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هعاونت درهاى

(اطالعیه شواره  13ستاد کشوری طرح تحول نظام سالهت)
رياست هحترم دانشگاه علوم پزشكي و خدهات بهداشتي و درهاني ........

آني  -ههن

هوضوع :راهكارهای اجرايي برناهه ها ی طرح تحول

سالم عليكن
با غلَات تش هحوذ ٍ آل هحوذ (ظ) ٍ تا تقذين احتشام ،تا ػٌايت تِ سَاالت هكشس داًطگاُ/
داًطكذُ ّاي ػلَم پضضكي ٍ خذهات تْذاضتي دسهاًي كطَس دس خػَظ ساّكاسّاي اجشايي
تشًاهِ ّاي طشح تحَل هَاسد ريل جْت اطالع اسسال هيگشدد.
 - 1پک جراحی هَرد استفادُ در اٍرشاًس :

ّضيٌِ پک جشاحي ّاي اًجام ضذُ تشاي تيواساى تستشي  ،اص جولِ تيواساى تستشي كوتش اص

6

ساػت ٍ يا تيطتش دس اٍسطاًس  ،دس تؼشفِ جشاحي هشتَطِ لحاظ ضذُ است ٍ هطوَل ايي تشًاهِ
ًثَدُ ٍ تيواسستاى هجاص تِ دسيافت ّضيٌِ هاصاد تش ّضيٌِ هػَب جشاحي ّاي غَست گشفتِ اص
تيواساى ًيض ًويثاضذ .
 - 2هذیریت دارٍ ّای تک ًسخِ ای

تاهيي داسٍ ّاي هَسد ًياص تيواساى تستشي دس تيواسستاًْاي دٍلتي ( تخطْاي تستشي ٍ تحت
ًظش اٍسطاًس) اػن اص خاظ ٍ تک ًسخِ اي ٍ ضيوي دسهاًي ٍ ػادي ٍ  ....تِ ػْذُ تيواسستاى
تَدُ ٍ دس غَست ًياص تشاي تاييذ يا ثثت هطخػات هػشف داسٍ  ،تايستي كليِ ايي هشاحل دس
تيواسستاى ٍ تَسط ساصهاى ّاي تيوِ ٍ حَصُ غزا ٍ داسٍ ٍ يا ًْاد ريشتط داخل تيواسستاى
غَست پزيشد .
ّ - 3سیٌِ کاٍر جسذ ّ ،سیٌِ صذٍر گَاّی فَت

ّضيٌِ ّاي كاٍس جسذ ٍ غذٍس گَاّي ّاي فَت دس غَست ػذم پَضص تَسط ساصهاًْاي تيوِ
ٍ يا سايش ًْادّا  ،تحت پَضص تشًاهِ حوايت اص تيواساى تستشي هيثاضذ .
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 - 4هابِ التفاٍت ّسیٌِ اًجام سساریي الكتيَ( بذٍى اًذیكاسيَى هصَب )

هاتِ التفاٍت ّضيٌِ ّاي سضاسيي الكتيَ( تذٍى اًذيكاسيَى هػَب هٌذسج دس دستَسالؼول
هشاقثتْاي هذيشيت ضذُ ) تحت حوايت ايي تشًاهِ ًويثاضذ ٍ فقط دس هَاسدي كِ تش اساس
اًذيكاسيًَْاي هٌذسج دس دستَسالؼول هشاقثتْاي هذيشيت ضذُ اًجام ضَد ٍ تحت پَضص تيوِ
پايِ تاضذ  ،هطوَل حوايت ايي تشًاهِ هيثاضذ .
ً - 5حَُ هحاسبِ اعوال خارج از پَشش برًاهِ ّوراُ با اعوال تحت پَشش برًاهِ (هاًٌذ
سپتَریٌَپالستی):

تيواس دس ايي هَاسد كل ّضيٌِ خذهات خاسج اص تؼْذ تشًاهِ ( هاًٌذ سيٌَ پالستي ) سا تايذ پشداخت
ًوايذ .ضوٌا تيواس فقط  % 10اص ّضيٌِ خذهات هطوَل تشًاهِ ( هاًٌذ سپتَ پالستي ) سا پشداخت
ًوايذ  .يؼٌي هاخز هحاسثِ  %10سْن تيواس ّ ،ضيٌِ كل غَستحساب هٌْاي ّضيٌِ خذهات خاسج
اص تؼْذ تشًاهِ هيثاضذ .
 - 6تاهيي دارٍ ٍ هلسٍهات پسشكی هصرفی :
تيواسستاى هكلف است داسٍ ٍ هلضٍهات پضضكي سا تشاي ّوِ تيواساى تستشي دس تيواسستاى (اػن اص تستشي،
تحت ًظش كوتش اص  6ساػت يا تيطتش دس اٍسطاًس تا ّش ًَع تيوِ يا آصاد ) تْيِ ًوايذ ٍ هطاتق تا ضَاتط سْن
تيواس سا تؼييي ٍ دسيافت ًوايذ.
داسٍ ٍ هلضٍهات پضضكي خاسج اص تؼْذ تشًاهِ ًيض تايستي تاهيي گشدد ٍلي هطوَل حوايت هالي تشًاهِ ًويثاضذ .
 - 7هالک هحاسبِ قيوت ٍ پرداخت ّسیٌِ دارٍ ٍ لَازم خریذاری شذُ از قبل
هالک هحاسثِ ٍ پشداخت ّضيٌِ ايي هَاسد  ،قيوت اػالهي آًْا تَسط ساصهاى غزا ٍ داسٍ دس صهاى اسائِ
تِ تيواس هيثاضذ .
 - 8ارجاع بيواراى از طریق  115بِ بيوارستاًْای غير دٍلتی
تيواساى اٍسطاًسي دس غَستي كِ حسة ضشٍست تَسط فَسيتْاي پضضكي ( پيص تيواسستاًي – ) 115
دس تيواسستاًْاي غيش دٍلتي ( خػَغي يا ػوَهي غيش دٍلتي ٍ خيشيِ ) تستشي ضًَذ  ،هطوَل
حوايت تشًاهِ حوايت اص تيواساى تستشي هيثاضٌذ .

بسوه تعالي

400/8796د
1393/05/20
ندارد

هعاونت درهاى

تؼشفِ قاتل هحاسثِ ٍ دسيافت اص ايي تيواساى  ،تشجيحا تؼشفِ دٍلتي ٍ يا تش اساس تؼشفِ تَافقي (
حذاكثش تا سقف تؼشفِ دٍلتي تشاي تخطْاي ػوَهي غيش دٍلتي ٍ خيشيِ ٍ تؼشفِ خػَغي تشاي
تخطْاي خػَغي) هيثاضذ .
ايي خذهات تايستي الضاها دس صًجيشُ تاهيي ،اسائِ ضذُ ٍ تيواس تايستي حذاكثش

 10دس غذ اص

غَستحساب سا تش اساس تؼشفِ دٍلتي تپشداصد .
 - 9بيواراى هجَْل الَْیِ ایراًی :

دس غَستي كِ تيواساى ايشاًي تِ ّش ػلت فاقذ كذ هلي تاضٌذ  ،دس غَست تائيذ َّيت ايشاًي
ايطاى تَسط هشاجغ ريشتط ( قضايي يا ًيشٍي اًتظاهي ) اسائِ خذهات ٍ حوايت ايي تشًاهِ تذٍى
ثثت كذ هلي ٍ تا ثثت ضواسُ ًاهِ تاييذ َّيت ايطاى دس سيستن هذيشيت تيواسستاًي هجاص
هيثاضذ .
- 10کيف بْذاشتی :

هحتَيات كيف تْذاضتي ّوشاُ تيواس ضاهل هَاسد ركش ضذُ دس اطالػيِ ضواسُ  7هيثاضذ ٍ
تيواسستاى اجاصُ داسد ضوي سػايت سقف سيالي (  300000سيال) هَسد تؼْذ  ،هحتَيات كيف
تْذاضتي سا تا ًَع تخطي كِ تيواس دس اى تستشي است هتٌاسة ساصي ًوايذ .
جٌس لثاس اسائِ ضذُ تِ تيواس هيثايست ًخي تاضذ ٍ دس غَست اسائِ لثاس يک تاسهػشف
قيوت لثاس هطوَل تشًاهِ ًثَدُ ٍ تايستي تَسط تيواسستاى تاهيي ضَد .
ّضيٌِ تْيِ هلحفِ ،سٍتالطتي ٍ كاٍس تخت جض ّتليٌگ تَدُ ٍ هطوَل حوايت تشًاهِ ًثَدُ ٍ
اص تيواس ًيضقاتل دسيافت ًوييثاضذ .
- 11تيواساى اسجاػي دس صًجيشُ تاهيي خذهات كِ دس تيواسستاى هقػذ تستشي هيطًَذ:
تيواساًي كِ دس صًجيشُ تاهيي خذهات دس تشًاهِ تحَل اػضام هيطًَذ ٍ دس تيواسستاى
هقػذ تشاي اداهِ دسهاى ،تستشي ٍ ًْايتا اص ّواى تيواسستاى تشخيع هيگشدًذ  ،داساي
 2پشًٍذُ جذاگاًِ تَدُ ٍ طي دٍ غَستحساب دس تيواسستاى هثذا ٍ هقػذ تِ غَست
جذاگاًِ هَسد حوايت قشاس هيگيشد .
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ً- 12حَُ هحاسثِ سْن تيواس دس غَستي كِ تشخي اص خذهات ٍ داسٍّا ي دسيافتي ايطاى
تَسط ساصهاًْاي تيوِ پَضص غذ دسغذي داسًذ .
ّضيٌِ خذهات  ،داسٍ ّا ٍ تجْيضات پضضكي كِ تَسط ساصهاًْاي تيوِ پَضص غذ
دسغذي داسًذ هطوَل حوايت ايي تشًاهِ ًويثاضذ ٍ سْن تيواساى تؼذ اص كسش ّضيٌِ ايي
هثالغ اص غَستحساب  ،اص هيضاى تاقيواًذُ هحاسثِ هيگشدد .
 - 13دس هَسد تشًاهِ هقيوي پضضكاى هتخػع:
 هقين ضذى هتخػػيي سضتِ ّاي گَش ٍ گلَ ٍ تيٌي  ،اسٍلَطي ٍ ػفًَي غشفا دس
هشاكض سيفشال تا ّواٌّگي دتيش خاًِ ستاد ٍصاست تْذاضت اًجام ضَد.
 سضتِ ّاي تخػػي پَست ،سٍاًپضضكي ٍ چطن پضضكي اص ليست هتخػػيي هقين
حزف گشدًذ ٍ تطثغ پشداخت حق هقيوي تشاي ايي سضتِ ّا اص هحل هٌاتغ ايي طشح اهكاى
پزيش ًيست.

