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معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

موضوع: تکلیف بیمارستانها در تامین دارو،تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران و عدم ارجاع 

به خارج از بیمارستان

با سالم و احترام
       پیرو ابالغ بخشنامه های مکرر مبنی بر تکلیف بیمارستانها در تامین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی 

و عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان جهت تهیه اقالم مصرفی مورد نیاز در خدمات تشخیصی و درمانی بستری، 

به استحضار می رساند بر اساس شکایات، گزارش بازدید های نظارتی، اعالم سازمان های بیمه گر و دفتر بازرسی، 

ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع، یکی از شکایات با فراوانی باال از بیمارستان ها، ارجاع بیماران و 

همراهان جهت تهیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی یا دریافت خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی قابل دریافت یا تامین 

در بیمارستانها از خارج بیمارستان می باشد که این موضوع عالوه بر تضییع حقوق بیماران، تحمیل هزینه های مازاد و 

خارج از صورتحساب، موجب نارضایتی و مغایر با بخشنامه های ابالغی و از مصادیق تخلفات حوزه درمانی با قابلیت 

پیگیری از طریق کلیه ظرفیت های قانونی می باشد.

        لذا ضمن پیوست و ارسال بخشنامه های قبلی، برحسن اجرای کامل مفاد آن تاکید نموده و نظارت بر روند 

صحیح تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران بستری و رفع کمبود آن در داروخانه بیمارستانی از وظایف 

مسئولین فنی اعالم می گردد. در این راستا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مجدد به کلیه بیمارستانهای دولتی و 

غیردولتی (عمومی غیر دولتی، خصوصی، خیریه، نیروهای مسلح و...) ابالغ و بر اجرای آن تاکید و در بازدیدهای نظارتی 

مورد بررسی و با تخلفات احتمالی متناسب با میزان آن از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله، ابالغ تذکر ماده ۳۳ 

آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان، طرح در کمیسیون ماده ۱۱ و ارجاع به هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی 
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استفاده گردد. شایان ذکر است با توجه به بخشنامه های پی در پی در این زمینه، دریافت شکایات از بیماران و گزارش 

سازمان های بیمه گر به ستاد وزارت متبوع ،متاثر از ضعف عملکرد آن معاونت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.   


