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و خدمات بهداشتي درماني/رئيس محترم دانشگاه  ...دانشكده علوم پزشكي

 نحوه فعاليت پزشكان متخصص در برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم: موضوع

 سالم عليكم

و آل محمد اج با توجه به تاكيدو با تقديم احترام؛)ص(با صلوات بر محمد الس مقام محترم وزارت در

و خدمات بهداشتي درماني دانشكده/روساي محترم دانشگاه هاي سازي برنامه به منظور پيادهو هاي علوم پزشكي

و مراقبتطرح  و جهت دستيابي به اهداف موردنظر همچون ارتقاء كيفيت خدمات هاي سالمت، تحول نظام سالمت

و كمت و دسترسي عادالنه مردم به خدمات به ويژه در مناطق محروم ر توسعه يافته، كاهش پرداخت از جيب مردم

و ماندگاري پزشكان، از آنجا كه پزشكان مشمول و پيراپزشكاندر نهايت توسعه جذب  قانون خدمت پزشكان

كا(  1362نامه اجرايي قانون اجازه تاسيس مطب مصوب آيين)13(ماده)3(و تبصره)8(به استناد ماده)ضريب

و اختيارات قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي- دوم فصل)3(ماده)ن(و بند ورود محضري سندمتن،وظايف

مي)32(ماده)د(ذيل بند)2(تبصرهو به دوره دستياري بايست به طور تمام قانون برنامه پنجم توسعه كشور

ن ضروري استدانشكده محل خدمت خود باشند؛ لذا/وقت در اختيار دانشگاه ظام پزشكي با هماهنگي سازمان

و نتايج به دبيرخانه كشوري طرح تحول سالمت گزارش گردد استان اقدامات ذيل .صورت گرفته

 تخصصو فوق از تاريخ ابالغ اين بخشنامه صدور هر گونه پروانه مطب براي پزشكان متخصص-1

آنهبنابراين ضروري است كليه واحدهاي تابع. باشد ضريب كا مجاز نميو مشمول طرح نيروي انساني

مطب به منظور هرگونه گاه از صدور گواهي عدم نياز در ساعات غيراداري جهت صدور پروانه دانش

.، خودداري نمايندفعاليت انتفاعي درماني خارج از حوزه دانشگاه

كه-2 ، از داردضريب كا نياز به تمديدو مشمول طرح نيروي انسانيپروانه مطب پزشكان در مواردي

و هرگونه تمديد پروانه مطب نامه امكان تمديد آن وجود نداتاريخ ابالغ اين بخش .باشدمينمجاز رد

كه-3 با دريافت نموده مطبضريب كا قبالً پروانهو مشمول طرح نيروي انساني زشكانپدر صورتي و اند

شروع اين برنامه تمايل به انتقال مطب خود به كلينيك ويژه بيمارستان دارند؛ در صورت درخواست 

ميپزشك  و ملزومات تخصصي مطب توان مجوزو نياز دانشگاه، رااستقرار تجهيزات  پزشك مربوطه

و درمانگاه در كلينيك در چنين.، صادر نموددانشكده/هاي آن دانشگاه هاي بيمارستان هاي تخصصي

 مطابق دستورالعمل حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق كمتر توسعه خدمات مربوطه، تعرفهمواردي 

مييافته و محاسبه العمل توسط هيات عالي نظارت دستور،سهم پرداختي به اين دسته از پزشكان شود

مي ها در دانشگاه، نظام نوين اداره بيمارستان .گردد تعيين

هاي الزم جهت حضور تمام وقت اين جاري زيرساخت حداكثر تا اول آذرماه سال دانشگاه مكلف است-4

و كلينيك ارستاندر بيم دسته از پزشكان را در صورت عدم وجود.دفراهم نماي هاي تابعه دانشگاه ها
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در تخصصيهاي كلينيك از طريق ايجادنمودن كلينيك ويژه، شرايط الزم فعالفضاي فيزيكي الزم جهت

فراهم) فضاي فيزيكيو يا اجارهي موجوداز طريق تغيير كاربري فضاها ترجيحاً(سطح شهر مربوطه

. گردد

كا( خدمات قانوني تخصصو فوق ان متخصصپزشك-5 و پيماني(و استخدامي دانشگاه)ضريب و)رسمي

در صورت تمايل به استفاده از مزاياي طرح،كه مطب فعال دارند شهرستان/در سطح شهرآزاد پزشكان

و عملكردي(در مناطق محروم ماندگاري پزشكانحمايت از   كيفيت خدماتو برنامه ارتقاي) بخش ثابت

به، در صورت سپردن تعهد كتبي مبني بر اينكه حداكثر از ابتداي آذرماه سالويزيت جاري مطب خود را

توانند از زمان امضاي تعهدنامه مذكور، از مزاياي اين كلينيك ويژه تابعه دانشگاه منتقل خواهند نمود؛ مي

.ها استفاده نمايند طرح

به6در طي اين مدت-6 و كلينيك ماهه، اين پزشكان مجاز فعاليت در بيمارستان، مراكز جراحي محدود

و براي انجام اقدامات تشخيصي يا درماني مجاز در مطب، مجاز به انجام آن  غيرتابعه دانشگاه نيستند

مي. باشند در مطب خود يا بيمارستان تابعه دانشگاه مي و پروسيجرها الزاماً بايست ساير اعمال جراحي

اين دسته از پزشكان موظف به رعايت ضوابط.ه دانشگاه انجام شودهاي تابع در بيمارستان

و رعايت تعرفه دستورالعمل ماندگاري همچون عدم اخذ پرداخت هاي مصوب بخش هاي غيررسمي

. خصوصي در مطب خود خواهند بود

و فوق پزشك-7 كا(تخصص خدمات قانوني متخصص ماه يا كمتر از دوره خدمت وي باقي6كه) ضريب

ميمان و داراي مطب مي ده تواند از مزاياي اين طرح استفاده باشد، تنها با رعايت يكي از شرايط ذيل

:نمايد

به طور مكتوب تعهد نمايد كه در صورت نياز دانشگاه حداقل به مدت يكسال پس از اتمام-7.1

.وقت جغرافيايي ادامه فعاليت دهد طرح خود، در دانشگاه مربوطه به طور تمام

وي در ماه- 7.2 . ژه دانشگاه منتقل نمايد هاي باقي مانده، مطب خود را به كلينيك

برنامه توانند از مزاياي، پزشكان مذكور نمي7و5در صورت عدم امضاي تعهدنامه مذكور در بند-8

.حمايت از ماندگاري پزشكان استفاده نمايند

و كمتر توسعه يافته، پزشكان محترم متخصص  نظر به اينكه با ابالغ برنامه ماندگاري پزشكان در مناطق محروم

و مقرراتمي برنامهمشمول اينو فوق تخصصين و امتيازات مطابق ضوابط و از مزايا دستورالعمل توانند جذب

مي؛مند گردند بهره ابالغي و توضيح كامل انتظار ب برنامهرود با توجيه هاي ويژه برنامهه هاي طرح تحول سالمت

ارتقاء كيفيت«و»ترويج زايمان طبيعي«،»حضور پزشكان متخصص مقيم«،»حمايت از ماندگاري پزشكان«

و، كليه پزشكان فعال در منطقه تحت پوشش»خدمات ويزيت و تشويق گردند جهت مشاركت در برنامه ترغيب
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ج و كامل به منظور و نظارت دقيق لوگيري از اخذ هرگونه دريافت غيرقانوني در مطب پزشكان مشمول

.غيرمشمول برنامه به عمل آيد

:رونوشت
 تهراندبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه محمديان آقايجناب
تيبهش شهيددبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه باواخاني آقايجناب
 شيرازدبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه جعفري خانمسركار
 شاهروددبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانهها خواجه آقايجناب
 احمد بويرو كهكيلويهدبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه حبيبي آقايجناب
بمدبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه وفايي خانمسركار
 فسادبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه توكلي خانمسركار
 قزويندبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه اسماعيلي خانمسركار
قمدبخپع دانشگاه رياست حوزه دبيرخانه نامدار آقايجناب
)شهركرد(بختياريهارمحالچدبخپعدانشگاهرياستحوزهدبيرخانهتشكرآقايجناب


