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 صدرالسادات دکتر آقاي جناب 
 منابع و مدیریت توسعه محترم معاون

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

 سالم علیکم
ریاسـت جمهـوري بـه     محترم معاون اول 28/12/1392مورخ  192419احتراماً به استناد نامه شماره        

و نامـه   مقام محترم وزارت 7/2/1392مورخ  88/100نامه شماره  ،برنامه تحول نظام سالمت منظور اجراي
بـه شـرح   آن معاونـت ،   7/7/1393د  مورخ/1179/205و نامه شماره  13/5/93د مورخ /762/205شماره 

هر یک از بسته هاي خدمتی بابت مرحلـه هفـتم طـرح تحـول نظـام       جدول ذیل ریز توزیع بیمارستانی
  .جهت ابالغ به مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان هاي تابعه ارسال می گردد سالمت

 
 گیالن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 بیمارستان/ مرکز آموزشی درمانی  ردیف
برنامه ترویج 
 زایمان طبیعی

برنامه مقیمی 
پزشک متخصص 
 دربیمارستانها

 برنامه ماندگاري
 مناطق در پزشکان
 ر توسعه یافتهکمت

برنامه کاهش میزان 
پرداختی بیماران 

 بستري
 )میلیون ریال(مبلغ 

 ۲،۸۴۲ ۲،۲۸۳ 0 ۴۷۲ ۸۷ آبان الهیجان 22 1

 ۲،۱۸۷ ۲،۱۸۷ 0 0 0 امیرالمومنین رشت 2

 ۲،۴۶۰ ۲،۲۹۸ 0 ۱۶۲ 0 شهریور رشت17 3

 ۳،۱۰۸ ۲،۴۰۹ 0 ۴۶۸ ۲۳۱ رشت) س(الزهرا 4

 ۶،۳۰۶ ۶،۱۵۶ 0 ۱۵۰ 0 رازي رشت 5

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی   6
 ۲،۷۸۲ ۲،۴۵۹ 0 ۳۲۳ 0 والیت رشت

 ۷،۸۳۷ ۷،۱۹۰ 0 ۶۴۷ 0 پورسینا رشت 7

 ۹،۸۵۲ ۹،۶۰۰ 0 ۲۵۲ 0 دکترحشمت رشت 8

 ۲،۰۴۳ ۲،۰۴۳ 0 0 0 شفارشت 9
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 ۲،۸۰۹ ۲،۲۵۴ 0 ۴۸۷ ۶۸ شهید بهشتی انزلی ۱۰

 ۱،۱۵۵ ۸۲۲ 0 ۳۱۸ ۱۴ فومن)  ع ( امام حسن  مجتبی  ۱۱

 ۲،۲۸۰ ۱،۷۶۳ 0 ۴۵۸ ۵۸ امام خمینی صومعه سرا ۱۲

 ۴،۵۶۴ ۲،۴۲۸ ۱،۹۰۰ 0 ۲۳۶ شهید نورانی تالش ۱۳

 ۱،۶۴۷ ۴۴۱ ۱،۲۰۰ 0 ۶ رسالت ماسال ۱۴

 ۴،۳۳۲ ۲،۲۸۸ ۱،۹۸۰ 0 ۶۴ شهید دکتر بهشتی آستارا ۱۵

 ۱،۲۹۰ ۹۶۶ 0 ۳۲۳ 0 سید الشهدا  الهیجان ۱۶

 ۹۵۳ ۷۸۶ 0 ۱۰۷ ۶۰ کوثرآستانه اشرفیه ۱۷

 ۹۳۶ ۳۳۲ ۶۰۰ 0 ۳ خرداد منجیل 31 ۱۸

 ۱،۶۲۸ ۵۹۶ ۱،۰۰۰ 0 ۳۲ ولیعصر عج رودبار ۱۹

 ۱،۴۶۸ ۳۶۴ ۱،۱۰۰ 0 ۴ سالمت رستم آباد ۲۰

 ۲،۵۲۹ ۲،۱۳۵ 0 ۳۲۸ ۶۵ امینی لنگرود ۲۱

 ۱،۸۸۹ ۱،۵۰۱ 0 ۲۹۰ ۹۸ شهید انصاري رودسر ۲۲

 ۶۶،۸۹۴ ۵۳،۳۰۱ ۷،۷۸۰ ۴،۷۸۵ ۱،۰۲۸ )میلیون ریال(جمع کل 

    

ضـروري   کـامالً  مذکور به شرح جدول فوق رعایت موارد ذیـل  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 

 .ی باشدفوق الذکر دقیقاً براساس بسته خدمتی ارسالی م رشرح هزینه اعتبا: ب 
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اعتبار مربوط به برنامه ترویج زایمان طبیعی بابت پرداخت علی الحساب مهر و آبان سال جاري بوده و : ج 

فرانشیز زایمان طبیعی، بسته بهداشتی مادران و کالس هاي آمادگی براي زایمان طبیعـی مـی   % 10شامل 

 . باشد

ه در سامانه اطالعات مادران و نوزادان ایرانیان بوده و تسویه تخصیص برنامه فوق الذکر بر مبناي اطالعات ثبت شد:  1تبصره

 .حساب نهایی کامال براساس گزارش سازمان بیمه سالمت خواهد بود

دانشگاه موظف است گزارش کامل پرداختی شش ماهه اول برنامه ترویج زایمان طبیعـی را مشـتمل بـر پرداخـت     : 2تبصره

بیهوشی، کارشناسان مامایی و سهم صندوق ترویج زایمان طبیعی به تفکیک  تشویقی متخصصین زنان و زایمان، متخصصین

روز از تاریخ صدور این نامه، به این معاونت ارسال  15مراکز درمانی، بر اساس فرمت ارسالی اداره مامایی این معاونت حداکثر 

 .نماید

و دانشـگاه موظـف بـه ثبـت      سال جاري اسـت  آبان ماه اعتبار مربوط به برنامه کاهش فرانشیز بابت : د 

 .می باشد HSEگزارش عملکرد دقیق ستون یارانه سالمت در سامانه 

ثبت اطالعات مربوط به کاهش تعهدات سازمان هاي بیمه گر پایه و تکمیلی و همچنین وضعیت رسیدگی به : تبصره 

 .الزامی می باشد HSEاسناد پزشکی نیز در سامانه 

، با عنایت به ابـالغ کتـاب جدیـد ارزش    اندگاري پزشکان در مناطق محرومحمایت از م اعتبار برنامه : ه 

بوده و دانشگاه مکلف به ثبت و به روزرسانی اطالعـات   ماهبابت علی الحساب مهر نسبی خدمات سالمت 

 .می باشد HSEدر سامانه 

انشگاه مکلـف  اعتبار برنامه مقیمی پزشکان متخصص بابت علی الحساب آبان ماه سال جاري بوده و د: و 

 .می باشد HSEبه ثبت و به روزرسانی اطالعات در سامانه 

و میزان در سامانه تحول سالمت نسبت به ثبت میزان اعتبار وصولی است  مکلفبیمارستان رئیس هر : 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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است اعتبارات مربوط به تجهیزات هتلینگ هر دانشگاه به صورت متمرکز خریـداري و در   الزم به ذکر: خ

 .حال توزیع می باشد خواهد شد

 

 

 :رونوشت

 مقام محترم وزارت براي استحضار −
 جناب آقاي دکتر شهرامی ، معاون محترم اجرایی معاونت درمان  −
 جهت پیگیري ونت درمانیس محترم اداره بودجه و اعتبارات معائجناب آقاي رضایی ر −
 .................................................................معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی −

       

 

 

 

 

 

 

 


