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 يزكرداز محل اعتبار برنامه كاهش فرانش ينههز: موضوع

 
  با سالم و احترام

ضمن تاكيد  برلزوم اجراي كامل برنامه تحول نظام سالمت وبه منظور جبران كامل  كاهش   

در پزشكان وكاركنان بيمارستان ها در اجراي برنامه  درآمد نقدي بيمارستان ها وايجاد انگيزه بيشتر

الزم است دستور فرماييد در بيمارستان هاي تابعه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور از محل 

اعتبار برنامه كاهش فرانشيز اين هزينه ها به ترتيب اولويت زير انجام ) روزه 45(اولين تخصيص 

   .شود

سالمت مندرج در صورتحساب بيماران بستري بيمارستانهاي جمع ستون يارانه % 100جبران  -1

 . تحت پوشش حاصل از اجراي برنامه كاهش فرانشيز جهت انجام هزينه هاي جاري بيمارستان

ا ودارو  ذخريد نقدي تجهيزات مصرفي پزشكي تخصصي قيمت گذاري شده در سايت سازمان غ -2

 .ماه آينده بيمارستان  3حداكثر براي نيازهاي 

خت اسناد خريد لوازم مصرفي كه قبل از اعالم قيمت ها درسايت سازمان غذا وداروانجام شده پردا

  .است، مشمول اين بند نمي باشند

آموزش (پرداخت كارانه  كاركنان غير پزشك بيمارستان ها وپزشكان تمام وقت جغرافيايي  -3

 )ودرماني 

 .پرداخت كارانه پزشكان  غير تمام وقت جغرافيايي  -4

 4و3،2مجاز به هزينه كرد بندهاي  1است دانشگاه  پس از پوشش كامل هزينه هاي مندرج در بند بديهي 

  .خواهد بود

  

 


