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ریيس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پسشكی و خدمات بهداشتی درمانی ...
رئيس محترم مرکس آموزشی ،پژوهشی و درمانی سل و بيماریهای ریوی مسيح دانشوری
رئيس محترم مرکس آموزشی ،تحقيقاتی و درمانی قلب و عروق شهيد رجایی

با سالم

تا عٌایت تِ اتالغ کتاب اسصؽ ًؼثی خذهات ٍ هشالثتّای ػالهت ٍ ؿشٍع فاص ػَم عرش حورَن ًمرام
ػالهت ٍ تِ هٌمَس تشلشاسی اسحثاط اثشتخؾ تیي پشداخت ٍ عولكشد کاسکٌاى پضؿک ٍ غیشپضؿرک ترِ پیَػرت
«دػتَسالعول پشداخت هثتٌی تش عولكشد پضؿكاى ٍ اعضای ّیات علوی ؿراغل دس تیواسػرتاى ّرا ی ٍاتؼرتِ ترِ
داًـگاُ/داًـكذُ ّای علَم پضؿكی ٍ خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهرَصؽ پضؿركی» ٍ
«دػررتَسالعول پشداخررت هثتٌرری تررش عولكررشد کاسکٌرراى غیشپضؿررک ؿرراغل دس تیواسػررتاىّررای ٍاتؼررتِ تررِ
داًـگاُ/داًـكذُ ّای علَم پضؿكی ٍ خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی ٍصاست تْذاؿت دسهاى ٍ آهَصؽ پضؿكی» ترِ
هٌمَس اتالغ تِ ٍاحذّای حاتعِ جْت اجشا اسػان هیگشدد .همتضی اػت ًؼثت تِ اجشای دلیك دػتَسالعولّرای
هزکَس تا سعایت هَاسد ریل الذام گشدد:
 .1ایي دػتَسالعول ّا جایگضیي دػتَسالعول ًمام ًَیي اداسُ تیواسػتاى ّا هَضَع تخـٌاهِ ؿواسُ  13251هَسخ
 ٍ 1378/10/12اصالحیِّای تعذی آى هیگشدد ٍ اص حاسیخ  1393/7/1لغایت  1394/3/31تِ صرَست آصهایـری
الصماالجشا هیتاؿذ.
 .2تا حَجِ تِ لضٍم اجشای ّواٌّگ ایي دػتَسالعولّا دس کلیِ تیواسػتاىّای حاتعِ ّش گًَِ پیـرٌْاد حغییرش دس
هَاد ٍ حثصشُ ّای ایي دػتَسالعول ّا حٌْا تا کؼة هجَص هكتَب اص دتیشخاًِ ؿَسای تشًاهِ سیرضی ٍ ًمراست ترش
حَصیع دسآهذ اختصاصی هؼتمش دس هعاًٍت دسهاى ٍصاست هتثَع اهكاىپزیش اػت.
 .3هْوتشیي اّذاف ٍ هوَسّای اصلی حذٍیي ایي دػتَسالعولّا تِ ؿش ریل اػت:
 تْثَد سٍحیِ کاس حیوی ٍ ایجاد ًـاط ٍ اًگیضُ فعالیت تیـتش دس تخؾّای تیواسػتاًی ٍ ترالغثع دس کرل
تیواسػتاى اص عشیك ایجاد اسحثاط تیي عولكشد ّش تخؾ ٍ دسیافتی کاسکٌاى آى تخؾ.
 ػْین ؿذى کلیِ کاسکٌاى پضؿک (عوَهی هتخصص فَقحخصص ٍ دػتیاساى) ٍ کاسکٌاى غیشپضؿرک
ؿاغل دس تیواسػتاى ٍ اٍسطاًغ پیؾتیواسػتاًی تا ّرش ًرَع ساتغرِ اػرتخذاهی دس دسآهرذ اختصاصری ٍ
تالغثع افضایؾ حعْذ ػاصهاًی کاسکٌاى ٍ ّوشاػتا ؿذى اًگیضُ کاسکٌاى تا اّذاف ػاصهاًی.
 افضایؾ تْشٍُسی هٌاتع اًؼاًی ٍ فیضیكی تیواسػتاى.
 افضایؾ کیفیت خذهات ٍ اسحما سضایتهٌذی تیواساى.
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 حشکت تِ ػوت ایجاد حعادن دس دسیافتی کاسکٌاى غیشپضؿک ؿاغل دس تیواسػتاىّا هثتٌی ترش کویرت ٍ
کیفیت عولكشد ایـاى ٍ تا حَجِ تِ دسجِ ػختی هشالثت اص تیواساى.
 حشکت تِ ػوت ایجاد حعادن دس دسیافتی پضؿكاى دس سؿتِّای هختلف ٍ حوایت اص سؿتِّرای پضؿركی
کِ ٍجَد آًْا تشای حفظ ٍ اسحمای ػالهت هشدم ضشٍسی اػت ٍلی تِ علت پاییي تَدى دسآهذ اػرتمثان
هٌاػثی اص ایي سؿتِّا دس تیي پضؿكاى ٍجَد ًذاسد.
 افضایؾ اًگیضُ ٍ حعْذ حین هذیشیت تیواسػتاى دس هؼیش سؿذ کیفی ٍ کوی خذهات دسهاًی
 .4تا حَجِ تِ پشداختّای علیالوؼاب تِ کاسکٌاى پضؿک ٍ غیشپضؿک دس هراُّرای هْرش حرا آرس ػران جراسی
هَضَع تخـٌاهِّای ؿواسُ 400/17039د هَسخ  ٍ 1393/9/1ؿواسُ  100/1305هَسخ  1393/10/16ضشٍسی
اػت کلیِ تیواسػتاىّای حاتعِ ػْن ّش یک اص کاسکٌاى پضؿک ٍ غیرش پضؿرک سا تشاػراع دػرتَسالعولّرای
پیَػت هواػثِ ٍ پشداختْای علیالوؼاب لثلی سا حؼَیِ حؼاب ًوایٌذ.
 .5داًـگاُ ّا ٍداًـكذُ ّای علَم پضؿكی ٍخذهات تْذاؿتی دسهاًی هیتایؼت تِ گًَِای تشًاهِسیضی ًوایٌرذ
کِ کلیِ پشداختّای عولكشدی هَضَع ایي دػتَسالعولّا دس اػشع ٍلت ٍ حذاکثش تا فاصلِ صهاًی دٍ هاّرِ ترِ
پضؿكاى ٍ کاسکٌاى غیشپضؿک پشداخت گشدد.
 .6ػاختاس حعییي ؿذُ دس فصل ػَم دػتَسالعول پشداخت هثتٌی تش عولكشد کاسکٌاى غیشپضؿک جْرت اػرتمشاس
کاهل دػتَسالعولّا ٍ سعایت ضَاتظ حعییي ؿذُ الضاهی اػت ٍالصم اػرت داًـرگاُ ّرا ٍداًـركذُ ّرای علرَم
پضؿكی ٍخذهات تْذاؿتی دسهاًی ٍ تیواسػتاىّای حاتعِ ًؼثت تِ ایجاد ػاختاسّای حعییي ؿذُ الذام ًوَدُ ٍ تش
اجشای صویح دػتَسالعولّا ًماست ًوایٌذ.
 .7هعاًٍرت دسهرراى داًـگاُ/داًـركذُ علررَم پضؿرركی ٍخرذهات تْذاؿررتی دسهرراًی الصم اػرت دس اجررشای ایرري
دػتَسالعول ّا تا ّوكراسی سٍػرای تیواسػرتاىّرای هـروَن ترش حراهیي ٍ حفرظ ًیرشٍی اًؼراًی هرَسد ًیراص
تیواسػتاىّای حاتعِ ًماست ًوایٌذ.
 .8تا حَجِ تِ لضٍم ایجاد حعادن تیي دسآهذ ٍ ّضیٌِ تیواسػتاىّا سعایت ضَاتظ ٍ چاسچَبّای حعیریي ؿرذُ دس
ایي دػتَسالعولّا ٍ تِ ٍیظُ سعایت ػمفّای حعییي ؿذُ دس هَاد  6 ٍ 5دػرتَسالعولّرای پشداخرت هثتٌری ترش
عولكشد پضؿكاى ٍ اعضای ّیات علوی ٍ ّوچٌیي هادُ  5دػرتَسالعول پشداخرت هثتٌری ترش عولكرشد کاسکٌراى
غیشپضؿک ضشٍسی اػت ٍ پشداخت تیؾ اص ػمف حعییي ؿذُ تذٍى کؼة هجَصّای اعالم ؿذُ هجاص ًویتاؿذ.
 .9داًـگاُ ّا ٍداًـكذُ ّای علَم پضؿكی ٍخذهات تْذاؿتی دسهاًی ٍ تیواسػتاىّای حاتعِ هیحَاًٌذ اص عرشق
ریل ًمغًِمشات ٍ ػَاالت هشحثظ تا ایي دػتَسالعولّا سا هٌعكغ ًوایٌذ:
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 پؼت الكتشًٍیكی تِ آدسع p4p@health.gov.ir
 هكاحثِ تا دتیشخاًِ ؿَسای تشًاهِسیضی ٍ ًماست تش حَصیع دسآهرذ اختصاصری هؼرتمش دس هعاًٍرت دسهراى
ٍصاست هتثَع
 حلفي تِ ؿواسُ 021-81455502
ً واتش تِ ؿواسُّای 021-81454765-6
 .10تِ هٌمَس حؼْیل ٍ افضایؾ دلت ٍ ػشعت دس اجشای ایي دػتَسالعولّا ًشمافضاس هشحثظ دس حان آهادُػراصی
هیتاؿذ کِ هتعالثاً اسػان خَاّذ ؿذ.
 .11تِ هٌمَس اػتمشاس صویح ایي دػتَسالعولّا آهَصؽّای حضرَسی ٍ غیشحضرَسی ترشای هؼرنَلیي هرشحثظ
تشگضاس خَاّذ ؿذ.
 .12داًـگاُ ّا ٍداًـكذُ ّای علَم پضؿكی ٍخذهات تْذاؿتی دسهاًی کِ حاکٌَى ػْن کاسکٌراى غیشپضؿرک سا
کوتش اص  %20( %22.5کاسکشد پضؿكاى ٍ  %2.5دسآهذ پاساکلیٌیک) پشداخت هیکشدُاًذ الصم اػت هشاحة سا جْت
حصوینگیشی تِ عَس هكتَب تِ دتیشخاًِ ؿَسا اعالم ًوایٌذ.

سًٍَؿت:
 هعاٍى هوتشم .......
 لائن همام هوتشم .......
 هـاٍس هوتشم .........
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