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 حریرچی دکتر آقاي جناب 
 منابع و مدیریت توسعه محترم معاون

 )گیالن دانشگاه( سالمت تحول برنامه اعتبارات دوم مرحله توزیع: موضوع

 سالم علیکم
معاون محترم اول ریاست جمهوري به منظور  28/12/1392مورخ  192419احتراماً به استناد نامه شماره    

به ، مقام محترم وزارت 7/2/1393مورخ  88/100نامه شماره  و با توجه بهاجراي برنامه تحول نظام سالمت 
اعتبارات هر یک از بسته هاي خـدمتی جهـت ابـالغ بـه مراکـز       شرح جدول ذیل ریز توزیع بیمارستانی

  .آموزشی درمانی و بیمارستانهاي تابعه ارسال می گردد
 گیالن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مرکز آموزشی درمانی ردیف
 بیمارستان/ 

 در پزشکان برنامه ماندگاري
 کمتر توسعه یافته مناطق

برنامه کاهش میزان 
 پرداختی بیماران بستري

برنامه مقیمی پزشک 
 متخصص دربیمارستانها

برنامه ترویج 
 زایمان طبیعی

 

برنامه ارتقاء 
 کیفیت ویزیت

میلیون ( مبلغ
 )ریال

 10549 ۲۳۳ 0 0 ۱۰،۳۱۶ 0 دکتر حشمت رشت 1
 ۶،۷۱۹ 0 پورسینا رشت 2

 
۷۳۴ 

 0 ۱،۷۲۶ 9179 

 ۶،۶۱۵ 0 رازي رشت 3
 

۱۱۹ 
 0 ۹۰۹ 7643 

 ۲،۱۱۴ 0 والیت 4
 

۳۳۵ 
 0 ۱۵۳ 2602 

 2886 ۴۷۹ ۳۲۰ 0 ۲،۰۸۷ 0 شهید نورانی تالش 5
 3500 ۸۷۱ ۴۰۴ ۱۵۴ ۲،۰۷۱ 0 الزهراءرشت 6
 4681 ۷۲۸ ۱۴۱ 0 ۱،۹۶۷ ۱،۸۴۵ دکتر بهشتی آستارا 7
 2716 ۴۰۰ ۱۵۷ ۱۹۶ ۱،۹۶۳ 0 آبان الهیجان22 8
 2609 ۵۳۶ ۱۰۸ ۲۷ ۱،۹۳۸ 0 شهید بهشتی انزلی 9
 2145 ۲۵۵ 0 ۱۰ ۱،۸۸۰ 0 امیرالمومنین رشت 10
 2074 ۲۲۴ 0 ۹۴ ۱،۷۵۶ 0 شفارشت 11
 2533 ۶۴ 0 0 ۲،۴۶۹ 0 شهریور رشت 17 12
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 ۷۵۶ ۱۳۱ 0 ۲،۲۹۴ 0 امینی لنگرود 13
 

3181 

ی صومعه امام خمین 14
 2818 ۵۴۴ ۶۱ ۳۱۸ ۱،۸۹۵ 0 سرا

شهید انصاري  15
 2113 ۳۶۰ ۱۴۱ 0 ۱،۶۱۲ 0 رودسر

سید الشهدا  16
 1738 ۳۸۳ 0 ۳۱۷ ۱،۰۳۸ 0 الهیجان

) ع(امام حسن  17
 ۸۸۴ 0 فومن

 
0 ۲۹ ۴۱۵ 1328 

 ۸۴۴ 0 کوثر آستانه اشرفیه 18
 

0 ۷۱ ۵۰۲ 1417 

 ۹۵۰ رودبار) عج(ولیعصر 19
 

۶۴۰ 
 

0 ۵۷ ۲۲۷ 1874 
 2185 ۵۵۴ ۲ 0 ۴۷۴ ۱،۱۵۵ رسالت ماسال 20
 ۴۷۵ سالمت رستم آباد 21

 
۳۹۱ 

 
0 ۲ ۱۴۲ 1010 

 960 ۲۱۱ ۱۲ 0 ۳۵۷ ۳۸۰ خرداد منجیل 31 22
 0 0 0 0 0 0 قائم رشت 23

)ریالمیلیون (جمع کل  71741 
 

ضـروري   کـامالً  یـل مذکور به شرح جدول فوق رعایت موارد ذ اتلذا با توجه به توزیع بیمارستانی اعتبار
 .است
 .دانشگاه و بیمارستان مجاز به هزینه کرد اعتبارات فوق الذکر در غیر از محل برنامه نمی باشد: الف 

 .فوق الذکر دقیقاً براساس بسته خدمتی ارسالی می باشد رشرح هزینه اعتبا: ب 

عـات ثبـت شـده در سـامانه     اعتبار مربوط به برنامه مقیمی و ترویج زایمان طبیعی با توجـه بـه اطال  : ج 

 .مربوطه، بابت تسویه حساب قطعی پایان خرداد ماه و علی الحساب تیرماه سال جاري می باشد
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اعتبار مربوط بھ برنامھ كاھش فرانشیز بابت تیرماه سال ج اري اس ت و دانش گاه موظ ف ب ھ ثب ت گ زارش : د 

 .مي باشدبھ صورت ھفتگي  HSEعملكرد دقیق ستون یارانھ سالمت در سامانھ 

اعتبار برنامھ ارتقاي كیفیت ویزیت مربوط بھ مابھ التفاوت ن رخ ویزی ت براس اس بس تھ خ دمتي م ذكور از : ز 

 .خردادماه تا پایان تیرماه سال جاري مي باشد ١٥تاریخ 

اعتبار برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم بابت علی الحساب تیرمـاه سـال جـاري    : ح 

 .می باشد HSEنشگاه مکلف به ثبت و به روزرسانی اطالعات در سامانه بوده و دا

در سامانه تحول سالمت نسبت به ثبت میزان اعتبـار وصـولی هـر    است  مکلفبیمارستان رئیس هر : ط  

 .یک از بسته ها اقدام نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 :رونوشت

 مقام محترم وزارت براي استحضار −
به جهت لزوم نظارت دقیق بر وصول اعتبارات هریک از بسته هـاي  .... زشکی و خدمات بهداشتی درمانی معاون محترم درمان دانشگاه علوم پ −

اعتبارات ارسالی الزم است در ثبت دقیق و به موقع تمـامی اطالعـات الزم    خدمتی در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی ، نحوه هزینه کرد
 . وري صادر فرمایندفن ارسال ریز توزیع بیمارستانی هریک از بسته ها دستور اقدام در سامانه ، ارسال گزارشات اجرایی و همچنی

 جناب آقاي دکتر شهرامی ، معاون محترم اجرایی معاونت درمان  −
 جهت پیگیري یس محترم اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمانئجناب آقاي رضایی ر −
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