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 )حریرچی دکتر آقاي جناب( منابع و مدیریت توسعه محترم معاون 

 )گیالن پزشکی علوم دانشکده(  سالمت نظام تحول طرح اعتبارات چهارم مرحله توزیع: موضوع
 سالم علیکم

معاون اول محترم ریاسـت جمهـوري بـه     28/12/1392مورخ  192419احتراماً به استناد نامه شماره        
مقام محترم وزارت و نامـه   7/2/1392مورخ  88/100رنامه تحول نظام سالمت ، نامه شماره منظور اجراي ب

، به شرح جدول ذیل ریز توزیع بیمارسـتانی هـر یـک از    آن معاونت 13/5/93د مورخ /762/205شماره 
بسته هاي خدمتی بابت مرحله چهارم طرح تحول نظام سالمت جهت ابالغ به مراکز آموزشـی درمـانی و   

 . ارستان هاي تابعه ارسال می گرددبیم
 گیالن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 بیمارستان/ مرکز آموزشی درمانی  ردیف
برنامه ارتقا کیفیت 

 ویزیت

برنامه ترویج 
 زایمان طبیعی

برنامه مقیمی پزشک 
متخصص 
 دربیمارستانها

 برنامه ماندگاري
 مناطق در پزشکان

 کمتر توسعه یافته

رنامه کاهش ب
میزان پرداختی 
 بیماران بستري

 )میلیون ریال(مبلغ 

۳،۳۲۷ ۲،۲۸۳   ۵۳۷ ۱۸۰ ۳۲۷ آبان الھیجان ٢٢ 1

۱،۸۱۷         ۱،۸۱۷ کلینیک بعثت گالن 2

۲،۹۵۱ ۲،۱۸۷       ۷۶۴ امیرالمومنین رشت 3

۲،۷۱۳ ۲،۲۹۸   ۹۸   ۳۱۷ شھریور رشت١٧ 4

۲   ۴۶۵ ۳۶۲ ۸۳۳ رشت) س(الزھرا 5 ۴۰۹,  ۴،۰۶۹

۸،۱۵۲ ۶،۱۵۶   ۴۲۳   ۱،۵۷۳ رازي رشت 6

7 
مركز آموزشي پژوھشي درماني  

۲،۹۳۸ ۲،۴۵۹   ۳۲۳   ۱۵۶ والیت رشت

۸،۸۹۰ ۷،۱۹۰   ۵۴۳   ۱،۱۵۶ پورسینا رشت 8

۱۰،۱۴۷ ۹،۶۰۰   ۲۷۲   ۲۷۵ دکترحشمت رشت 9

۲،۲۴۰ ۲،۰۴۳       ۱۹۷ شفارشت 10

۳،۲۳۵ ۲،۲۵۴   ۴۵۷ ۷۶ ۴۴۷ شھید بھشتي انزلي 11

۱،۴۰۷ ۸۲۲   ۲۲۰ ۳۳ ۳۳۲ فومن)  ع ( امام حسن  مجتبي  12

۲،۶۷۶ ۱،۷۶۳   ۴۲۷ ۶۶ ۴۲۰ امام خمیني صومعھ سرا 13

۴،۶۸۸ ۲،۴۲۸ ۱،۵۲۰ ۱۰۱ ۳۳۸ ۳۰۱ شھید نوراني تالش 14

۲،۰۲۰ ۴۴۱ ۱،۲۰۰   ۱۰ ۳۶۹ رسالت ماسال 15
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۴،۸۹۱ ۲،۲۸۸ ۱،۹۸۰   ۱۳۸ ۴۸۶ شھید دکتر بھشتي آستارا 16

۱،۵۴۵ ۹۶۶   ۳۲۳   ۲۵۵ سید الشھدا  الھیجان 17

۱،۲۹۲ ۷۸۶   ۱۰۲ ۷۰ ۳۳۵ کوثرآستانھ اشرفیھ 18

۱،۰۹۸ ۳۳۲ ۶۰۰   ۲۵ ۱۴۱ خرداد منجیل ٣١ 19

۱،۷۹۲ ۵۹۶ ۱،۰۰۰   ۴۵ ۱۵۱ ولیعصر عج رودبار 20

۱،۵۶۲ ۳۶۴ ۱،۱۰۰   ۴ ۹۵ سالمت رستم آباد 21

۳،۱۵۳ ۲،۱۳۵   ۳۱۷ ۱۵۰ ۵۵۱ امیني لنگرود 22

۲،۰۹۵ ۱،۵۰۱   ۲۲۸ ۱۲۵ ۲۴۰ شھید انصاري رودسر 23

۷۸،۶۹۵ ۵۳،۳۰۱ ۷،۴۰۰ ۴،۸۳۵ ۱،۶۲۱ ۱۱،۵۳۸ )میلیون ریال(جمع کل

 
لذا با توجه به توزیع بیمارستانی اعتبارات مذکور به شرح جدول فوق رعایت موارد ذیـل کـامالً ضـروري    

 .است
 .مجاز به هزینه کرد اعتبارات فوق الذکر در غیر از محل برنامه نمی باشددانشگاه و بیمارستان : الف 

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

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

 .طعی پایان مردادماه و علی الحساب شهریورماه سال جاري می باشدمربوطه، بابت تسویه حساب ق

اعتبار مربوط به برنامه کاهش فرانشیز بابت شهریورماه سال جاري است و دانشگاه موظـف بـه ثبـت    : د 

 .به صورت هفتگی می باشد HSEگزارش عملکرد دقیق ستون یارانه سالمت در سامانه 

زیت مربوط به مابه التفاوت نرخ ویزیت براساس بسته خـدمتی مـذکور   اعتبار برنامه ارتقاي کیفیت وی: ه 

 .بابت علی الحساب شهریور ماه سال جاري می باشد

اعتبار برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم بابت علی الحسـاب شـهریور مـاه سـال     : و 

 .می باشد HSEه جاري بوده و دانشگاه مکلف به ثبت و به روزرسانی اطالعات در سامان

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

 .اقدام نمایند   http://hse.health.gov.irبه آدرس HSEهزینه کرد هر یک از بسته ها در سایت 

http://hse.health.gov.ir
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به صـورت متمرکـز خریـداري و    الزم به ذکر است اعتبارات مربوط به تجهیزات هتلینگ هر دانشگاه : خ

 .انشاء اهللا توزیع خواهد شد

 

 

 :رونوشت

 مقام محترم وزارت براي استحضار −
 جناب آقاي دکتر شهرامی ، معاون محترم اجرایی معاونت درمان  −
 جناب آقاي رضایی رئیس محترم اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان جهت پیگیري −
 گیالن زشکی و خدمات بهداشتی درمانیمعاون محترم درمان دانشگاه علوم پ −


