بسمه تعالی

بسمه ت

معاونت درمان

دستورالعمل اجرایی پزشکان متخصص مقیم در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم
پزشکی کشور
ماده  -1تعاریف:
پزشک مقیم:

پزشک مقیم اورژانس به متخصصی ابالغ می گردد که با مصوبه کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی در اورژانس مراکز
آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی ،حضور داشته و تمام بیماران با نظارت و ویزیت مستقیم ایشان
در حداقل زمان ممکن تعیین تکلیف می گردد.
ماده -2گروه های مشمول:
.1

متخصصین /فلوشیب زنان و زایمان.

.2

متخصصین  /فوق تخصص اطفال.

.3

متخصصین جراحی عمومی.

.4

متخصصین بیهوشی.

.5

متخصصین /فوق تخصص داخلی.

.6

متخصصین داخلی قلب.

.7

متخصصین ارتوپدی.

.8

جراح عروق.

 .9جراح مغز و اعصاب.
ماده  -3بیمارستان های تک تخصصی می بایست در تخصص مربوطه حداقل دارای یک متخصص مقیم باشند.
تبصره  :1در بخش های دارای پزشک مقیم ،پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حق الزحمه آنکالی ،ممنوع می باشد.
تبصره  :2معاونت درمان با هماهنگی کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی هرر دانشرگاه حسرب شررایی بیمارسرتان و نروع بیمراران
مراجعه کننده ،راساً نسبت به انتخاب پزشک مقیم در هر بیمارستان اقدام می نمایند.
ماده  -4نحوه محاسبه میزان پرداختی به پزشک مقیم:

 مبلغ ثابت:
شامل مبلغی است که فارغ از میزان و حجم کارکرد پزشک مقیم ،به وی پرداخت می گردد .که حسب مورد و با توافق معاونت
درمان هر دانشگاه تعیین و ابالغ می گردد.
معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت اجرایی
دفتر بودجه و اعتبارات معاونت درمان
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ماده  -5معیارهای ارزیابی عملکرد پزشکان مقیم:
ردیف

معیارها

مبنای گزارش

امتیاز

1

رضایت معاونت درمان از عملکرد پزشک مقیم

معاونت درمان

تا  22امتیاز

2

رضایت بیماران از عملکرد پزشک مقیم

رئیس بخش/بیماران بخش

تا  02امتیاز

3

رضایت حوزه مدیریتی از عملکرد پزشک مقیم

معاونت درمان/رئیس بیمارستان

تا  02امتیاز

4

رعایت اخالق و شئونات اسالمی

رئیس بیمارستان/رئیس بخش

تا  12امتیاز
 122امتیاز

جمع کل

تبصره :معیارهای ذیل از اصلی ترین شاخص ها در تعیین میزان رضایت از عملکرد پزشکان مقیم می باشند.
.1

انجام به موقع ویزیت بیماران

.2

تععین تکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکن

.3

کیفیت خدمات ارائه شده

.4

حضور به موقع در اتاق عمل و در طی اعمال جراحی اورژانس بر بالین بیمار

.5

رعایت اندیکاسیون های بستری بیماران در بخش های ویژه مخصوصاً بخش .ICU

ماده  -6نحوه محاسبه درآمد نهایی پزشکان مقیم:

معاونین درمان موظفند برای تمام پزشکان مقیم مشمول ماده ( )2حسب شرایی منطقه ،درجه محرومیت شهرستان ،بار مراجعه
بیماران و نوع مرکز درمانی نسبت به تعیین سقف وکف مبالغی به عنوان حق ثابت اقدام نمایند .همچنین به گونه ای برنامه ریزی
گردد که اختالف بین حداکثر و حداقل پرداختی در گروههای تخصصی بیش از  %33نباشد.
تبصره :عالوه بر شرایی منطقه ای نظیر میزان محرومیت و درصد کارکرد پزشکان ،نمرات کسب شده در ماده ( )4نیز از معیارهای
اصلی پرداخت ثابت به پزشکان محترم می باشد.
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ماده -8

معاونین درمان دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور موظفند حسب شرایی منطقه ای دستورالعمل و یا شیوه نامه
تکمیلی تنظیم و به مراکز آموزشی /درمانی و بیمارستان های تابعه ابالغ نمایند.
تبصره :به منظور بررسی رضایتمندی مراجعین ،ارسال گزارش بازرسی های انجام شده از هریک از مراکز درمانی کامالً الزامی است.
ماده -9

ارسال گزارش عملکرد شش ماهه مشتمل بر آمارهای مقایسه ای درخصوص رضایتمندی بیماران ،کاهش شیفت بیمار به بخش
خصوصی و انتقال های غیر ضرور به معاونت درمان وزارت متبوع کامالً الزامی می باشد.
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