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مهم  –آني  –نمابر   

  بيمارستان / رياست محترم مركز آموزشي درماني 

  سالم عليكم 

دستور العمل مذكور ،  4احتراماً پيرو سواالت مكرر مراكز درماني در ارتباط با برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم ، اشعار مي دارد به استناد ماده                

و ارتقاي كيفيت  ساعته و تضمين دريافت خدمات درماني در هر ساعت شبانه روز و در همه نقاط كشور 24بيمارستانها مكلفند به منظور افزايش پاسخگوئي 

  : فلوشيپ بعنوان پزشك مقيم استفاده نمايند و بر اين اساس الزم است / خدمات و مراقبت هاي سالمت ، از پزشكان متخصص يا فوق تخصص 

تخت فعال ، ضروري است داراي يك پزشك مقيم از يكي از رشته هاي تخصصي داخلي ، جراحي عمومي و يا طب  96تا  64كليه بيمارستانهاي جنرال  -1

 .اورژانس باشند

 . مورد نياز باشند  يتخصصتا چهار پزشك مقيم در رشته هاي  تخت فعال ضروري است كه داراي دو 256الي  96كليه بيمارستانهاي  -2

 . تخت فعال ، ضروري است داراي چهار تا شش پزشك مقيم در رشته هاي تخصصي مورد نياز باشند 256كليه بيمارستانهاي بيش از  -3

 .متخصص طب اورژانس حضور دارند ، حضور متخصص طب اورژانس مقيم ضروري است  3در بيمارستانهايي كه حداقل  -4

 . ك مقيم با تخصصهاي زنان ، بيهوشي و يك متخصص اطفال با اولويت فوق تخصص نوزادان باشند پزش 3در بيمارستانهاي تك تخصصي زنان بايد داراي  -5

 . دو نفر پزشك متخصص شامل يكنفر متخصص جراحي مربوطه و يك متخصص بيهوشي مقيم ضروري است ، در ساير بيمارستانهاي تك تخصصي جراحي  -6

 . ان رشته مقيم ضروري است در بيمارستانهاي تك تخصصي غير جراحي يكنفر متخصص هم -7

 . مراكز تروما بايد داراي پزشك مقيم متخصص اورتوپدي باشند  -8

و پزشك مقيم متخصص ارتوپدي بطور همزمان داراي  4و3و2مراكز تروماي اصلي دانشگاه علوم پزشكي بايد عالوه بر تعداد پزشكان مندرج در بندهاي  -9

 .   پزشك مقيم فوق تخصص جراحي عروق و متخصص جراحي مغز و اعصاب نيز باشند 

مطابق دستور العمل مربوطه عمل خواهد شد وپرداخت حق الزحمه اين پزشكان )  ICU , NICU( در مورد پزشكان مقيم بخشهاي مراقبت ويژه -10

  .همچنان از محل  پيش بيني شده آئين نامه مربوطه خواهد بود 

  .متخصصين بيهوشي مقيم بخشهاي مراقبت ويژه نمي توانند بصورت مقيم بيهوشي مركز در همان شيفت بكار گيري شوند -11            

  ش ./ مراكز آموزشي ، درماني ريفرال قلب و عروق حضور متخصص قلب مقيم الزامي است )  CCU(در بخشهاي مراقبتهاي ويژه قلبي  -12            

                  

  

  

  

  محمدتقي آشوبيدكتر 

  معاون درمان دانشگاه

 
:رونوشت به  

قائم مقام وزير و رياست محترم دانشگاه جهت استحضار     

معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن جهت استحضار     

دبيرخانه استاني نظام تحول سالمت دانشگاه جهت استحضار     

جهت اطالع . جهت اطالع................... مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان     

كليه مسئولين محترم حوزه هاي ستادي درمان جهت اطالع      

دفتر معاونت محترم درمان جهت اطالع     

امور اداري     


