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:شماره جلسه

24/3/93: تاريخ جلسه

و درماني استان لرستان- و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي

 درمانحوزه

ستاد اجرايي برنامه تحول نظام سالمت صورتجلسه فرم  

تهيه گردد در مانگاههاي بيمارستاني وكلينيك هاي ويژه

ي تارخ جهت عقد قرارداد بخش دولتي انجام گردد

 راه قانوني اقدام گردد قانوني تصوير برداري آسيا از

ودره وفق آيين نامه با حداقل قيمت پيشنهادي منعقد
تجديد نظر گردد ضمنا با توجه به ارسال فرمتش خصوصي

 مربوطه بيمارستانها مجاز به عقد قرارداد با واحدهاي خصوص
و ، ارسالي بوده درصورت عدم همكاري موسسات خصوصي

ه ومجوز مسئولين فني وهمچ  اجرايي جهت عدم تمديد پروانه
 در قراردادهاي في مابين ارسال گردد

 خصوص الزام همكاري با بخش دولتي واستفاده از اهرم مورد
 صورت عدم همكاري

 متخصصيني كه با برنامه همكاري الزم را ندارند

 همكاري نمي نمايند جهت تعليق ويا لغو قرارداد به بيمه ها معرفي

، تشويق وبر ش دولتي همكاري مي نمايند به بيمه ها جهت
 گردند

: گزارش

 عنوان مصوبه رديف

1
داماكن استيجاري مورد نياز جهت

2
رايزني الزم با مركز تصوير برداري

3
ق در خصوص در يافتي مازاد تعرفه

4

آزمايشگاهقرارداد بخش خصوصي
بخش قراردادهاي منعقده با تعرفه

قرارداد همكاري از طرف كميته مر
توجه به دستورالعملها ومكاتبات ارس
گزارش عدم همكاري به ستاد اجر
بيمه ها جهت تعليق وتجديد نظر

مكاتبه با بخش خصوصي در خصو5
بدون اهمال وچشم پوشي در صور

6
عدم تمديد پروانه مطب متخصصين

7
ازمايشگاهي كه با برنامه همكامراكز

معرفي مراكزخصوصي كه با بخش8
معرفي گر رساني مطالبات بيمه اي



ومسئولين
 واحدها

9
-آزمايشگاهي–مراكز دولتي موظف به پذيرش تمام بيماران وخدمات ارجاعي اعم از بستري

و  با فرم ارجاع مي باشند ...... تصوير برداري
روساي
 بيمارستانها

10 
مكاتبه واستعالم جهت راهكار تهيه تجهيزات سرمايه اي واعتبار مورد نياز با عنايت به تسريع در

.اجراي برنامه تحول نظام سالمت ولزوم ارائه خدمات كامل بيمارستاني انجام گردد 
 واحد تجهيزات

25/3/93

11 
بيمه ها كليه خدمات غير مشمول را جهت استفاده به بيمارستانها وستاد اجرايي برنامه تحول

 نظام سالمت اعالم نمايند
مسئولين بيمه
 ها

30/3/93

ستاد اجرايي برابر دعوت نامه موظف به حضور در كميته هاي مربوطه مي باشند تمامي اعضاء كميته ها
واعضاء كميته ها

25/3/93 دبيرخانه دبير برنامه نسبت به تعيين تكليف مسئول كميته مديريت اطالعات اقدام نمايد

و روساي بيمارستانها در اين مقيمي متخصصين بيمارستانهاي خرم آباد به شرح ذيل انجام گردد
و اقدام ....خصوص با همكاري ادارات بيمه واستفاده از اهرم هاي موجود ازجمله تغيير كارانه

داخلي:قلب وكودكان شهيد رحيمي:جراح وبيهوشي مدني:عشاير.نمايند

بيمارستانهاي
 خرم آباد

30/3/93

30/3/93 معاون در مان تجهيزات پزشكي به آن حوزه منتقل گردد باتوجه به در خواست معاونت دارو وغذا واحد

، با تمركز بر متخصصين ارجاع دهنده مسئولين بيمارستانها برآوردي از مهمترين داليل ارجاعات
وضرورت ارجاعات انجام داده ودر صورت نياز پس از آموزش الزم با همكاري گروه هاي 

انديكاسيون رادر كميته هاي مربوطه بررسي وبرخورد الزم با تخصصي موارد ارجاعات بدون 
 خاطيان به عمل آورند

كليه بيمارستانها

30/3/93

پيشنهاد الزم جهت افزايش انگيزه مديران ودست اندر كاران برنامه تحول نظام سالمت به
.رياست دانشگاه ارسال گردد 

 دبيرخانه
30/3/93

 بيمه سالمت تسويه خواهد نمود 1393مطالبات دانشگاه را تاپايان فروردين سالبيمه خدمات درماني تماام

كميته عالي نظارت جهت تعيين ضرايب كارانه متخصصين مقيم وماندگار ومتخصصيني كه از
 تجهيزات شخصي در درمانگاه دولتي استفاده ميكنند تشكيل گردد 

30/3/93


