دعزٕسانؼًم َسِٕ آَکبني
ٔصاسد ثٓذاؽذ ،دسيبٌ ٔ آيٕصػ پضؽكي
يؼبَٔذ عاليذ
دعزٕسانؼًم َسِٕ آَکبني ٔ کؾيک ْبي يميى پضؽکبٌ
دس ثيًبسعزبَٓبي ٔاثغزّ ثّ داَؾگبِ  /داَؾكذِ ْبي
ػهٕو پضؽکي کؾٕس
فصم أل
يفبْيى أنيّ ٔ رؼبسيف
يبدِ  :1رؼبسيف
يشکض دسيبَي  :دس ايٍ آئيٍ َبيّ ثّ کهيّ يشاکض دسيبَي کّ خذيبد أسژاَظ ٔ ثغزشي اسئّ يي دُْذ  ,ثّ اخزصبس ,يشکض
دسيبَي گفزّ يي ؽٕد .
پضؽك أسژاَظ  :پضؽك ػًٕيي ( يب سصيذَذ دس ثيًبسعزبَٓبي آيٕصؽي ) اعذ كّ ثشاثش ثشَبيخ رُظيًي دس أسژاَظ
ثيًبسعزبَٓب يب يشاكض دسيبَي ثصٕسد ؽجبَّ سٔصي ثّ اسائّ خذيبد رؾخيصي  ,دسيبَي ٔ رٕاٌ ثخؾي يي پشداصد .
پضؽك يزخصص يميى  :پضؽك يزخصصي اعذ كّ دس رًبو عٕل عبػبد يمشس ثشاي كؾيك (دس خبسج اص عبػبد اداسي
ٔ سٔصْبي رؼغيم) دس ثيًبسعزبٌ زضٕس داؽزّ ٔ اَدبو ٔظيفّ يي ًَبيذ .
پضؽك آَكبل  :پضؽك يزخصصي اعذ كّ دس عبػبد كؾيك (دس خبسج اص عبػبد اداسي ٔ سٔصْبي رؼغيم) لبثم
دعزشعي ٔ ازضبس ثّ ثيًبسعزبٌ يي ثبؽذ.
يؾبٔسح دسيبَي  :اعزفبدِ ٔ ثٓشِ گيشي پضؽك اص َمغّ َظشاد ٔ ايذِ ْبي رخصصي يب فٕق رخصصي يك يب چُذ
يزخصص ديگش عي فشآيُذ رؾخيص  ،دسيبٌ ٔ ثبصرٕاَي ثيًبس يي ثبؽذ .
ثيًبس أسژاَظ  :ثّ ثيًبسي گفزّ يي ؽٕد کّ ثّ رؾخيص پضؽک أسژاَظ َيبص ثّ ٔيضيذ ٔ سعيذگي فٕسي ثشاي
دسيبفذ خذيبد رؾخيصي  ،دسيبَي ٔ رٕاَجخؾي داؽزّ ثبؽذ .
ثيًبس انكزيٕ  :ثيًبسي كّ ثّ رؾخيص پضؽك أسژاَظ فٕسيذ صيبَي ثشاي دسيبفذ خذيبد رؾخيصي  ،دسيبَي ٔ
رٕاَجخؾي َذاسد ٔ يي رٕاَذ خٓذ دسيبفذ خذيبد عاليذ ثش اعبط َٕثذ يشاخؼّ ًَبيذ .
عزبد ْذايذ ٔ اعالع سعبَي داَؾگبِ  /داَؾكذِ  :عزبدي اعذ يزؾكم اص كبسؽُبعبٌ دسيبَي كّ دس زٕصح دسيبٌ
يب سيبعذ داَؾگبِ  /داَؾكذِ ْب فؼبل يي ثبؽذ ٔ ٔظيفخ ًْبُْگي ثيٍ يشاكض اسائّ كُُذِ خذيبد دسيبَي سا ثصٕسد
ؽجبَّ سٔصي دس زٕصح رسذ پٕؽؼ داَؾگبِ  /داَؾكذِ ْب ثش ػٓذِ داسد .
سؽزّ ْبي پبيّ  :دس ايٍ دعزٕسانؼًم ثّ چٓبس سؽزّ خشازي  ,صَبٌ ٔ صايًبٌ  ,داخهي ٔ اعفبل ثّ اخزصبس سؽزّ ْبي
پبيّ گفزّ يي ؽٕد .
فصم دٔو
يمشساد آَکبني ٔ کؾيک يميى
يبدِ : 2كهيخ يشاكض دسيبَي يٕظفُذ دس رًبو سؽزّ ْبئي کّ دس غيش عبػبد اداسي ثّ اسائّ خذيبد يي پشداصَذ (
زذالم چٓبس سؽزّ پبيّ )  ,نيغذ پضؽک آَکبل سا ثب ًْبُْگي پضؽکبٌ يشثٕعّ رٓيّ ًَبيُذ ٔ يک َغخّ اص آٌ سا اص
عشيك يؼبَٔذ دسيبٌ ثّ عزبد ْذايذ ٔ اعالع سعبَي داَؾگبِ  /داَؾكذِ دس اثزذاي ْش يبِ يُؼکظ ًَبيُذ .
رجصشِ  :دس ْش ؽٓش داساي ثيًبسعزبٌ  ،زذالم دس يكي اص ثيًبسعزبَٓبي آٌ ؽٓش  ،ثبيذ اسائّ خذيذ ؽجبَّ سٔصي
زذالم دس چٓبس سؽزخ پبيّ فشاْى ثبؽذ ٔ ثّ رجغ آٌ ثشَبيخ پضؽك آَكبل داؽزّ ثبؽذ ٔ ْيچ ثيًبس أسژاَظ َجبيذ ثؼهذ
َذاؽزٍ پضؽك آَكبل اص دسيبفذ خذيبد دسيبَي أسژاَظ دس چٓبس سؽزّ پبيّ يسشٔو ثًبَذ .
يبدِ  : 3رًبو پضؽكبَي كّ ثّ َسٕي اص اَسبء دس ثيًبسعزبٌ ثّ اسائّ خذيبد رخصصي يؾغٕل ْغزُذ  ،يٕظف اَذ ثُب
ثّ دسخٕاعذ يغئٕل ثيًبسعزبٌ َغجذ ثّ اَدبو آَكبني دس آٌ ثيًبسعزبٌ ًْكبسي الصو سا اَدبو دُْذ ٔ ثشاثش ثشَبيخ
اػالو ؽذِ  ،يغئٕنيذ ثيًبساٌ سا ثش ػٓذِ خٕاْذ داؽذ .

يبدح  : 4زذاكثش رؼذاد آَكبني ثشاي يك َفش ثشاثش  15ؽت دس ْش يبِ ( يك سٔص دس ييبٌ ) يي ثبؽذ .
رجصشِ  : 1دس سؽزّ ْبئي كّ فمظ يك پضؽك دس ثيًبسعزبٌ يٕسد َظش فؼبل اعذ  ،يي رٕاٌ اص پضؽكبٌ عبيش
ثيًبسعزبَٓب يب پضؽكبٌ آصاد  ،ثشاي ركًيم پٕؽؼ آَكبني اعزفبدِ ًَٕد .
رجصشح  : 2دس ؽٓشْبئي كّ ثشاي پٕؽؼ آَكبني سؽزّ يٕسد َظش فمظ يك پضؽك فؼبل دس اخزيبس داسَذ  ،يي رٕاَُذ اص
پضؽكبٌ عبيش ؽٓشعزبَٓب اعزفبدِ ًَبيُذ ثّ ؽشط آَكّ فبصهخ صيبَي آٌ ثيؼ اص َيى عبػذ َجبؽذ .
اگش فبصهخ صيبَي ثيٍ دٔ ؽٓش يٕسد َظش ثيؼ اص َيى عبػذ ثبؽذ  ،پضؽك يذػٕ يي رٕاَذ ثصٕسد يميى پٕؽؼ الصو
ثشاي اسائّ خذيبد ؽجبَّ سٔصي سا فشاْى آٔسد .
رجصشح  : 3دس صٕسد ػذو ايكبٌ اعزفبدِ اص پضؽكبٌ دس سؽزّ ْبي يكغبٌ ثشاي ركًيم ثشَبيخ آَكبني دس سؽزّ يٕسد
َظش يي رٕاٌ اص پضؽكبٌ سؽزّ يؾبثّ ثّ يُظٕس ثشلشاسي پٕؽؼ كبيم ؽجبَّ سٔصي ثشاي خذيبد أسژاَظ اعزفبدِ ًَٕد
ثؼُٕاٌ يثبل اص پضؽك خشاذ ػًٕيي ثشاي ركًيم پٕؽؼ خذيبد أسژاَظ دس سؽزّ أسٔنٕژي ٔ يب اص پضؽك يزخصص
داخهي ثشاي ركًيم پٕؽؼ خذيبد أسژاَظ كبسديٕنٕژي يي رٕاٌ اعزفبدِ ًَٕد .
رجصشح  : 4دس صٕسد ػذو ايكبٌ اعزفبدِ اص پضؽكبٌ عبيش ثيًبسعزبَٓب يب ؽٓشْب يب سؽزّ ْب يي رٕاٌ اص ًْبٌ پضؽك
يٕخٕد ثشاي رأييٍ پٕؽؼ ؽجبَّ سٔصي ثيؼ اص  15ؽت اعزفبدِ ًَٕد .
 48عبػذ ثشاي يك َفش فمظ ثب رأييذ يؼبَٔذ دسيبٌ ثشاي
يبدح  : 5رُظيى ثشَبيخ آَكبني ثصٕسد يزٕاني ثيؼ اص
ثيًبسعزبَٓبي دسيبَي ٔ رأييذ سيبعذ داَؾكذح پضؽكي ثشاي ثيًبسعزبَٓبي آيٕصؽي ـ دسيبَي ييغش اعذ ٔ دس غيش
ايٍ صٕسد پشداخذ زك انضزًخ آَكبني يًُٕع اعذ .
رجصشِ ٔ :ضؼيذ ْبي اؽبسِ ؽذِ دس رجصشح ْبي يبدح  4اص ؽًٕل ايٍ يبدِ يغزثُي ْغزُذ .
يبدِ  : 6پضؽک أسژاَظ يٕظف اعذ رًبيي ثيًبساٌ أسژاَظ ثغزشي ؽذِ سا ثب ثجذ ًَٕدٌ عبػذ ثّ اعالع پضؽک
آَکبل ثشعبَذ  .اص ايٍ عبػذ يغئٕنيذ ثيًبس ثشػٓذح پضؽک آَکبل اعذ کّ دعزٕساد الصو سا ثّ پضؽک أسژاَظ يي
دْذ.
يبدِ  : 7پضؽک آَکبل يٕظف اعذ ثّ يسض زصٕل اعالع اص ٔخٕد ثيًبس أسژاَظ  ,زذاکثش ثّ فبصهّ صيبَي َيى
عبػذ ثش ثبنيٍ ثيًبس زضٕس يبثذ .
رٕخّ ؽٕد كّ ززي دس صٕسد ػذو ٔيضيذ زضٕسي ( كّ رارًب رخهف زشفّ اي يسغٕة يي ؽٕد )  ،پضؽك آَكبل
يغئٕل ثيًبس يي ثبؽذ ٔ ػذو ٔيضيذ سافغ يغئٕنيذ زشفّ اي پضؽك آَكبل ًَي ثبؽذ .
يبدِ  : 8دس يٕسد ثيًبساَي كّ ثّ رؾخيص پضؽك أسژاَظ َيبص ثّ ٔيضيذ فٕسي َذاسَذ  ،پضؽك آَكبل يٕظف اعذ دس
أنيٍ فشصذ يًكٍ ( زذالم لجم اص پبيبٌ ؽيفذ آَكبني) َغجذ ثّ ٔيضيذ زضٕسي ثيًبس الذاو ًَبيذ .
رًبو ايٍ يٕاسد َيض ثبيذ ثّ اعالع پضؽك آَكبل ثشعذ ٔ دس ْش صٕسد يغئٕنيذ ثيًبس ثب پضؽك آَكبل يي ثبؽذ .
يبدح  : 9دس يٕاسدي كّ پضؽك آَكبل رٕعظ پضؽك يزخصص ديگش ثّ يؾبٔسح دسيبَي أسژاَظ فشاخٕاَذِ يي ؽٕد ،
پضؽك آَكبل يٕظف اعذ زذاكثش ثّ فبصهّ صيبَي َيى عبػذ ثش ثبنيٍ ثيًبس زضٕس يبثذ ٔ َظش خٕد سا اسائّ دْذ ٔني
يغئٕنيذ ثيًبس ثش ػٓذح پضؽك يؼبنح أنيّ ثٕدِ ٔ اخشاي َظشاد پضؽك يؾبٔس فمظ ثب رأييذ پضؽك يؼبنح أنيّ لبثم
اَدبو اعذ .
يبدِ  : 10دس يٕاسد صيش يشاکض دسيبَي يٕظف ثّ رُظيى نيغذ پضؽک يزخصص يميى دس ثشخي سؽزّ ْب يي ثبؽُذ کّ
يک َغخّ اص آٌ سا اص عشيك يؼبَٔذ دسيبٌ داَؾگبِ  /داَؾكذِ ثّ عزبد ْذايذ ٔ اعالع سعبَي داَؾگبِ  /داَؾكذِ دس
اثزذاي ْش يبِ يُؼکظ ًَبيُذ .
 -1سؽزّ ْبئي کّ رؼذاد پزيشػ ثيًبس دس آٌ ثيًبسعزبٌ ثيؼ اص چٓبس يٕسد دس عبػبد آَکبني اعذ .
 -2يشاكضي كّ داساي ثخؾٓبي ٔيژِ ( ْ ) ....... ٔ NICU ، CCU ، ICUغزُذ ثشاي سؽزّ ْبي يشرجظ
 -3يشاکض رشٔيب دس سؽزّ ْبي يشثٕط ( سؽزّ ْبي پبيّ  ,سؽزّ ْبي خشازي يشرجظ يثم اسرٕپذي  ،اسٔنٕژي ٔ ) .....
 -4يشاكض رك رخصصي ٔيژِ اسخبع ( )Referral centerيثم يشاكض رشييًي  ،يشاكض خشازي ػشٔق ٔ .........
 -5ؽٓشعزبَٓبئي كّ ثّ ػههي ( يثم َذاؽزٍ پضؽك ثّ رؼذاد كبفي ) اص ؽٓشعزبَٓبي ديگش ثب ثيؼ اص َيى عبػذ فبصهّ
صيبَي  ،خٓذ پٕؽؼ خذيبد ؽجبَّ سٔصي اعزفبدِ يي ًَبيُذ .

رجصشِ  :دس ثيًبسعزبَٓبي آيٕصؽي كّ دعزيبس رخصصي داسَذ  ،ػذو رُظيى نيغذ كؾيك پضؽك يميى ( ٔ اكزفب ثّ اسائّ
خذيذ يجزُي ثش خذيبد دعزيبسي ٔ نيغذ آَكبني ) ثب پيؾُٓبد گشِٔ يشثٕعّ ٔ رأييذ ْيئذ سئيغّ داَؾگبِ  /داَؾكذِ
ييغش اعذ .
يبدِ  : 11دس يٕاسد صيش ثيًبسعزبَٓب يٕظفُذ  ،پضؽك يزخصص يميى أسژاَظ داؽزّ ثبؽُذ كّ رشخيسبً اص يزخصصيٍ
أسژاَظ ثبؽذ ٔ دس صٕسد ػذو ٔخٕد يزخصص أسژاَظ اص سؽزّ ْبي داخهي يب خشازي ػًٕيي يي رٕاٌ ثؼُٕاٌ پضؽك
يزخصص يميى أسژاَظ دس ثيًبسعزبَٓبي خُشال ٔ دس ثيًبسعزبَٓبي رك رخصصي ٔيژح اسخبع اص پضؽك يشثٕعّ ( يثالً اص
پضؽك صَبٌ ٔ صايًبٌ دس ثيًبسعزبٌ اخزصبصي صَبٌ ٔ صايًبٌ ) اعزفبدِ ًَٕد .
 -1ثيًبسعزبَٓبئي كّ دس ثيؼ اص چٓبس سؽزّ پبيّ پضؽك يميى داسَذ .
 -2ثيًبسعزبَٓبي خُشال داَؾگبِ  /داَؾكذِ ثب ثيؼ اص عّ سؽزّ پبيّ
 -3ثيًبسعزبَٓبي خُشال ثب ثيؼ اص  200رخذ ثغزشي
يبدِ  : 12دس ثيًبسعزبَٓبي آيٕصؽي کّ دعزيبساٌ فٕق رخصصي داسَذ  ,اص دعزيبساٌ فٕق رخصصي عبل دٔو ثّ ثؼذ
ثب يؼشفي گشِٔ آيٕصؽي يشثٕعّ ٔ رأييذ سيبعذ داَؾكذح پضؽكي  ،يي رٕاٌ ثؼُٕاٌ پضؽك يميى دس ًْبٌ سؽزّ
اعزفبدِ ًَٕد ٔ پضؽک ْيئذ ػهًي ثؼُٕاٌ آَکبل اسائّ خذيذ ًَبيذ  .دس ايٍ يٕاسد پضؽك يميى يٕظف اعذ کهيّ
ثيًبساٌ پزيشػ ؽذِ سا ثّ اعالع پضؽك آَکبل ثشعبَذ ٔ دس صٕسد نضٔو  ,پضؽك آَکبل يٕظف ثّ زضٕس ثش ثبنيٍ ثيًبس ٔ
اسائّ خذيذ يي ثبؽذ  .دس كهيّ ايٍ يٕاسد يغئٕنيذ ثيًبس ْى ثش ػٓذح پضؽك يميى ٔ ْى پضؽك آَكبل يي ثبؽذ ٔ ػذو
زضٕس پضؽك آَكبل سافغ يغئٕنيذ زشفّ اي أ َخٕاْذ ثٕد .
فصم عٕو
يمشساد يبني ٔ اداسي
يبدح  : 13ثّ اصاي ْش عّ عبػذ آَكبني يك عبػذ كبسي ثؼُٕاٌ زذالم عبػذ كبس يؼبدل يسغٕة يي گشدد .
رجصشِ  :دس صٕسد زضٕس دس ثيًبسعزبٌ چُبَچّ يذد صيبٌ زضٕس دس ثيًبسعزبٌ ثيؼ اص زذالم عبػذ كبس يؼبدل ثبؽذ،
يذد صيبٌ زضٕس دس ثيًبسعزبٌ ( ثذٌٔ يُظٕس ًَٕدٌ زذالم عبػذ كبس يؼبدل ) ثؼُٕاٌ عبػذ كبس يؼبدل يُظٕس يي
گشدد .
يبدح  : 14عبػبد كؾيك آَكبني ٔ يميى ثؼُٕاٌ عبػذ كبس يٕظف يبْبَّ يسغٕة ًَي گشدد .
رجصشِ  :دس يٕاسدي كّ يك پضؽك خٓذ پٕؽؼ آَكبني يبْبَّ ٔخٕد داسد ،عبػبد آَكبني يؼبدل خضٔ عبػبد كبس يٕظف
يسغٕة يي گشدد ٔني دلذ ؽٕد دس ايٍ يٕاسد چُبَچّ عبػبد يؼبدل آَكبل اص عبػبد كبس يٕظف ثيؾزش ؽٕد  ،سافغ
يغئٕنيزٓبي پضؽك دس ايدبد پٕؽؼ رخصصي  24عبػزّ  ،يغبثك فصم  ٔ 2عبيش يمشساد خبسي َيغذ .
يبدح  : 15عبػبد كبس اداسي صجر خضٔ عبػبد كبس يٕظف اعذ ٔ عبػذ كبس يميى يب آَكبل يسغٕة ًَي گشدد .
يبدح  : 16زك انضزًخ آَكبني ثب يؼبدنخ صيش يسبعجّ ٔ پشداخذ يي گشدد :
زك انضزًّ آَكبل = (زذالم عبػبد كبس يؼبدل * زك انضزًخ يك عبػذ اضبفّ كبس ًْبٌ پضؽك ) * K
رزكش  :زذالم عبػبد كبس يؼبدل ثشاثش يبدح  13ثّ اصاي ْش عّ عبػذ يك عبػذ يي ثبؽذ .
يبدح  : 17زك انضزًخ يميى َيض ثب يؼبدنخ صيش يسبعجّ يي گشدد :
زك انضزًّ يميى = (عبػبد يميى * زك انضزًخ يك عبػذ اضبفّ كبس ًْبٌ پضؽك ) * K
ساي عبل 1386ثشاثش  2يي ثبؽذ.
يبدح  : 18ضشيت  ًّْKعبنّ رٕعظ يؼبَٔذ عاليذ ٔصاسد اػالو يي گشدد .ضشيت Kة
رجصشِ ْ :يئذ سئيغخ داَؾگبِ  /داَؾكذِ ْب يي رٕاَُذ ايٍ ضشيت سا ثشاي ؽٓش يب ثيًبسعزبٌ خبصي ثّ يُظٕس ايدبد
خبرثخ خذيزي ثب رٕخّ ثّ دسخّ َيبص  ،يسشٔييذ يُغمّ  ،ؽشايظ يسيظ كبس ٔ يصبنر اعزبَٓب زذاكثش رب دٔ ثشاثش افضايؼ
دُْذ .
يبدح  : 19ثشاي پضؽكبَي كّ ثّ زغت ضشٔسد ثذٌٔ ساثغخ اعزخذايي ( سعًي  ،پيًبَي ٔ ضشيت كب ٔ  ) ...ثصٕسد
آَكبني يب يميًي  ،اسائّ خذيذ يي ًَبيُذ  ،لشاسداد خشيذ خذيذ يُؼمذ يي ؽٕد ٔ يؼبدل پضؽك يؾبثّ (اص َظش سؽزّ ،
َٕع رخصص ٔ عبثمخ كبس ) دس ًْبٌ ؽٓشعزبٌ زك انضزًّ آَكبني يب يميًي يسبعجّ ٔ پشداخذ يي گشدد.

يبدح  : 20دس يٕاسدي كّ اص دعزيبساٌ فٕق رخصصي ثؼُٕاٌ پضؽك يميى اعزفبدِ يي ؽٕد  ،ثشاثش زذالم زك انضزًخ
پضؽك آَكبل اص زك انضزًخ پضؽك يميى كغش يي گشدد .
يبدح  : 21زك انضزًخ آَكبني يب يميًي اص يسم دسآيذْبي اخزصبصي ثيًبسعزبَٓب پشداخذ يي گشدد .

