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فًری-  آوي   

(ستاد کشًری طرح تحًل وظام سالمت - 11اطالعیٍ شمارٌ  )  

 

 ...یدرمان یبُداشت خدمات ي یپسشک علًم داوشگاٌ محترم استیر 

 فرانشیز کاهش برنامه دستورالعمل اجرایی راهکارهای- سالمت تحول نظام 11 شماره اطالعیه: مًضًع

 

 تا سالم ٍ احتشام

ٍ تا تقذین احتشام؛ تا ػٌایت تِ سَاالت هکشس  (ص)تا طلَات تش هحوذ ٍ آل هحوذ 

ُ ّای ػلَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ دسهاًی کشَس دس خظَص ساّکاسّای /داًشگاُ داًشکذ

: فشاًشیض، هَاسد ریل جْت اعالع اسسال هی گشدد  کاّش تشًاهِ اجشایی دستَسالؼول

 

 :زوجیرٌ تأمیه خدمات -1

  خدمات آزمایشگاَي –الف 

تیواسستاى هکلف است خذهات  آصهایشگاّی اساسی سا عثق فْشست پیَست، اص عشیق اسائِ 
هستقین دس داخل تیواسستاى ٍ یا اص عشیق صًجیشُ یا شثکِ آصهایشگاّی دسٍى داًشگاّی  

 . تشای تیواساى فشاّن ًوایذ
   

 :( مشخض شذٌ اوذAآسمایشُایی کٍ در فُزست  با ػالمت )Aآسمایشُای گزيٌ 
ایي آصهایشْا تایذ دس داخل تیواسستاى، هغاتق تؼشفِ هظَب تخش دٍلتی ٍ دس کَتاُ تشیي 

داًشگاُ ػلَم پضشکی هیتَاًذ تا تَجِ تِ داهٌِ . صهاى دس ّوِ تیواسستاًْای تاتؼِ اًجام شًَذ
کِ  (هثل هشاکض  تک تخظظی ٍ تیواسستاًْای کَچک)هحذٍد فؼالیت تؼضی اص هشاکضدسهاًی 

هیضاى دسخَاست تؼضی اص آصهایشات دس آًْا کن است، هششٍط تِ اٍسطاًس ًثَدى یک 
آصهایشگاّْای )خذهت آصهایشگاّی، آى سا اص عشیق شثکِ اسائِ خذهت دسٍى داًشگاّی 



 

 بسمٍ تعالي

 معايوت درمان

 د3614/400

02/03/1393 

 دارد

 سا تجذیذ  Aایي تیواسستاًْا هی تَاًٌذ دس لیست آصهایشات گشٍُ .تاهیي ًوایٌذ (هشجغ یا هؼیي
. ًشخ ایي گشٍُ اص آصهایشات طشفا ًشخ تخش دٍلتی خَاّذ تَد . ًظش ًوایٌذ 

 
 :( مشخض شذٌ اوذBآسمایشُای کٍ در فُزست با ػالمت ) Bآسمایشُای گزيٌ 

ایي آصهایشْا دس طَست پشدسخَاست تَدى، تا دس ًظش گشفتي طشفِ اقتظادی،  تایذ ظشف 
سِ هاُ دس تیواسستاى تاهیي گشدًذ ٍ دس ؿیش ایٌظَست دس شثکِ اسجاع دسٍى داًشگاّی 

دس ّش طَست تؼشفِ خذهات تایذ هغاتق تا . فشاّن شًَذ (هثال آصهایشگاّْای هشجغ یا هؼیي)
تیواسستاى هی تَاًذ تا تؼشفِ تَافقی  (سِ هاُ)عی ایي هذت . تؼشفِ هظَب تخش دٍلتی تاشذ
تشای آصهایشْای ّای استثٌایی حذاکثش تا سقف تؼشفِ  )هاتیي تخش دٍلتی ٍخظَطی 

ًسثت تِ خشیذ ایي خذهات اص تخش ػوَهی ؿیش دٍلتی ٍ یا   (خظَطی هظَب دٍلت
 .خظَطی اقذام ًوایذ

 کِ دسخَاست تسیاس کوی داسًذ ٍ یا B تشای آى دستِ اص آصهایشْای  گشٍُ :تبظزٌ
اهکاى تاهیي آًْا تِ دلیل هحذٍیتْای فٌی ٍ یا ػذم طشفِ اقتظادی دس آصهایشگاّْای شثکِ 

دسٍى داًشگاّی ٍ هشاکض تحقیقاتی داًشگاُ ٍجَد ًذاسد ٍ یا  خاسج اص فْشست پیَست هی 
تاشٌذ، داًشگاُ ػلَم پضشکی هیتَاًذ حذاکثش تا سقف تؼشفِ هظَب تخش خظَطی اص سایش 

 .هشاکض آًْا سا خشیذ خذهت ًوایذ
آصهایشگاُ تیواسستاى ٍ اداسُ اهَس آصهایشگاّْای هؼاًٍت دسهاى هلضم تِ هشاسکت دس 
 . اًتخاب آصهایشگاُ اسجاع، پایش کیفیت ٍ ًظاست تش سًٍذ اسجاع ٍ خشیذ خذهت هیثاشٌذ

دستَسالؼول استقشاس شثکِ دسٍى داًشگاّی اسائِ خذهات آصهایشگاّی ٍ  فْشست 
 .آصهایشْای آسیة شٌاسی تششیحی، طًتیک ٍ تشخیض هَلکَلی هتؼاقثا اتالؽ خَاّذ شذ

 

 خدمات تصًیربرداری - ب
تیواسستاى هکلف است ًسثت تِ تاهیي خذهات تظَیش تشداسی دس صًجیشُ تاهیي خذهات 

داًشگاُ اقذام ًوایذ ٍ دس طَست ًثَد خذهت دس صًجیشُ داًشگاُ ، هجاص تِ خشیذ خذهات تا 
. تؼشفِ هتفاٍت تا تؼشفِ دٍلتی ًخَاّذ تَد 

 :تبظزٌ مُم 
در مًرد  بیماران بستزی در  (آسمایشگاَی ي تظًیزبزداری   )ارائٍ خذمات پاراکلیىیک 

در .سمان مىاسب امزی ضزيری است ي اقذامات فًق وبایذ مىجز بٍ مؼطلی بیماران شًد 
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مًارد خاص ي استثىایی بٍ مىظًر جلًگیزی اس مؼطلی بیماران  داوشگاٌ میتًاوذ بٍ 
طًرت مًقت تا تکمیل سوجیزٌ ارجاع خذمات مذکًر را، با در وظز گزفته سقف مىابغ 

.  مالی طزح ، اس بخش غیز ديلتی با وزخ تًافقی خزیذ خذمت ومایذ 
 

 َسیىٍ َمراٌ   - 2     
 سال هشوَل تشًاهِ هی تاشذ ، ّضیٌِ ّوشاُ تشای 12ّضیٌِ ّوشاُ فقظ تشای تیواساى صیش 

 سال هشوَل تشًاهِ ًیست ٍّضیٌِ آى عثق تؼشفِ دٍلتی قاتل دسیافت اص 12تیواساى تاالی 
. تیواساى هی تاشذ 

 

 : پرداخت پیش- 3
حذاکثش هیضاى دسیافتی  پیش . اخز پیش پشداخت اص تیواساى اٍسطاًس  هجاص ًوی تاشذ 

ّضیٌِ  تخویٌی خذهات دس خَاستی  %  10پشداخت اص تیواساى ؿیش اٍسطاًس تایذ هتٌاسة تا 
. اخز هثالؾ تیشتش هجاص ًوی تاشذ . تاشذ 

 

 :َسیىٍ حًداث واشي از کار - 4
ّضیٌِ خذهات اسائِ شذُ تِ هظذٍهیي ًاشی اص حَداث کاس هشوَل تشًاهِ کاّش 

فشاًشیضًثَدُ ٍتایستی عثق قاًَى تَسظ کاسفشها یا تیوِ ًاهِ ای کِ تَسظ کاسفشها تْیِ 
 .شذُ پشداخت شَد 

 
 

 

 


