بسمه تعالی

دفتر وزری

رئیس /سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی ....

سالم عليكم
براساس قوانين چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشكيل و تشكيالت و
وظایف وزارت بهداشت و لزوم پوشش خدمات بهداشتی درمانی برای آحاد مردم در قالب نظام

سطح بندی،

توزیع عادالنه منابع سالمت و کاهش پرداخت از جيب بيماران به ميزان  %03و به منظور استفاده جامع و بهينه از
ظرفيت جامعه پزشكان ،ارتقاء کي فيت ارائه خدمات به مردم و نظارت موثر وکارا در این زمينه و تصحيح ارتباط
بيمار با پزشک و موسسات پزشكی و نظر به اینكه طبق بند ب ماده  03قانون برنامه پنجم  ،وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكی وظيفه سياستگذاری در این زمينه را برعهده دارد  ،از آنجائيكه با اجرای ماده  03قانون
برنامه و تبصره های آن و ساماندهی محل فعاليت پزشكان  ،تحقق بخش مهمی از این امور ميسر می شود،
مراتب ذیل به عنوان اولين مرحله از اقدامات اجرائی در نظر گرفته شده در این راستا ،جهت اجرا ابالغ می گردد:
 - 1از تاریخ  1033/7/1کليه پزشكان مجاز خواهند بو د غير از یک مطب در یک شهر ،حداکثر در  3موسسه
پزشكی به فعاليت بپردازند و محل های فعاليت در پروانه مطب ایشان قيد می گردد.
 - 3معاونت های محترم درمان دانشگاه ها و سازمان محترم نظام پزشكی باید جهت اجرای این بخشنامه و
مشخص کردن محل فعاليت پزشكان برنامه ریزی و اقدامات الزم را با هماهنگی کامل انجام دهند.
 - 0کليه پزشكان که در موسسات پزشكی اشتغال دارند باید نسبت به اعالم محل فعاليت به معاونت های
درمان دانشگاه و سازمان نظام پزشكی شهرستان و اخذ مجوز محل کار به غير از مطب از سازمان نظام
پزشكی(درج محل فعاليت در پروانه مطب) اقدام نمایند.
تبصره :در صورت نياز به خدمات پزشكان در برخی از مناطق خارج از ضوابط این بخشنامه ،موضوع باید با
موافقت و هماهنگی معاونت محترم درمان دانشگاه مربوطه و سازمان نظام پزشكی شهرستان در کميسيون
تبصره ماده  7آئين نامه اجرائی قانون اجازه تاسيس مطب مطرح و تصميم گيری گردد.
 - 4جهت اجرای این بخشنامه ،معاونت های محترم درمان دانشگاه ،روابط عمومی و سازمان محترم نظام
پزشكی باید اطالع رسانی مناسب به کليه پزشكان و موسسات پزشكی را انجام داده و پيامدهای متعاقب
عدم اجرای بخشنامه به شرح ذیل را به اطالعشان برسانند:
 مسئولين فنی موسسات باید پاسخگو باشند. پزشكان خاطی به سازمان نظام پزشكی و سازمان تعزیرات حكومتی معرفی خواهند شد. اعتباربخشی بيمارستان های مربوطه ،منوط به اجرای دقيق این بخشنامه خواهد بود و در صورت عدماجرا بر حسب مورد ،درجه ارزشيابی بيمارستان کاهش خواهد یافت.
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 هرگونه پرداخت ،انعقاد و یا تمدید قرارداد توسط سازمان های بيمه گر متاثر از نحوه اجرای اینبخشنامه خواهد بود .
 - 5نظارت بر اجرای بندهای فوق به عهده معاونتهای درمان دانشگاه بوده و انتظار می رود با همكاری و
هماهنگی الزم با سازمان محترم نظام پزشكی شهرستان ،امكان ساماندهی محل فعاليت پزشكان و
محقق شدن اهداف این بخشنامه فراهم گردد.
اميد دارم با برنامه ریزی منسجم ،دستورات الزم و نظارت عاليه  ،اهتمام خود را جهت حسن اجرای این
بخشنامه مبذول فرمایيد.
#signature#

رونوشت :

وزیر محترم وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جهت استحضار
معاونت محترم نظارت و بازرسی کل کشور جهت استحضار
ریاست محترم کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی جهت استحضار
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار
رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران ورئیس شورای عالی بیمه مرکزی جهت استحضار
معاون محترم درمان جهت اطالع
معاون محترم درمان دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی – درمانی  .........جهت اطالع
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