
كه طي و سياستگذاري معاونت درمان جلسه اي صبح8در ساعت4/3/93در تاريخ توسط كميته برنامه ريزي

بيمارستانهاي مسئولين خدمات،مديران،درمان روز يكشنبه در سالن جلسات حوزه رياست اين دانشگاه با حضور مدير

و كارشناسان معاونت درمان  به برنامه تحول دولتي تابعه دانشگاه كه با استناد برگزار گرديد سواالت زير مطرح گرديد

و اطالعيه هاي ارسالي  به آنها نظام سالمت و آموزش پزشكي در ذيل :پاسخ داده مي شود وزارت بهداشت ،درمان

و غيردول مراكزبا عقدقرارداد-1سوال به چه شكل باشد؟ تي  دولتي

كه طي نامهو دولتي عقد قرارداد با مراكز خصوصي توسط كميته برنامه ريزي در معاونت درمان فرمت:پاسخ تهيه شده

.به كليه مراكز ارسال شده است، اقدام گردد 8566/93/100شماره 

به خارج از بيمارستان چگونه است-2سوال ؟هزينه جابجايي بيماران

كه انتقال بيمار:پاسخ مربوط به خدمتي باشد كه در بيمارستان ارائه نمي گردد هزينه انتقال بيمار با آمبوالنس درصورتي

و .با تعرفه دولتي تحت پوشش برنامه ميباشد درقالب زنجيره ارجاع

بجهت مقيم شدن پزشكان متخصص نياز-3سوال  ميباشد؟ نفرهر رايبه اتاق اختصاصي

 در غيراينصورت نيازي به در اختيار گذاشتن اتاق اختصاصي براي هرنفر بله،درصورت داشتن فضاي فيزيكي كافي-پاسخ

.باشد نمي

به چه نحوي اقدام نمايد؟-4سوال  بيمارستان هفتم تيردورود با داشتن يك نفرپزشك متخصص جراحي عمومي

بادر-پاسخ اما مطابق دستورالعمل برنامه دردست پيگيري ميباشدو اين مشكل باوزارتخانه مكاتبه شده رابطه

.شبانه روز غير متوالي شيفت خواهدداد15حضورپزشكان متخصص مقيم ،هرپزشك درهرماه حداكثر

كه بيماري ايمپلنت-5سوال  هاي موجود را نپذيرد تكليف چيست؟ در صورتي

و به او اطمينان داده شود كه تجهيزات موجودبه بيمار توضيحات الزم در خصوص اجراي برنامه داده ميشود-پاسخ

ن و كردمشكلي براي سالمتي وي ايجاد نخواهند باتعرفه اما در نهايت اگر نپذيرفت بايد خدمت را از مركز خصوصي

.خصوصي دريافت نمايد

م آر آي ندارند چگونه اقدام نمايند؟-6سوال  شهرستانهايي كه مركز سي تي اسكن وا



ومطابق زنجير-پاسخ .با استفاده از فرمهاي اعزام اقدام گردده ارجاع درون دانشگاهي

به مدت طوالني بستري ميباشند چندبار تحويل داده شود؟-7سوال كه به بيماراني  كيف بهداشتي

كه حداقل ارائه كيف بهداشتي بيمار-پاسخ در24به كليه بيماراني بيمارستان بستري مي شوند يكباردرطي مدت ساعت

.بستري ضروري استزمان 

چه بيمارستانهايي بايد پزشك متخصص مقيم داشته باشند؟-8سوال

از-پاسخ و طي نامه شماره64بيمارستانهاي بيش و درضمن برنامه مقيمي جهت بيمارستانها تنظيم شده است تخت

.به كليه مراكز ارسال شده است 8295/93/100

چ-9سوال به ه شكل است؟برنامه ماندگاري پزشكان عمومي

.مطابق دستورالعمل برنامه حمايت ازماندگاري پزشكان درمناطق محروم اقدام شود-پاسخ

ميكنند تكليف رابطه با برخي از شركتهاي تجهيزات پزشكي كه جهت تهيه لنزچشمي درخواست پول نقددر-10سوال

 چيست؟

و سمت فرد–نام فرد تماس گيرنده- درصورت پيش آمدن چنين مشكلي حتما نام شركت-پاسخ شركتدر پاسخگو نام

.به صورت مكتوب به دبيرخانه برنامه در معاونت درمان اعالم گردد


