شرح وظایف اداره نظارت بر درمان بیمارستانی
 برنامه ريزي ،نظارت و بررسي و انجام بازديدهاي (عملكردي ،نظارتي ،افزايش بخش ،تغيير مسئول فني ،بررسي حضور اعضاءهيات علمي در مراكز خصوصي ،بخش هاي واگذار شده, ،ساير ارگان ها و )........از بيمارستان هاي دولتي و خصوصي تحت
پوشش و ارائه گزارش هاي كارشناسي به مسئول اداره
 نيازسنجي و برگزاري جلسات و كارگاه هاي مختلف آموزشي جهت روسا و مسئولين فني بيمارستان هاي دولتي و خصوصيتحت پوشش و بررسي مشكالت وكمک در جهت رفع مشكالت و موانع موجود
 اطالع رساني دستورالعمل و بخشنامه هاي وزارت متبوع و دانشگاه به بيمارستانهاي تحت پوشش و پيگيري اجرايدستورالعملها در بازديد هاي نظارتي و ارائه بازخورد به مراكز تابعه و مسئولين مافوق
 بررسي سامانه در خواست تمديد پروانه هاي بهره برداري و مسئولين فني و افزايش بخش ها و تجهيزات بيمارستاني حضور فعال و كارآمد در جلسات هم انديشي و مشاركت در تصميم گيريها در وزارت متبوع و دانشگاه بررسي و تاييد درخواست بيمارستانهاي دولتي وخصوصي تحت پوشش جهت صدور وارائه دفترچه گواهي فوت بررسي و تاييد اعالم نياز بيمارستان هاي دولتي و خصوصي تحت پوشش جهت جذب پزشكان براي سازمان نظام پزشكي بهمنظور اخذ پروانه فعاليت بيمارستان
 بررسي و تاييد گواهي اشتغال به كار پزشكان و پيراپزشكان شاغل در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي تحت پوشش جهتانعكاس به سازمان نظام پزشكي ،دانشگاه ها و ساير ارگان ها
 اعالم عدم بكار گيري و جلوگيري از فعاليت پزشكان و پيراپزشكاني كه طبق ابالغ وزارت بهداشت تعهدات قانوني خود راشروع ننموده اند ،در بيمارستان هاي دولتي وخصوصي تحت پوشش
 بررسي واعالم نظر در خصوص درخواست پزشكان جهت دريافت پروانه مطب شهر دوم بررسي و تأييد تقاضاي پزشكان مبني بر صدور پروانه مطب در مناطق تابعه با توجه به شاخص جمعيتي منطقه و انجاممكاتبات الزم با سازمان نظام پزشكي
 ابالغ محروميت از طبابت پزشكان به كليه مراكز اعم از بيمارستان هاي دانشگاهي و خصوصي ،درمانگاه ها و مراكز جراحيمحدود.
 تائيد عدم نياز بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاهي و خصوصي به خدمات پزشكان در ساعات غير اداري جهت اخذ پروانهفعاليت به سازمان نظام پزشكي
 -اعالم مفقودي مهر پزشكان كليه مراكز اعم از بيمارستان هاي دانشگاهي و خصوصي ،درمانگاه ها و مراكز جراحي محدود.

