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 بيمارستان هاي تابعه دانشگاه هاي علوم

مراكز اورژانس بيمارستاني در اورژانس

و ويزيت مستقيم ايشان  بيماران با نظارت

.ص مقيم باشند

. آنكالي، ممنوع مي باشد

و نـوع بيمـاران  حسـب شـرايط بيمارسـتان

توافق معاونتو با كه حسب مورد. گردد

ت  عاليبسمه

و آموزش پزشكي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان
 معاونت اجرايي

و  اعتبارات معاونت درماندفتر بودجه
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و بيمارس مقيم در پزشكان متخصص مراكز آموزشي درماني

 پزشكي كشور

مصوبه كميته ارتقاء خدمات ابالغ مي گردد كه بامتخصصي

و تمام بي،ي تابعه دانشگاه هاي علوم پزشكيها حضور داشته

.گرددمي تكليف

و زايمان .زنان

. تخصص اطفال

. عمومي

.ص داخلي

.ب

 تخصصي مي بايست در تخصص مربوطه حداقل داراي يك متخصص

آ ي پزشك مقيم، پرداخت هرگونه وجهي تحت عنوان حق الزحمه

ح هماهنگي كميته ارتقاء خدمات اورژانس بيمارستاني هر دا نشـگاه

.ه انتخاب پزشك مقيم در هر بيمارستان اقدام مي نمايند

:ي به پزشك مقيم پرداخت

و حجم كاركرد پزشك مقيم به وي پرداخت مي گر، ميزان

.غ مي گردد

بسمهت

 معاونت درمان

اجرايي پزشكدستورالعمل

:تعاريف-1ماده

:پزشك مقيم

متخص پزشك مقيم اورژانس به

و بيمارستان ه آموزشي درماني

تعيين تكدر حداقل زمان ممكن

:گروه هاي مشمول-2ماده

زفلوشيب/ متخصصين.1

فوق تخص/ متخصصين.2

متخصصين جراحي عم.3

.متخصصين بيهوشي.4

فوق تخصص/ متخصصين.5

متخصصين داخلي قلب.6

.متخصصين ارتوپدي.7

.جراح عروق.8

و اعصاب.9 .جراح مغز

بيمارستان هاي تك تخ-3ماده

در بخش هاي داراي:1تبصره

ه:2تبصره معاونت درمان با

مراجعه كننده، راساً نسبت به

ميزاننحوه محاسبه-4ماده

:مبلغ ثابت�

شامل مبلغي است كه فارغ از

و ابالغندرمان هر دانشگاه تعيي



ي

امتيازگزارشي

امتياز20تات درمان

امتياز40تابيماران بخش/

امتياز30تابيمارستانرئيس/

امتياز10تارئيس بخش/ستان

امتياز100

. مقيم مي باشند

شهرستان، بار مراجعه درجه محروميت

همچنين به گونه اي برنامه ريزي. نمايند

.

از معيارهاي نيز)4(كسب شده در ماده

ت  عاليبسمه

و آموزش پزشكي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان
 معاونت اجرايي

و  اعتبارات معاونت درماندفتر بودجه
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: عملكرد پزشكان مقيم

مبنايمعيارها

معاونتمقيماز عملكرد پزشكت درمان

/بخشرئيسپزشك مقيمعملكرداز بيماران

/معاونت درمانمقيماز عملكرد پزشك مديريتي

و شئونات اسالمي سترئيس بيمار اخالق

جمع كل

ميزان رضايت از عملكرد پزشكان مقين اصلي ترين شاخص ها در تعيي

 بيماران

 اورژانس در حداقل زمان ممكن

 شده

و در طي اعمال جراحي اورژانس بر بالين بيمارق عمل

.ICUبستري بيماران در بخش هاي ويژه مخصوصاً بخشي

:مقيم اند نهايي پزشك

منطقه،حسب شرايط)2(مقيم مشمول ماده پزشكان تمام

بهتعيين سقف وكف نسبت به ن مبالغي عنوان حق ثابت اقدام

.نباشد%30در گروههاي تخصصي بيش از پرداختيو حداقل

كاتنمرپزشكان، كاركرددرصدومحروميت اي نظير ميزان

. محترم مي باشد

بسمهت

 معاونت درمان

ي ارزيابي عممعيارها-5ماده

رديف

معاونترضايت1

رضايت بيما2

حوزه مدرضايت3

ا4 رعايت

معيارهاي ذيل از اصل: تبصره

ب.1 انجام به موقع ويزيت

تععين تكليف بيماران.2

ش.3 كيفيت خدمات ارائه

در اتاقعحضور به موق.4

رعايت انديكاسيون هاي.5

نحوه محاسبه درآمد-6ماده

ت معاونين درمان موظفند براي

و نوع مر درماني نسبكز بيماران

و گردد كه اختالف بين حداكثر

عالوه بر شرايط منطقه: تبصره

اصلي پرداخت ثابت به پزشكان



ي

شيوه نامهو يا منطقه اي دستورالعمل

. از مراكز درماني كامالً الزامي است

، كاهش شيفت بيمار به بخش بيماران

ت  عاليبسمه

و آموزش پزشكي معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان
 معاونت اجرايي

و  اعتبارات معاونت درماندفتر بودجه
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دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور موظفند حسب شرايط

و بيمارستان هاي تابعه ابالغ نمايند/ آموزشي .درماني

از هريك بازرسي هاي انجام شدهارسال گزارش مراجعين، رضايتمندي

مشتمل بر آمارهاي مقايسه اي درخصوص رضايتمنديه ماه

.كامالً الزامي مي باشدبه معاونت درمان وزارت متبوع ضرور

بسمهت

 معاونت درمان

-8ماده

دانشكد/درمان دانشگاه معاونين

و به مراكز آموزش تكميلي تنظيم

به منظور بررسي رضا: تبصره

-9ماده

مارسال گزارش عملكرد شش

انتقال هاي غير ضرو خصوصي


