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)ستاد كشوري طرح تحول نظام سالمت  - 11اطالعيه شماره (   

 

 ...يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشگاه محترم استير 

 فرانشيز كاهش برنامه دستورالعمل اجرايي راهكارهاي -سالمت تحول نظام 11 شماره اطالعيه: موضوع

  

 با سالم و احترام

و با تقديم احترام؛ با عنايت به سواالت مكرر ) ص(د با صلوات بر محمد و آل محم

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور در خصوص راهكارهاي  دانشكده/دانشگاه

  : گردد فرانشيز، موارد ذيل جهت اطالع ارسال مي كاهش برنامه اجرايي دستورالعمل

  

 :زنجيره تأمين خدمات - 1

 خدمات آزمايشگاهي  –الف 

ن مكلف است خدمات  آزمايشگاهي اساسي را طبق فهرست پيوست، از طريق ارائـه  بيمارستا

مستقيم در داخل بيمارستان و يا از طريق زنجيـره يـا شـبكه آزمايشـگاهي درون دانشـگاهي       

  . براي بيماران فراهم نمايد

    

  :)مشخص شده اند Aبا عالمت  در فهرست  آزمايشهايي كه(Aآزمايشهاي گروه 

ا بايد در داخل بيمارستان، مطابق تعرفه مصوب بخش دولتي و در كوتـاه تـرين   اين آزمايشه

دانشگاه علوم پزشكي ميتواند با توجه به دامنه . زمان در همه بيمارستانهاي تابعه انجام شوند

كه ) مثل مراكز  تك تخصصي و بيمارستانهاي كوچك(محدود فعاليت بعضي از مراكزدرماني 

آزمايشات در آنها كم اسـت، مشـروط بـه اورژانـس نبـودن يـك       ميزان درخواست بعضي از 



 

  بسمه تعالي

  معاونت درمان

  د3614/400

02/03/1393  

  دارد

آزمايشـگاههاي  (خدمت آزمايشگاهي، آن را از طريـق شـبكه ارائـه خـدمت درون دانشـگاهي      

را تجديد   Aليست آزمايشات گروه  مي توانند در اين بيمارستانها.تامين نمايند) مرجع يا معين

  .نرخ بخش دولتي خواهد بود نرخ اين گروه از آزمايشات صرفا . نظر نمايند 

  

  :)مشخص شده اند Bبا عالمت در فهرست آزمايشهاي كه ( Bآزمايشهاي گروه 

اين آزمايشها در صورت پردرخواست بودن، با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي،  بايـد ظـرف   

سه ماه در بيمارستان تامين گردند و در غيـر اينصـورت در شـبكه ارجـاع درون دانشـگاهي      

در هر صورت تعرفه خدمات بايد مطابق با . فراهم شوند) ايشگاههاي مرجع يا معينمثال آزم(

بيمارستان مي تواند با تعرفه توافقي ) سه ماه(طي اين مدت . تعرفه مصوب بخش دولتي باشد

براي آزمايشـهاي هـاي اسـتثنايي حـداكثر تـا سـقف تعرفـه         (مابين بخش دولتي وخصوصي 

يـد ايـن خـدمات از بخـش عمـومي غيـر دولتـي و يـا         نسبت به خر)  خصوصي مصوب دولت

  .خصوصي اقدام نمايد

كـه درخواسـت بسـيار كمـي دارنـد و يـا        Bبراي آن دسته از آزمايشهاي  گروه  :تبصره

امكان تامين آنها به دليل محدويتهاي فني و يا عدم صرفه اقتصادي در آزمايشگاههاي شـبكه  

ود ندارد و يا  خارج از فهرسـت پيوسـت مـي    درون دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي دانشگاه وج

باشند، دانشگاه علوم پزشكي ميتواند حداكثر تا سقف تعرفه مصوب بخش خصوصي از ساير 

  .مراكز آنها را خريد خدمت نمايد

آزمايشگاه بيمارستان و اداره امور آزمايشـگاههاي معاونـت درمـان ملـزم بـه مشـاركت در       

  . ت و نظارت بر روند ارجاع و خريد خدمت ميباشندانتخاب آزمايشگاه ارجاع، پايش كيفي

ــت      ــگاهي و  فهرس ــدمات آزمايش ــه خ ــگاهي ارائ ــبكه درون دانش ــتقرار ش ــتورالعمل اس دس

  .آزمايشهاي آسيب شناسي تشريحي، ژنتيك و تشخيص مولكولي متعاقبا ابالغ خواهد شد

  

  خدمات تصويربرداري  -ب

ير بـرداري در زنجيـره تـامين خـدمات     بيمارستان مكلف است نسبت به تامين خـدمات تصـو  

دانشگاه اقدام نمايد و در صورت نبود خدمت در زنجيره دانشگاه ، مجاز به خريد خـدمات بـا   

  .تعرفه متفاوت با تعرفه دولتي نخواهد بود 
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  :تبصره مهم 

در مورد  بيمـاران بسـتري در   ) آزمايشگاهي و تصويربرداري (  ارائه خدمات پاراكلينيك 

در .امري ضروري است و اقدامات فوق نبايد منجر به معطلي بيماران شـود   زمان مناسب

موارد خاص و استثنايي به منظور جلوگيري از معطلـي بيمـاران  دانشـگاه ميتوانـد بـه      

صورت موقت تا تكميل زنجيره ارجاع خدمات مذكور را، با در نظـر گـرفتن سـقف منـابع     

  . خريد خدمت نمايد  مالي طرح ، از بخش غير دولتي با نرخ توافقي

  

  هزينه همراه  -  2     

سال مشمول برنامه مـي باشـد ، هزينـه همـراه بـراي       12هزينه همراه فقط براي بيماران زير 

سال مشمول برنامه نيست وهزينه آن طبق تعرفـه دولتـي قابـل دريافـت از      12بيماران باالي 

  .بيماران مي باشد 

  

  :پرداخت  پيش -3

حـداكثر ميـزان دريـافتي  پـيش     . بيمـاران اورژانـس  مجـاز نمـي باشـد       اخذ پيش پرداخت از

هزينه  تخمينـي خـدمات در خواسـتي    %   10پرداخت از بيماران غير اورژانس بايد متناسب با 

  .اخذ مبالغ بيشتر مجاز نمي باشد . باشد 

  

  :هزينه حوداث ناشي از كار  -4

كــار مشــمول برنامــه كــاهش  هزينــه خــدمات ارائــه شــده بــه مصــدومين ناشــي از حــوداث 

فرانشيزنبوده وبايستي طبق قانون توسط كارفرما يا بيمه نامه اي كـه توسـط كارفرمـا تهيـه     

  .شده پرداخت شود 

  

 

 

  


