
 

 

  بسمه تعالي

  معاونت درمان 

  د ٤٠٠/ ١٧٩١٢

١٣٩٩/ ١٠/ ٠٣  

  دارد

  معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...  

  جناب آقاي دكتر واليتي 

  رئيس محترم مركز آموزشي پژوهشي درماني سل و بيماريهاي ريوي دكتر مسيح دانشوري 

  جناب آقاي دكتر فريدون نوحي

  رياست محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي، درماني قلب شهيد رجايي

  ناب آقاي دكتر حميدرضا پورحسيني ج

  رئيس محترم مركز بازتواني قلبي مركز قلب تهران 

  هزينه تشكيل پرونده موضوع: 

رام    با سالم و ا
شماره نامه  به  پاشخ  مورخ  ١٧٠٠٦/٣٤در  در٢٥/٩/١٣٩٩/پ  قم  دانشگاه  درمان  محترم  اخذ معاون  خصوص 

هر گونه اخذ وجه از بيمار بابت  لتي به استحضار مي رساند:هزينه تشكيل پرونده از بيمار در مراكز دولتي و غير دو

...) در بخش هاي - كلينيك- تشكيل پرونده در كليه مراكز ارائه خدمات درماني و تشخيصي( بيمارستان مطب و 

  دولتي و غير دولتي، غير قانوني و تخلف محسوب مي گردد. 

) ١٠امه طرح تحول نظام سالمت، مستند بر بند ( ** خاطر نشان مي سازد: در مراكز دولتي دانشگاهي مجري برن

اخذ هر گونه وجه   ١٧/٢/١٣٩٣د مورخ  ٢٣٨٠/٤٠٠دبيرخانه ستاد تحول نظام سالمت به شماره    ٥اطالعيه شماره  

بابت تشكيل پرونده يا كپي مدارك مورد نياز پرونده از بيمار، ممنوع است و تحت پوشش برنامه طرح تحول نظام 

 . نمي باشدهم    متسال

در بيمارستان  )   HIS(خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا سيستم هاي  ثبت اطالعات پرونده بيمار

پزشكيها   علوم  دانشگاه/دانشكده  آن  پوشش  تحت  بازبين،     ي  آيكن مورد   وجود  صور  در  و  پذيرد  صورت   ي 

، تدوين استاندارد و فنآوريمرتبط با موضوع مراتب جهت حذف به شركت پشيبان و يا انعكاس به دفتر ارزيابي  

 جهت پيگيري هاي ستادي منعكس گردد.  تعرفه سالمت

 

  
  

  

  رونوشت:   
  سركار خانم مريم احمدي دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه ع پ خ ب د تهران 

  سركار خانم داداشي دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه ع پ خ ب د شهيد بهشتي
  ميده جعفري دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه ع پ خ ب د شيراز سركار خانم ح

  جناب آقاي خواجه ها دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه ع پ خ ب د شاهرود 
  سركار خانم زليخا فصيح مفرد دبيرخانه حوزه رياست دانشگاه ع پ خ ب د كهكيلويه و بوير احمد 

  اه ع پ خ ب د بم سركار خانم نجمه عباس زاده دبيرخانه حوزه رياست دانشگ


