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 صدرالسادات دکتر آقاي جناب 
 منابع و مدیریت توسعه محترم معاون

 خـدمات  و پزشـکی  علـوم  دانشـگاه (  سـالمت  نظـام  تحول طرح اعتبارات دهم مرحله توزیع: موضوع
 )گیالن درمانی بهداشتی

 علیکم سالم
 شـماره  نامـه  ، جمهوريریاست  محترم اول معاون 28/12/1392 مورخ 192419 شماره نامه استناد به احتراماً       

 شـماره  هـاي  نامـه  و سـالمت  نظـام  تحـول  برنامه اجراي منظور به وزارت محترم مقام 7/2/1392 مورخ 88/100
 د/1179/205 شــماره نامــه ، 13/5/1393 مــورخ د/762/205 شــماره ، 12/1392/ 27 مــورخ د/2824/205
 آن 14/8/1393د مـورخ  /1638/205شـماره   ، نامه 17/9/1393د مورخ /2011/205، نامه شماره  7/7/1393مورخ

 هاي بسته از یک هر بیمارستانی توزیع ریز ذیل جدول شرح به  24/10/93دمورخ22447/400و نامه شماره معاونت
هـا و مراکـز    بیمارستان ، درمانی آموزشی مراکز به ابالغ جهت سالمت نظام تحول دهم طرح مرحله بابت خدمتی

 .گردد می الارس تابعه تسهیالت زایمانی
 گیالن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مرکز آموزشی درمانی  ردیف
 بیمارستان/ 

 ارتقاي
 کیفیت
 هتلینگ
 بیمارستانی

 سازي بهینه
 بلوك
 از(زایمان
 محل

 سیاستهاي
 )جمعیتی

 ترویج برنامه
 زایمان
از (طبیعی

محل 
سیاستهاي 
 ) جمعیتی

 حضور
 پزشکان
 متخصص
 در مقیم
رستانهابیما
 تابعه ي

 از حمایت
 ماندگاري
 پزشکان
 درمناطق
 محروم

 کاهش
 میزان
 پرداختی
 بیماران
 در بستري

بیمارستانها
 تابعه  ي

 جمع
 میلیون(کل

 )ریال

 ۵،٩٠٨ ٢،٢٨٣ 0 ۵١٣ ۵۵ ١،٢٠٠ ١،٨۵۶ الهیجان آبان ٢٢ 1

 ٢،٩٧٣ ٢،١٨٧ 0 ٠ 0 ٠ ٧٨۶ رشت امیرالمومنین ٢

 ٢،۶٠۶ ٢،٢٩٨ 0 ١۵٨ 0 ٠ ١۵٠ رشت شهریور١٧ 3

 ٧،۵۶٧ ٢،۴٠٩ 0 ۴٠٢ ١٠٩ ٠ ۴،۶۴٨ رشت) س(الزهرا 4

 ١٠،٣٠٠ ۶،١۵۶ 0 ٣١٧ 0 ٠ ٣،٨٢٨ رشت رازي 5

6 

 آموزشی مرکز
  درمانی پژوهشی
 رشت والیت

۴٠ ٢،٠١٠ 0 ١۵٨ 0 ٢،۴۵٩ ۴۴،۶٢٧ 
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 ۴٩،۵٨٩ ٧،١٩٠ 0 ۶٣٣ 0 ٠ ۴١،٧۶۶ رشت پورسینا 7

 ١١,٢٧٣ ٩،۶٠٠ 0 ٢۵٨ 0 ٠ ١،۴١۴ رشت دکترحشمت 8

 ٢،٠۴٣ ٢،٠۴٣ 0 ٠ 0 ٠ 0 شفارشت 9

 ٩،٨١٧ ٢،٢۵۴ 0 ۵۶٣ ٢٣ ٢،١٠٠ ۴،٨٧۶ انزلی بهشتی شهید 10

11 
 ع(  مجتبی  حسن امام

 فومن)  
١،٣۶۶ ٣١٧ ٩ ٠ 0 ٢ ٨٢٢،۵١۴ 

 ۴،۶٣۴ ١،٧۶٣ 0 ۴٧۵ ٢۴ ٠ ٢،٣٧٢ سرا صومعه خمینی امام 12

 ٣،۵٢٧ ٢،۴٢٨ 0 ١٧٨ ١٠٨ ٠ ٨١٣ تالش نورانی شهید 13

 ٢،۶۵٨ ۴۴١ ٨۴٠ ٠ ٣ ٠ ١،٣٧۴ ماسال سالتر 14

15 
 بهشتی دکتر شهید

 آستارا
٢،۵٠ ٢٨ ۴٢ ٢۴٢،٢٨٨ ١،٣٢٠ ٨ ۶،۴٢۶ 

 ١،٢٨٣ ٩۶۶ 0 ٣١٧ 0 ٠ 0 الهیجان  الشهدا سید 16

 ۴،۶۴۶ ٧٨۶ 0 ١٢٠ ٢۴ ٠ ٣،٧١۶ اشرفیه کوثرآستانه 17

 ٣،٧۵۶ ٣٣٢ 0 ٠ ۴ ٠ ٣،۴٢٠ منجیل خرداد ٣١ 18

 ٣،٣۴۴ ۵٩۶ 0 ٠ ١۶ ٠ ٢،٧٣٢ رودبار عج ولیعصر 19

 ١،۴٨۵ ٣۶۴ 0 0 ١ ٠ ١،١٢٠ آباد رستم سالمت 20

 ٨،١٢٠ ٢،١٣۵ 0 ٣٣٢ ۴٣ ٠ ۵،۶١٠ لنگرود امینی 21

 ٣،١۴٣ ١،۵٠١ 0 ٢۵٨ ۴٨ ٠ ١،٣٣۶ رودسر انصاري شهید 22

 ١٩٢،٢۴١ ۵٣،٣٠١ ٢،١۶٠ ۵،٢۴٨ ۵١١ ٣،٣٠٠ ١٢٧،٧٢١ )ریال میلیون(جمع کل

    

 .ع بیمارستانی اعتبارات مذکور به شرح جدول فوق رعایت موارد ذیل کامالً ضروري استلذا با توجه به توزی
 .دانشگاه و بیمارستان مجاز به هزینه کرد اعتبارات فوق الذکر در غیر از محل برنامه نمی باشد: الف 

 .شرح هزینه اعتبار فوق الذکر دقیقاً براساس بسته خدمتی ارسالی می باشد: ب 

بهینه سازي، استاندارد سازي و توسعه بلوکهاي زایمان به شرح ذیل مـی    نامه زایمان طبیعی بابتتخصیص بر: ج 
 :باشد
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مبلغ تخصیص یافته جهت بهینه سازي و توسعه فضاي فیزیکی بر مبناي تائیدیه دفتـر منـابع فیزیکـی    : 1تبصره 
مورد نیاز آن مرکـز  مـورد نظـر مـی      معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع بوده و معادل کل مبلغ

 .باشد
دانشگاه و باالطبع بیمارستان موظف است گزارش پیشرفت کار را در قالب فیلم وعکس به طور ماهانه بـه  :2تبصره 

 .همچنین ارسال وضعیت موجود در قالب فایل تصویري نیز الزامی  می باشد. این معاونت ارسال نماید
هتلینگ مربوط به مرحله سوم برنامه مذکور است که بـر اسـاس بازدیـدهاي     کیفیت اءتوزیع اعتبار برنامه ارتق: د 

 .میدانی کارشناسان اعزامی از هر یک از مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهاي کشور انجام شده است

ی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها موظفند، براساس ریز لیست پیوسـت نسـبت بـه انجـام مـابق     : 3تبصره 

 .عملیات ارتقاء کیفیت هتلینگ اقدام نمایند

اعتبار برنامه مقیمی پزشکان متخصص بابت علی الحساب بهمن ماه سال جاري بوده و دانشگاه مکلف به ثبت و : ه 

 .می باشد HSEبه روزرسانی اطالعات در سامانه 

ابـالغ کتـاب جدیـد ارزش    اعتبار برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم، با عنایت بـه  : و

سالجاري بوده و دانشگاه مکلف به ثبت  علی الحساب آذر و دي ماهنسبی خدمات سالمت ، بابت پرداخت 

 .می باشد HSEو به روزرسانی اطالعات در سامانه 

اعتبار مربوط به برنامه کاهش فرانشیز بابت علی الحساب بهمن ماه  سال جاري است و دانشگاه موظف : ز 

 .می باشد HSEگزارش عملکرد دقیق در فرم هزینه کرد برنامه کاهش فرانشیز در سامانه  به ثبت

ثبت اطالعات مربوط به کاهش تعهدات سازمان هاي بیمـه گـر پایـه و تکمیلـی و همچنـین وضـعیت       : 4تبصره  

 .الزامی می باشد HSEرسیدگی به اسناد پزشکی نیز در سامانه 

 معاونـت  توسط بیمارستان هر شده تائید ویزیت تعداد براساس ویزیت کیفیت ارتقاء بسته تخصیص - :ح 

 مابـه  ، گذشـته  تخصیصهاي کسر با و گردیده محاسبه ماه دي پایان تا طرح ابتداي از دانشگاهها، درمان

 . است گردیده پرداختعلی الحساب  آن التفاوت
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 اطالعـات   از این معاونت، دسترسی کد اخذ با بایست می اند گردیده مذکور طرح وارد که جدیدي مراکز:  5تبصره             

 . گیرد قرار محاسبه مورد آتی تخصیصهاي در نماید تا وارد پزشکان عملکرد اطالعات سامانه در الزم را

اعتبار مربوط به برنامه اورژانس هوایی بابت هزینه هاي آن دانشگاه بابت علی الحساب دي ماه سالجاري بـوده  :  ط

، عملکرد ریالی عملیاتی اعتبار موصوف را بـه ایـن   HSEگاه موظف است عالوه بر ثبت اطالعات در سایت لذا دانش

 .معاونت ارسال نماید

 هزینـه  میـزان  و وصولی اعتبار میزان ثبت به نسبت سالمت تحول سامانه در است مکلف بیمارستان هر رئیس: ي

 .نمایند اقدام   http://hse.health.gov.irآدرس به HSE سایت در ها بسته از یک هر کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رونوشت

 مقام محترم وزارت براي استحضار −
 جهت پیگیري یس محترم اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمانئجناب آقاي رضایی ر −

 گیالنمعاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  −
 

 

 

http://hse.health.gov.ir
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