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کلیه معاونین محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني...............
موضوع :اهتمام وجدیت در امر نظارت بر درمان موسسات پزشکی
سالم علیکم

با صلوات برمحمد وآل محمد(ص) وتقديم احترام ،در راستای برنامه های نظارتی آن معاونت ويادآوری
بخشنامه های قبلی وپیگیری رئوس برنامه های نظارتی اولويت داربه منظوور ازویايک فیتیوت اودمات تشخی وی
درمانی در فلیه موسسات پیشکی تحت پوشوک (دانشوگاهی،دولتی،ییردولتی،ایريه و)...وتوش

در راوايتمندی

بیماران وصیانت از حقوق جامعه ارائه دهنده وگیرندگان ادمات پیشوکی وهمننویح ح وول بوه اهوداو منشوور
حقوق بیماران ،اواهشمند است دستور زرمايید امح پیگیری واجرای جدی زعالیتهای نظارتی آن دانشگاه مطابق
با تقويم زمانی سالیانه ،موارد ذيل مورد توجه بیشتر قورار گرزتوه واومح ابوشت مکتووب آن بوه فلیوه موسسوات
پیشکی تحت پوشک ،با شناسايی وتشخیص هرگونه تخلف ويا دريازت شکوائیه مطابق با اوابط وقووانیح اقودام
ودر اسرع وقت رسیدگی بعمل آيد.
شايان ذفراست شرايط اقت ادی فشور وتحريم های سنگیح اعمال شده وآثارآن نبايد مانع امر نظوارت
وفمرنگ شدن آن گرديده ودرچنیح واعیتی فه امکان بروز بعضی از اعف هواو سوو اسوتتاده هوای احتموالی
وجود اواهد داشت نقک نظارت از اهمیت بیشتری براوردار می گردد.
 - 1واحد پذير

وترایص بیمارستا نها وپذير

بیماران ملیم می باشند در زمان پذير

ساير موسسات پیشکی مطابق با متاد منشور حقوق

بیمار،اوابط ،تعرزه و هیينه های قابل پیک بینی اعم از

درمانی وییر درمانی واوابط بیمه و سیستم های حمايتی را به بیمار وهمراه ايشان اطشع رسانی
نمايند.
 - 2صدور صورتحساب رسمی وممهور به مهر موسسه جهت فلیه ادمات تشخی ی ودرمانی سرپايی
وبستری الیامی ومشتمل بر ريی ادمات ارائه شده باشد و محل پرداات آن صرزا از طريق صندوق
موسسه پیشکی انجام پذيرد.
 - 3حق العمل جراحی پیشکان ب ورت وااح و منطبق بر تعرزه های م وب در صورتحساب درج
وصدور صورتحساب ادمات بستری وجراحی بدون درج حق العمل جراح ییرمجاز وتخلف می
باشد.
 - 4پرداات هرگونه وجه بابت دريازت ادمات پیشکی در موسسات پیشکی اعم از بیمارستانها ،مرافی
جراحی محدود،درمانگاهها اارج از موسسه و صورتحساب ممنوع ومسئولیت نظارت آن بعهده
مسئول زنی موسسه می باشد(درج مطلب مذفورو ن ب آن در محل پذير
ومرافی جراحی محدود الیامی باشد)

وترایص بیمارستانها
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 - 5الگوی راهنمای ارائه شکوائیه ومسیر پیگیری حضوری و ییر حضوری آن در موسسات پیشکی
وشماره تلتح اات اصی اداره نظارت بردرمان فه ب ورت  24ساعته زعال باشد درمکانهای
مناسب موسسات ن ب ودر معرض ديد بیماران وهمراهان قرارگیرد.
 - 6ارجاع ،اعیام وانتقال بیماران از بخک دولتی به بخک ییر دولتی اارج از اوابط باالاص در بخک
اورژانس ممنوع ودر صورت ارورت ،زرآيند آن مکتوب گرديده ونظارت جدی برزعالیت
وشناسايی مدااشت ییر قانونی برای ازراد انجام پذيرد.
 - 7نظارت دقیق بر تعییح تکلیف بیماران تحت نظر در اورژانس مطابق با استاندارد زمانی انجام
واجرای دستورالعمل نحوه آنکالی وفشیک های پیشکان مقیم در بیمارستانهای تحت پوشک به
منظور ويیيت بیماران بستری در حداقل زمان پیگیری گردد.
 - 8نظارت برمديريت دارو وتجهییات پیشکی در بیمارستانها به نحوی انجام پذيرد تا دارو ،اقشم
م رزی وتجهییات الزم برای درمان زراهم و ااتشلی در امر درمان بیماران ايجاد نگرديده و هیينه
های فلیه اقشم م رزی وتجهییات ب ا ويا بدون پوشک بیمه ای در صورتحساب به صورت شتاو
درج گردد.
 - 9نظارت بر موسسات پیشکی در ساعات شب  ،ايام تعطیل وشرايط حاد وبحرانی وحوادث ییر
مترقبه با دقت وقوت بیشتر انجام گرددوبخک های اورژانس وويژه بیمارستانها با آمادگی فامل
ارائه ادمت نمايند.

