجهيزات و ملزومات پزشكي از خارج از ليست فارماكوپه چنانچه تجويز، خريد دارو و  .2.1.6.1
و ليست تجهيزات تائيد شده صورت پذيرد، مسئوليت خسارت مالي و سايرتبعات 
مترتب از آن و نيز جبران ما به التفاوت پرداختي بيماران   بعهده رياست بيمارستان 

و دارو و تجهيزات  بوده و مسئوليت نظارت مستقيم بر اين بند به عهده معاونت غذا
پزشكي دانشگاه خواهد بود كه بايستي مراتب جهت رسيدگي و هماهنگي به معاونت 

 درمان دانشگاه/ دانشكده نيز منعكس گردد.

براي بررسي و پايش برنامه ماندگاري پزشكان و  حمايت مالي از بيماران خاص وصعب  .2.1.6.2
گاه و معاونت درمان از لحاظ العالج عالوه بر بازديد از بيمارستان،  بررسي ستاد دانش

 چگونگي تخصيص منابع و پرداخت ها الزامي است. 

تعداد كارشناسان حاضر درهر بازديد بر اساس تعداد تخت هاي بيمارستان هاي مورد  .2.1.6.3
بازديد قابل افزايش خواهد بود (تعداد و تركيب كارشناسان مورد نظر در سطوح مختلف 

 شده كمتر باشد )نظارتي نبايد از حداقل هاي اعالم 

 مراحل و زمان بندي نظارت .4 ماده

 مرحله اول: داخل بيمارستان .1

گزارش روزانه  -بازديد روزانه و گزارش به رييس بيمارستان توسط كميته اجرائي بيمارستان .1.1
 رييس بيمارستان به معاون درمان دانشگاه

 مرحله دوم: شبكه بهداشت و درمان   .2

 درمان دانشگاه بازديد ماهانه يك بار و گزارش به معاون .2.1

 مرحله سوم: دانشگاهي .3
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ماه  از هر 1بازديد تيم نظارتي تعيين شده از دانشگاه ها طبق جدول تدوين شده حداكثر با فاصله  .4
 بيمارستان 

 مرحله چهارم: قطب كشوري  .5

بازديد ماهانه از كليه بيمارستانهاي مستقر در قطب مربوطه و جمع بندي و ارسال گزارش توسط  .5.1
 قطب هر سه ماه به ستاد وزارت متبوع  دانشگاه مركز

 مرحله پنجم: ستاد وزارت متبوع .6

 بازديد ماهانه توسط تيم كارشناسي ستادي از قطب هاي ده گانه .6.1

درصد از پرونده بيماران بايد بررسي  10تا  5در هربازديد در سطح كارشناسي دانشگاهي  .6.1.1
 شود..

 شاخص ها و چك ليستها .5 ماده

وضعيت عملكرد، تكميل چك ليست هاي اختصاصي برنامه هاي ذيل كه جهت بررسي شاخص ها و ارزيابي  .1
 به پيوست اين شيوه نامه ارسال مي گردد الزامي است :

 كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در  بيمارستان هاي مشمول برنامه  .1.1

 ارتقاء كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان هاي مشمول برنامه .1.2

 مشمول برنامه هاي مارستانبي در ميمق متخصصان پزشك حضور .1.3

 بيمارستان هاي مشمول برنامه ارتقاء كيفيت هتلينگ  .1.4

 ، خاص و نيازمند  حفاظت مالي از بيماران صعب العالج .1.5

 طرح حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم  .1.6

 ابزار نظارت .6 ماده

 پرونده بيماران .1

 مصاحبه با بيماران و همراهانشان .2

 مراجعه حضوري  در واحد درماني .3

 ارتباط با بيماران از طريق سامانه هاي ارتباطي مردمي، تلفن، پيامك،پست الكترونيكي .4

 چك ليست هاي مربوطه .5

 سامانه هاي اطالعاتي موجود (سجاد، سپاس، سايت معاونت درمان وزارت و....)  .6

 گزارش عملكرد پزشكان .7
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 اطالع رساني و رسيدگي و پاسخگوئي به شكايات .7 ماده

بهداشت راه اندازي و اداره ي وزارت رسان واطالعي عموم مركزروابطوسط ي عمومي  ترسان اطالع تيسا .1
 شد.خواهد

ي رسان واطالعي عموم مركزروابطي سئواالت و انتقادات توسط مردم اتيشكا انعكاسي براي ا سامانه .2
ي ميشود . پاسخگويي به سواالت مردم در مورد اين برنامه به عهده انداز وراهي طراح بهداشت وزارت

 معاونتهاي درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور خواهد بود.

 سامانه پاسخگويي به ابهامات دانشگاهها ذيل پورتال معاونت درمان راه اندازي خواهد شد.  .3

در كليه بيمارستان ها يك نفر نماينده در يك مكان مشخص با اطالع رساني مناسب در خصوص محل  .4
گوئي و رسيدگي به شكايات بيماران خواهد بود و تلفن پاسخگوئي استقرار در كليه شيفت ها مسئول پاسخ

در بيمارستان، ستاد هدايت ودانشگاه در محل هاي مناسب در معرض ديد بيماران و همراهان ايشان نصب 
 مي شود.

 انواع و گروه تخلفات .8 ماده

يا بدليل سوء برخي از تخلفات توسط پزشكان و پرسنل و برخي از تخلفات از سوي مديريت بيمارستان و  .1
مديريت و عدم نظارت صحيح بر برنامه صورت مي پذيرد، به موازات اعمال جريمه هاي قانوني مطابق با 

و اصالحات بعدي،  قانون تشكيل سازمان  1367قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي مصوب سال 
پزشكي و..... اقدامات ذيل از نظام پزشكي، آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صاحبان حرف وابسته 

حداقل تا حداكثر در صورت عدم تعهد به مفاد تفاهم نامه و دستور العمل هاي ابالغي و در صورت احراز 
تخلف بر اساس گزارشات مردمي، دانشگاهي، ستاد وزارت متبوع بر اساس گروه و نوع تخلف انجام خواهد 

 شد:

ي) كه توسط دانشگاه صورت مي پذيرد و توسط تيم نظارتي گروه اول: تخلفات مديريتي (انضباطي يا مال .2
ستادي به كميته ويژه نظارت ستاد گزارش و بررسي ميشود و اقدامات انضباطي از تذكر كتبي تا بركناري 

 مسئول مربوطه را بدنبال دارد شامل:

 عدم تخصيص و پرداخت اعتبارات به موقع و صحيح مطابق دستورعمل هاي ابالغ شده .2.1

 گانه و نيز وظايف قيد شده در اين شيوه نامه 6جام ساير وظايف قيد شده در برنامه هاي عدم ان .2.2

 عدم نظارت صحيح و مدون از اجراي برنامه ها در بيمارستانهاي تحت پوشش اين برنامه .2.3

گروه دوم: تخلفات مديريتي (انضباطي يا مالي) كه توسط گروه مديريت بيمارستان اعم از رييس، مدير،  .3
، مدير امور مالي ، اداري وساير سطوح مديريت بدليل عدم اجراي شرح وظايف قيد شده در اين مترون 

برنامه و يا عدم نظارت صحيح صورت مي گيرد و در دانشگاه بررسي ميشود و يا بر حسب مورد به 
وزارت گزارش مي گردد و بر حسب تشخيص دانشگاه از تذكر شفاهي و كتبي رييس دانشگاه و معاونين 
به رييس بيمارستان تا بركناري رييس بيمارستان، مديربيمارستان، امور اداري مالي، مترون و يا ساير 

 افراد ذيربط را شامل مي گردد شامل:

 هزينه كرد منابع اختصاص يافته خارج از برنامه هاي ابالغي .3.1

 عدم آموزش پزشكان و پرسنل در خصوص مفاد برنامه هاي ابالغي و شرح وظايف .3.2

 الع رساني مناسب در خصوص حقوق بيمارعدم اط .3.3
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 ارجاع بيمار به بيمارستان هاي خارج از زنجيره ارجاع تعريف شده(بخش خصوصي و...) .3.4

ارجاع بيمار به بيمارستان هاي داخل زنجيره بدون هماهنگي هاي الزم  و عدم تامين هزينه هاي  .3.5
 انتقال بيمار از بيمارستان مبدا با بيمارستان مربوطه

 مار يا همراهان جهت تهيه داروها و لوازم پزشكي مصرفي از خارج از بيمارستانارجاع بي .3.6

 عدم رعايت حداقل استانداردهاي هتلينگ .3.7

 عدم تهيه فضا و امكانات كافي براي پزشكان مقيم .3.8

 عدم ثبت ورود و خروج پزشكان و اعضاي هيئت علمي .3.9

 عدم نظارت صحيح بر عملكرد پزشكان و كاركنان .3.10

 داروها و ملزومات مورد نياز بيماران و نظارت مستمر بر موجودي بيمارستانعدم تهيه كليه  .3.11

 اخذ هزينه باالتر از مبالغ ذكر شده در برنامه حمايت از بيماران ويژه مشمول برنامه .3.12

 عدم انجام ساير وظايف قيد شده در برنامه هاي ابالغي .3.13

رستان(درماني، اداري) صورت مي گروه سوم: تخلفات قرمز كه توسط پزشكان ويا ساير كاركنان بيما .4
پذيرد و توسط رياست بيمارستان مستقيما به هيئت تخلفات كاركنان اداري و يا تخلفات هيئت علمي 
دانشگاه معرفي و در هيئت بررسي و تصميم گيري مي شوند و اقدامات انضباطي از جابجائي پزشك 

اعضاء هيئت علمي، تعديل و كسر  توقف ارتقاء و ترفيع در خصوص -متخلف از بخش يا بيمارستان
درصدي از كارانه، عدم تمديد و ابطال پروانه(توسط سازمان نظام پزشكي) ، لغو قرارداد همكاري و معرفي 

 به هيئت تخلفات كاركنان در خصوص ساير پزشكان و كارمندان را بدنبال دارد شامل:

ع استخدامي در بخش خصوصي و فعاليت پزشكان بر خالف مفاد قرارداد و تعهدنامه و ضوابط نو .4.1
 خيريه

 اخذ وجوه خارج از تعرفه و يا خارج از حسابداري بيمارستان به هر طريقي .4.2

تجويز، خريد يا تبليغ داروها و يا تجهيزات گران قيمت و خارج از بسته مشمول برنامه به جهت  .4.3
 سودجوئي و يا هرگونه تباني با شركت ها ي داروئي و تجهيزات پزشكي

 ار به بيمارستان هاي خارج از زنجيره ارجاع تعريف شده(بخش خصوصي و...)ارجاع بيم .4.4

ساير تخلفاتي كه آسيب جدي به اجراي برنامه وارد مي نمايد، بنا به تشخيص رييس بيمارستان  .4.5
 برابر مقررات 

اين تخلفات حسب مورد مي تواند بصورت همزمان به سازمان نظام پزشكي و كميسيون تعزيرات  .4.6
 .معرفي شوند

تخلفاتي كه توسط پزشكان ويا ساير كاركنان بيمارستان(درماني، اداري) صورت مي پذيرد و  گروه چهارم: .5
در كميته اخالق بيمارستان بررسي و تصميم گيري مي شوند و اقدامات انضباطي از تذكر شفاهي و كتبي 

ابجائي پزشك متخلف از ج -به پزشكان و كاركنان و يا رييس بيمارستان، تعديل و كسردرصدي از كارانه
توقف ارتقاء و ترفيع در خصوص اعضاء هيئت علمي و معرفي به هيئت تخلفات  -بخش يا بيمارستان
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اعضاء هيئت علمي و معرفي به هيئت تخلفات كاركنان در خصوص ساير پزشكان و كارمندان را بدنبال 
 دارد شامل:

 عدم ويزيت به موقع بيماران.  .5.1

 اورژانس در حداقل زمان ممكن. عدم تعيين تكليف بيماران .5.2

 عدم اقدام پزشك مقيم مطابق با پروتكل هاي كميته تعيين تكليف بيمار .5.3

عدم مداخله درماني مستقيم و به موقع توسط پزشك متخصص در زمان الزم و ارجاع وظايف به كادر  .5.4
 آموزشي(رزيدنت، انترن و...)

 اورژانس بر بالين بيمار.عدم حضور به موقع در اتاق عمل و در طي اعمال جراحي  .5.5

 هاي بستري بيماران  عدم رعايت انديكاسيون .5.6

هاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  عدم رعايت راهنماهاي باليني (گايدالين) و پروتكل .5.7
 پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.

 عدم حضور فيزيكي در مركز درماني مطابق قوانين كشوري. .5.8

 رجاع بيماران در قالب برنامه پزشك خانواده شهرستاني و روستاييعدم مشاركت در نظام ا .5.9

 ارائه اطالعات ناصحيح از وضعيت اقتصادي، اجتماعي بيمار توسط مددكار .5.10

 عدم ارائه خدمت مناسب مطابق با برنامه حمايت مالي از بيماران ويژه .5.11

 عدم پذيرش بيمار عليرغم وجود تخت خالي .5.12

بيمارستان جهت خريد دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي، انجام آزمايشات ارجاع بيمار به خارج از  .5.13
 پاراكلينيكي و......

در مطب و يا بخش  kفعاليت پزشكان تمام وقت جغرافيائي درماني يا هيئت علمي و يا  ضريب  .5.14
 خصوصي و خيريه 

 فعاليت اعضاء هيئت علمي در ساعات موظف در بخش خصوصي، خيريه و غير دولتي .5.15

 عايت استانداردهاي ويزيتعدم ر .5.16

 عدم رعايت حقوق بيمار .5.17

 عدم ثبت اقدامات و خدمات انجام شده براي بيمار .5.18

 عدم ثبت اقالم و داروهاي مصرفي و هزينه ها بصورت دقيق در پرونده بيمار .5.19

 تجويز و يا بكارگيري داروها ، ملزومات و تجهيزات خارج از ليست فارما كوپه بيمارستان .5.20

كه استفاده از دارو يا تجهيزات پزشكي خارج از ليست ابالغي دانشگاه يا  در موارد استثنائي .5.20.1
بيمارستان ضروري است، مراتب توسط پزشك معالج به اطالع رييس بيمارستان رسيده و 

 مجوز خاص اخذ ميشود. 
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 عدم ارتباط صحيح كليه پزشكان و پرسنل با بيمار و همراهان بيمار .5.21

 ت اسالمي.عدم رعايت اخالق حرفه اي و شئونا .5.22

 ساير تخلفات با مضامين اداري، مالي، انضباطي، فني، علمي و .... .5.23

عدم انجام ساير وظايف قيد شده در برنامه هاي ابالغي تحول سالمت و نيز وظايف قيد شده در اين  .5.24
 شيوه نامه

 روند برخورد با اين گروه از تخلفات در صورت تكرار ، مانند ساير گروه ها خواهد بود. .5.24.1

مارستان، مدير بيمارستان ، مترون بيمارستان پاسخگوي تمامي فرآيندهاي رييس بي .5.24.2
 بيمارستان در حوزه مربوطه مي باشند.

  هاي تابعه يك دانشگاه ت مستند مبني بر تخطي بيمارستانارشادر صورت دريافت مكرر گز .5.24.3
 از سوي معاونت درمان وزارت متبوع، گزارش مربوطه جهت اتخاذ تصميم مقتضي  به مقام

 عالي وزارت ارائه خواهد شد.

شركت هاي تجهيزات پزشكي كه نسبت به تبليغ غير مجاز براي پزشكان يا پرسنل يا  .5.24.4
 پرداخت پورسانت عمل مي كنند به اداره كل تجهيزات پزشكي معرفي ميشوند.

شركت هاي تجهيزات پزشكي مجاز داراي مجوز تبليغات ازسازمان نظام پزشكي  كه خطاي  .5.24.5
غ داروها و تجهيزات بي كيفيت، گران و يا قاچاق محرز شود نيز به اداره كل آنها در تبلي

 تجهيزات پزشكي معرفي مي شوند.

 اقدامات انضباطي .9 ماده

اقدامات انضباطي بر اساس گروه تخلف و نوع تخلف و بسته به اهميت، مطابق با قانون رسيدگي به  .1
قانون مقررات انتظامي هيات علمي و آئين نامه اجرائي آن  و  1372تخلفات كاركنان اداري مصوب سال 

آن و ضمن  و آئين نامه اجرائي 1372مصوب سال دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور
تطبيق تخلفات صورت گرفته با تخلفات مندرج در مستندات مذكور و نيز مطابقت اقدامات انضباطي با 
مجازات هاي  قيد شده در آن مستندات در مراجع رسيدگي به تخلفات به ترتيب ذيل به تفكيك اعضاء هيئت 

 علمي و ساير كاركنان اداري اعمال خواهند شد:

 ته شده براي هيئت علميمجازات هاي در نظر گرف .1.1

 احضار و اخطار شفاهي .1.1.1

 اخطار كتبي با درج در پرونده .1.1.2

 توبيخ كتبي با درج در پرونده .1.1.3

 كسر حقوق و مزاياي دريافتي تا يك سوم، از يك ماه تا سه ماه. .1.1.4

 تعليق رتبه از يك سال تا دو سال .1.1.5

 تنزل يك پايه .1.1.6

 انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .1.1.7
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روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتي تا ده سال و پرداخت يك  45بازخريد خدمت با پرداخت  .1.1.8
ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت، كسور بازنشستگي افرادي كه خدمت 
آنان بازخريد مي شود به آنان مسترد خواهد شد و كسر يك سال خدمت، يك سال محسوب مي 

 شود.

 يا تحقيقاتي مربوط اخراج از دانشگاه يا مؤسسه آموزشي  .1.1.9

اخراج از مؤسسه متبوع و محروميت از پذيرش در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش  .1.1.10
 دائم از خدمات دولتي انفصال كشور عالي و تحقيقاتي

رييس دانشگاه ويا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي مي تواند بدون مراجعه به  .1.1.10.1
را در مورد اعضاي متخلف  3و  2 و 1هيأت رسيدگي انتظامي مجازات هاي مندرج در بند 

هيأت علمي اجرا كند . اجراي مجازات هاي مندرج در بندهاي بعدي موكول به رأي هيأت 
 رسيدگي انتظامي است.

 مجازات هاي در نظر گرفته شده براي كاركنان غير هيئت علمي  .1.2

 اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .1.2.1

 ميتوبيخ كتبي با درج در پرونده استخدا .1.2.2

 كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .1.2.3

 انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .1.2.4

 تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .1.2.5

تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و  .1.2.6
 اين قانون دستگاه هاي مشمول

 تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .  .1.2.7

سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن  20بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از  .1.2.8
روز حقوق  45تا  30سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت  25و كمتر از 
 ربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادركننده رايمبناي م

بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و  .1.2.9
سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با  25بيش از 

 تقليل يك يا دو گروه .

 اخراج از دستگاه متبوع .1.2.10

 ت ذيل در راستاي مجازات هاي در نظر گرفته شده فوق و همراه با آنها قابل اعمال خواهد بود:اقداما .1.3

 عدم پرداخت حق الزحمه ماندگاري .1.3.1

 حذف و يا تعديل پرداخت حق الزحمه مقيمي .1.3.2

 تعديل و كسر درصدي از كارانه رييس يا مدير بيمارستان .1.3.3
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 جابجائي پزشك و يا مسئول متخلف .1.3.4

 امه مربوطهحذف پزشك متخلف از برن .1.3.5

 و مستخدمين دولتي متخلف در ساير مراكز يا شهرها kعدم بكارگيري نيروهاي ضريب   .1.3.6

 


