وزارت بهداشت ردمان ،آمىزش زپشکی

ضیوه نامه اجرایی بسته نظارتی
اجرای کتاب ارزش نسبی خذمات سالمت

زر اخرای ثٌسّبی  12 ٍ 11 ، 9 ، 7 ،5 ، 2سیبستّبی کلی سالهت اثالغی همبم هؼظن رّجری ٍ هَاز  10 ٍ 8لبًَى
تطکیل ٍزارت ثْساضت ،زرهبى ٍ آهَزش پسضکی ٍ هبزُ  1لبًَى تطکیالت ٍزارت ثْساضت ،زرهبى ٍ آهَزش پسضکی
ٍ احکبم ثرص سالهت لبًَى ثرًبهِ پٌحسبلِ تَسؼِ خوَْری اسالهی ایراى  ،هبزُ  45لبًَى سبزهبى ًظبم پسضکی ٍ
تصَیت ًبهِ ضوبرُ /74450ت ّ 50982ـ هَرخ ّ 93/7/1یبت ٍزیراى ٍ ثِ هٌظَر خلَگیری از ٍلَع ترلفبت زر
ثرص سالهت ٍ رسیسگی ثِ ضکبیبت از ػولکرز اضربظ حمیمی ٍ حمَلی فؼبل زر ثرص سالهت کطَر" ،ضیَُ ًبهِ
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اخرایی ثستِ ًظبرتی اخرای کتبة ارزش ًسجی ذسهبت سالهت" ثِ ضرح پیَست خْت اخرا از تبرید  93/8/15اثالؽ
هی گرزز.
ضمول ضیوه نامه:
کلیِ پسضکبى ٍ زست اًسرکبراى حرف پسضکی ٍ کلیِ هراکس ٍ هَسسبت ارائِ زٌّسُ ذسهبت سالهت حمیمی ٍ
حمَلی زٍلتی ،ػوَهی غیر زٍلتی ،ذصَصی ٍ ذیریِ ٍسبزهبى ّبی ثیوِ گر پبیِ ٍ تکویلی ٍ سبیر ًْبزّبی حوبیتی ٍ
سبیر سبزهبًْبی زٍلتی ٍ غیر زٍلتی ذریسار ذسهبت سالهت .
تعریف تخلفات:
هٌظَر از ترلف زر ایي ضیَُ ًبهِ هَارز شیل هی ثبضس:
ّ -1رگًَِ زریبفتی ثبالتر از سمف تؼرفِ ذسهبت سالهت هصَة ّیئت هحترم ٍزیراى ثِ ّر عریمی از خولِ
لیس ذسهبت ارائِ ًطسُ زر صَرت حسبة ثیوبر
 -2زریبفت ّرگًَِ ٍخِ ثسٍى ارائِ رسیس رسوی
ّ -3رگًَِ زریبفتی ذبرج از ثیوبرستبى ّب ٍ هراکس خراحی هحسٍز ثبثت ارائِ ذسهبت زر ایي هَسسبت
 -4ػمسّرگًَِ لرارزاز یب پرزاذت ثبالتر از تؼرفِ ّبی هصَة ّیئت هحترم ٍزیراى تَسظ سبزهبى ّبی ثیوِ گر
پبیِ ٍ تکویلی ٍ سبیر ًْبزّبی حوبیتی ٍ سبیر سبزهبًْبی زٍلتی ٍ غیر زٍلتی ذریسار ذسهبت سالهت .
ّ -5رگًَِ تجبًی هبلی ثیي هَسسبت ٍ هراکس ارائِ زٌّسُ ذسهبت سالهت ثِ رررگیرًسگبى ذسهبت
نحوه رسیذگی به تخلفات و ضکایات:
-1کلیِ اضربظ حمیمی ٍ حمَلی ػالٍُ ثر رٍش ّبی هَخَز ،هیتَاًٌس از عریك توبس ثب سبهبًِ تلفٌی  1690یب ثجت
ضکبیت زر سبیت ایٌترًتی
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ضکبیبت ذَز را اػالم ٍ کس رّگیری زریبفت ًوبیٌس.

 -2ضرٍع رسیسگی ثِ ضکبیبت از عریك زریبفت اعالػبت از سبهبًِ تلفٌی یب ایٌترًتی ٍ یب هراخؼِ ضبکی ٍ یب گسارش
هراخغ شیصالح ذَاّسثَز.
 -3ضکبیبت هسثَر پس از زریبفت از سَی هرکس هلی پبسرگَیی ٍ رسیسگی ثِ ضکبیبت حساکثر ظرف زٍ
رٍزکبری،روي اػالم هَرَع ثِ ضبکی ،خْت تکویل هستٌسات ٍتْیِ گسارش ًظبرتی ثِ کویتِ کبرضٌبسی ستبز
استبًی ارخبع هی ضَز ٍ کویتِ کبرضٌبسی حساکثر ظرف  10رٍز کبری پرًٍسُ را تکویل ٍ ثِ زازسرای اًتظبهی ًظبم
پسضکی ضْرستبى ٍ کویسیَى هبزُ  11تؼسیرات حکَهتی ارسبل هی ًوبیس.
تجصرُ :1زرصَرتی کِ پسضک هطتکی ػٌِ کبرهٌس (رسوی  ،پیوبًی ٍ لرارزازی) زٍلت ثبضسّ ،وسهبى پرًٍسُ ثِ رییس
زاًطگبُ یب رییس سبزهبى هرثَعِ زر استبى ارخبع هی گرزز.
تجصرُ  :2زر صَرتی کِ ضکبیت ٍاصلِ ثِ هرکس هلی پبسرگَیی ٍ رسیسگی ثِ ضکبیبت هرتجظ ثب هَرَع ایي ضیَُ
ًبهِ ًجبضس ،هراتت حساکثر عی  2رٍز ثِ اعالع ضبکی رسبًسُ ذَاّس ضس.

 -4هراخغ رسیسگی ضبهل ّیئت ّبی اًتظبهی سبزهبى ًظبم پسضکی ،کویسیَى هبزُ  11لبًَى تؼسیرات حکَهتی زر
اهَر زرهبًی ٍثْساضتیّ ،یئت ّبی رسیسگی ثِ ترلفبت ازاری کبرکٌبى زٍلت ٍ ّیئت ّبی اًتظبهی اػضبی ّیئت
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ػلوی زاًطگبُ ّب تساثیر الزم را خْت رسیسگی ذبرج از ًَثت ثِ پرًٍسُ ّبی هَرَع ایي زستَرالؼول هؼوَل
ذَاٌّسزاضت ٍ .پس از صسٍر رای ػالٍُ ثر عرق لبًًَی هَخَز از عریك سبهبًِ ّن ثِ ضبکی اعالع رسبًی هی گرزز.

اعمال اختیارات قانونی:
ٍزارت ثْساضت  ،زرهبى ٍ آهَزش پسضکی ٍ زاًطگبّْب ٍ زاًطکسُ ّبی ػلَم پسضکی ٍ سبیر ٍاحسّبی تبثؼِ ٍ
ٍاثستِ ٍ ًیس سبزهبى ًظبم پسضکی زر اػوبل اذتیبرات لبًًَی ذَز  ،گسارش ّبی ٍاصلِ زر ذصَظ ترلفبت احراز
ضسُ اضربظ حمیمی ٍ حمَلی (هَرَع ایي ضیَُ ًبهِ ) را زر هَارز شیل لحبػ ًوبیٌس:

مراکس خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی:
-1
-2
-3
-4
-5

خلَگیری از صسٍر پرٍاًِ خسیس ثِ هٌظَر تَسؼِ هرکس
لغَ پرٍاًِ هسئَل فٌی
کبّص اهتیبز یب زرخِ اػتجبرثرطی
ػسم هَافمت ثب تَسؼِ تدْیسات سرهبیِ ای
لغَ لرارزاز از سَی ثیوِ ّبی پبیِ ٍ تکویلی

مراکس دولتی وابسته به دانطگاه /دانطکذه های علوم پسضکی:
-1
-2
-3
-4

لغغ پبزاش ٍ اهتیبزّبی هسیریتی رییس ٍ سبیر هسیراى ثیوبرستبى حست هَرز
لغَ پرٍاًِ هسئَل فٌی
ػسل رییس ٍ سبیر هسیراى ثیوبرستبى حست هَرز
هؼرفی هسیراى ثِ ّیئت ّبی ترلفبت ازاری کبرکٌبى یب ّیئت ّبی اًتظبهی اػضبی ّیئت ػلوی حست
هَرز

پسضکان ضاغل در بخص خصوصی و خیریه و عمومی غیر دولتی:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ارخبع پرًٍسُ ثِ ّیئت اًتظبهی ًظبم پسضکی ضْرستبى
ارخبع پرًٍسُ ثِ کویسیَى هبزُ  ٍ 11تؼسیرات حکَهتی
ػسم توسیس پرٍاًِ هغت از سَی ًظبم پسضکی
لغَ پرٍاًِ هسئَل فٌی هؤسسبت زرهبًی از کویسیَى هبزُ 20
ػسم تبًییس صالحیت حرفِ ای خْت تبسیس هراکس زرهبًی از کویسیَى هبزُ 20
لغَ لرارزاز ثیوِ ّبی پبیِ ٍ تکویلی از سبزهبًْبی ثیوِ گر
گسارش ثرای تطکیل پرًٍسُ ٍیژُ زر زٍایر هبلیبتی ازارُ زارایی
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پسضکان ضاغل در مراکس دولتی وابسته به دانطگاه /دانطکذه های علوم پسضکی:
ػالٍُ ثراػوبل الساهبت اًضجبعی هرثَط ثِ پسضکبى ضبغل زر ثرص ذصَصی ٍ ذیریِ  ،هَارز اػوبل اذتیبرات لبًًَی
ریبست زاًطگبُ /زاًطکسُ ػجبرتٌس از:
-1
-2
-3

-4

-5
-6
-7
-8
-9

ػسم ارتمب هرتجِ ٍ ترفیغ پبیِ پسضکبى ػضَ ّیئت ػلوی
ػسم ترفیغ پبیِ پسضکبى غیر ّیئت ػلوی
ػسم اًتصبة زر سوت ّبی هسیریتی زاًطگبُ(هؼبًٍت زاًطگبُ ،ریبست یب هؼبًٍت زاًطکسُ ّب،هسیریت
هراکس تحمیمبتی ٍ پژٍّطی،ریبست یب هؼبًٍت ضجکِ ثْساضت زرهبًی ،ریبست یب هؼبًٍت ثیوبرستبى ،
هسیریت گرٍُ ،ریبست ثرص ٍ.)....
ػسم ػضَیت زر ضَراّب ٍکویتِ ّبی ٍزارت ثْساضت ٍ زاًطگبّْبی ػلَم پسضکیّ،یئت ّبی ثَرز
ترصصی ٍ فَق ترصصی ،ریبست ٍ زثیری ّوبیطْبی ػلوی ٍ ػضَیت زر ّیئت هسیرُ اًدوٌْبی ػلوی
ترصصی
ػسم هَافمت ثب هبهَریت ّبی آهَزضی ٍ فرصت ّبی هغبلؼبتی
تملیل یب لغغ پبزاش ّبی هبلی ٍ کبراًِ ثیوبرستبًی
خبثدبیی هحل ذسهت پسضکبى هطوَل ذسهبت لبًًَی
آهبزُ ثِ ذسهت ًوَزى پسضکبى ٍ کبرکٌبى غیر ّیئت ػلوی هَرَع هبزُ  13لبًَى رسیسگی ثِ ترلفبت
ازاری
اػوبل هدبزات ّبی ثٌسّبی ج (کسر حمَق ٍ فَق الؼبزُ ضغل یب ػٌبٍیي هطبثِ) ٍ ز ( اًفصبل هَلت از یک
هبُ تب یک سبل ) ٍ هبزُ  9لبًَى رسیسگی ثِ ترلفبت ازاری ثب رػبیت هبزُ  12آى لبًَى
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