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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

 

 


