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  مهم –آني      ...دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / رييس محترم دانشگاه 

 

 ويزيت خدمت كيفيت ارتقاي طرح آغاز: موضوع

  سالم عليكم 

نام و استعانت از خداوند متعال آغاز اجراي برنامه  ارتقاي كيفيت خدمت ويزيت از روز پنج شنبه با 

  .اعالم مي گردد  15/1/93مورخ 

وزير  7/2/93مورخ  89/100موضوع ابالغيه شماره ( ضي است با استناد به دستورالعمل اجرايي اين برنامه مقت

نسبت به اجراي دقيق برنامه با در نظر گرفتن موارد زير اقدام ) محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

  . نمايند

الزم به . زشكان مشمول اقدام نمايند دانشگاههاي علوم پزشكي مي بايست نسبت به اخذ تعهد نامه از پ -1

دانشكده هاي علوم پزشكي، تعداد / ذكر است مبناي تخصيص اعتبارات آتي اين برنامه به دانشگاه 

. تعهدنامه هاي دريافتي از پزشكان و رسيدگي سازمان بيمه سالمت ايران به اسناد ارسالي مي باشد

 1392طرح را بر اساس عملكرد ارديبهشت سال  دانشكده مكلف است فهرست پزشكان مشمول/ دانشگاه 

به نشاني ( خردادماه، در فضايي كه بدين منظور در پرتال برنامه تحول  15حداكثر تا 

hse.health.gov.ir  (خرداد ماه سال  22بديهي است اطالعاتي كه بعد از تاريخ . ايجاد شده ، ثبت نمايد

يك نسخه از متن تعهد نامه پزشك پيوست مي . د جاري ثبت شود، در تخصيص منابع لحاظ نخواهد ش

 . باشد 

بر اساس اطالعات ثبت شده در پرتال برنامه تحول تا ) روزه  45تخصيص ( اولين تخصيص اين برنامه  -2

 .خرداد ماه سال جاري انجام و به حساب دانشگاه واريز مي گردد 25تاريخ 

گر پايه تا حق ويزيت مربوط به برنامه ارتقاي مابه التفاوت حق ويزيت تحت پوشش ، سازمان هاي بيمه  -3

در صورت  حساب » ما به التفاوت ويزيت «كيفيت ويزيت مي بايست در ستون مجزايي تحت عنوان 

 . تنظيمي بيماران ، اضافه گردد 

جهت تشويق پزشكان به مشاركت در برنامه ارتقاي كيفيت خدمت ويزيت، پرداخت به موقع مطالبات  -4

دانشگاه مي بايست به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه كليه . ستورالعمل الزامي استپزشكان مطابق د

http://89.144.190.215:7003/oa/,110600760808,PDF.TextOperations,110603604044
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. پزشكان مشمول اين برنامه ، حق الزحمه دستورالعمل را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، دريافت نمايند

 .داولين پرداخت به پزشكان مشمول اين طرح توسط مراكز درماني در نيمه نخست تيرماه انجام مي پذير

پزشكان مشمول برنامه پزشكاني هستند كه فاقد فعاليت انتفاعي درماني خارج از واحدهاي وابسته به     -5

دانشگاه مي باشند ،  پزشكاني كه در حال حاضر داراي مطب فعال هستند و به دانشگاه تعهد كتبي مي 

اقدام نمايند نيز در شمول دهند حداكثر تا اول آذر ماه سال جاري نسبت به انتقال مطب به كلينيك ويژه 

اين طرح قرار ميگيرند؛ اين گروه از پزشكان در طي اين مدت صرفا مجاز به انجام ويزيت و 

پروسيجرهاي مجاز در مطب مي باشند و از فعاليت در واحدهاي درماني خارج از دانشگاه شامل 

اعمال جراحي و اقدامات بيمارستان ،مراكز جراحي محدود و درمانگاه خودداري و بيماران را براي 

موضوع بخشنامه شماره .(درماني به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه ارجاع مي نمايند  –تشخيصي 

 )11/3/1393د مورخ /4230/400

  

 

  

 


