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 صدرالسادات دکتر آقاي جناب 
 منابع و مدیریت توسعه محترم معاون

 )گیالن پزشکی علوم دانشگاه(  سالمت نظام تحول طرح اعتبارات  پنجم مرحله توزیع: موضوع

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

و  مقام محتـرم وزارت  7/2/1392مورخ  88/100امه تحول نظام سالمت و با توجه به نامه شماره اجراي برن
هـر   به شرح جدول ذیل ریز توزیع بیمارسـتانی آن معاونت ،  13/5/1393د   مورخ /762/205نامه شماره 

 یک از بسته هاي خدمتی بابت مرحله پنجم طرح تحول نظام سالمت جهـت ابـالغ بـه مراکـز آموزشـی     
  .درمانی و بیمارستانهاي تابعه ارسال می گردد

 گیالن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 بیمارستان/ مرکز آموزشی درمانی  ردیف
برنامه مقیمی پزشک 
 متخصص دربیمارستانها

برنامه کاهش میزان 
 پرداختی بیماران بستري

 )میلیون ریال(مبلغ

 ۲,۷۸۱ ۲،۲۸۳ ۴۹۸ الهیجان آبان ۲۲ 1

 ۲،۱۸۷ ۲،۱۸۷  رشت امیرالمومنین ٢

 ۲،۴۵۸ ۲،۲۹۸ ۱۶۰ رشت شهریور۱۷ ٣

 ۲،۸۷۲ ۲،۴۰۹ ۴۶۳ رشت) س(الزهرا ۴

 ۶،۵۵۲ ۶،۱۵۶ ۳۹۷ رشت رازي ۵

 ۲،۷۷۹ ۲،۴۵۹ ۳۲۰ رشت والیت  درمانی پژوهشی آموزشی مرکز ۶

 ۷،۸۳۰ ۷،۱۹۰ ۶۴۰ رشت پورسینا ٧

 ۹،۸۶۰ ۹،۶۰۰ ۲۶۰ رشت دکترحشمت ٨

 ۲،۰۴۳ ۲،۰۴۳  شتشفار ٩

 ۲،۷۶۸ ۲،۲۵۴ ۵۱۳ انزلی بهشتی شهید ١٠

 ۱،۱۲۷ ۸۲۲ ۳۰۵ فومن)   ع(  مجتبی  حسن امام ١١

 ۲،۲۵۵ ۱،۷۶۳ ۴۹۲ سرا صومعه خمینی امام ١٢

 ۲،۶۰۹ ۲،۴۲۸ ۱۸۲ تالش نورانی شهید ١٣

 ۴۴۱ ۴۴۱  ماسال رسالت ١۴

 ۲،۲۸۸ ۲،۲۸۸  آستارا بهشتی دکتر شهید ١۵

 ۱،۲۸۶ ۹۶۶ ۳۲۰ الهیجان  الشهدا سید ١۶
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 ۸۷۶ ۷۸۶ ۹۰ اشرفیه کوثرآستانه ١٧

 ۳۳۲ ۳۳۲  منجیل خرداد ۳۱ ١٨

 ۵۹۶ ۵۹۶  رودبار عج ولیعصر ١٩

 ۳۶۴ ۳۶۴  آباد رستم سالمت ٢٠

 ۲،۴۵۱ ۲،۱۳۵ ۳۱۷ لنگرود امینی ٢١

 ۱،۷۸۶ ۱،۵۰۱ ۲۸۵ رودسر انصاري شهید ٢٢

 ۵۸،۵۴۳ ۵۳،۳۰۱ ۵،۲۴۲ )لایر میلیون(كل جمع

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

 .است

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

 .می باشدشرح هزینه اعتبار فوق الذکر دقیقاً براساس بسته خدمتی ارسالی : ب 
اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت ویزیت متخصصین صرفاً براساس بررسی اسناد توسط سـازمان  : ج 

 .بیمه سالمت و ارسال اسناد از طریق سامانه آواب، متعاقباً به صورت قطعی پرداخت خواهد شد
ن طبیعی با توجه به اجـراي  اعتبار برنامه حمایت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم و ترویج زایما: د 

 .کتاب ارزش هاي نسبی پس از ابالغ شیوه نامه جدید بازتوزیع متعاقباً توزیع خواهد شد
اعتبار مربوط به برنامه کاهش فرانشیز بابت مهرماه سالجاري است و دانشگاه موظف به ثبت عملکـرد  : ه 

 .ی باشدبه صورت هفتگی م HSEگزارش دقیق ستون یارانه سالمت در سامانه 
 HSEاعتبار مربوط به برنامه مقیمی پزشکان متخصص بابت مهرماه سالجاري مطـابق ثبـت در سـایت    : و 

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

اقـدام     http:// hse.helth.gov.irبه آدرس HSEهزینه کرد هر یک از بسته ها به طور دقیق در سایت 
 .نمایند

الزم به ذکر است اعتبارات مربوط به تجهیزات هتلینگ هر دانشگاه به صورت متمرکز در هیئت امناي : ح 
 .ارزي خریداري و اقالم مورد نیاز متعاقباً توزیع خواهد شد
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 :رونوشت

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

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 فرمایندفچنین ارسال ریز توزیع بیمارستانی هریک از بسته ها دستور اقدام در سامانه ، ارسال گزارشات اجرایی و هم

 جناب آقاي دکتر شهرامی ، معاون محترم اجرایی معاونت درمان  -

 جهت پیگیري یس محترم اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمانئجناب آقاي رضایی ر -
 

 

 

 

 


