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 كي و خدمات بهداشتي درماني ..../سرپرست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشيسئر

 يس محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجاييئر

 ،سالم با

های اجرایی ها و در راستای اجرای بهینه مفاد بستهسای دانشگاهؤپیرو مباحث مطرح شده در اجالس اخیر ر
 گردد:  های تابعه، موارد زیر ابالغ میهای پرداختی بیماران بستری در بیمارستانمربوط به کاهش هزینه

ساماندهی امور تجهیزات پزشکی در دانشگاه منووط بوه سواماندهی توارت تشوکیالتی اداره تجهیوزات و        -1
در این راستا، الزم است اداره مذکور مشابه جایگاه اداره کل تجهیوزات   باشد.دانشگاه میملزومات پزشکی 

پزشکی در ستاد که زیر مجموعه سازمان غذا و دارو است، بعنوان زیرمجموعوه معاونوت غوذا و داروی  ن    
 دانشگاه ساماندهی گردد.

ی، تشکیل کمیتوه دارو و تجهیوزات   به منظور تعیین و تدوین فهرست داروها و ملزومات پزشکی بیمارستان -2
های درمان، توسعه مدیریت و منابع و پزشکی با مسئولیت معاونت غذا و دارو و عضویت نمایندگان معاونت

شواخ    ها و اعضاءهای  موزشی مستقر در بیمارستان موزشی دانشگاه و همچنین عضویت مدیران گروه
 همچنوین تشوکیل کمیتوه موذکور در    اسوت.   هیئت علمی دانشوگاه بوا حکوی ریاسوت دانشوگاه  وروری      

 است.   روریتابعه دانشگاه با مسئولیت ریاست بیمارستان   موزشی هایبیمارستان

الزم است کمیته دارو و تجهیزات پزشکی، با توجه به نیاز بیماران بستری، امکانات درمانی و تخصصوی و   -3
ارو و تجهیوزات پزشوکی بیمارسوتان امودام     سقف اعتبارات در اختیار بیمارستان، نسبت به تعیین فهرست د

نماید. بدیهی است کلیه کادر  موزشی و درمانی بیمارستان موظف به تجویز دارو و ملزومات پزشکی موورد  
     اساس اصول علموی و رعایوت راهنماهوای بوالینی و بخصووی رعایوت فهرسوت موذکور          نیاز بیماران بر

زشکی خارج از فهرست مذکور، اخذ هزینه مازاد بر ده درصود  باشند. در صورت تجویز دارو و ملزومات پمی
از بیماران مجاز نبوده و بیمارستان با تصویب کمیته دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به برخورد با خاطیوان  

 امدام خواهد نمود. 

های مصوب داروها و همچنین میمت  ن دسته از تجهیزات و ملزوموات پزشوکی کوه سوقف     رعایت میمت -4
 وروری اسوت. حتوی     یید کمیته فنی رسیده و توسط سازمان غذا و دارو ابالغ شده اسوت أ نها به تمیمت 

با میمت باالتر خریداری و در انبار بیمارستان یا دانشگاه موجود است بایستی به  داروها و ملزوماتی که مبالً
در این گونوه   ممنوع است. میمت اعالمی به بیماران تحویل گردد و اخذ هزینه مازاد بر میمت مصوب اکیداً

موارد عودت و جایگزینی ملزومات خریداری شوده مبلوی و جوایگزینی  ن بوا ملزوموات بوا میموت ارزانتور         
  روری است.
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خرید ملزومات پزشکی که میمت  نها توسط سازمان غذا و دارو اعالم شده است، با رعایت میمت مصووب   -5
که میمت  نها توسط سازمان غوذا و دارو تاییود و اعوالم    زمانیبالمانع است. خرید سایر برندهای مشابه تا 

 نشده است، مجاز نیست.

در خصوی برخی از امالم )مانند ملزومات ارتوپدی( که کواربری و مصورآ  نهوا نیواز بوه اراموه خودمات         -6
مین أد تانعقاد مراردا ،ست ابزار و سایر موارد مشابه، از طرآ شرکت تولیدکننده یا واردکننده است،  موزشی

 های مربوطه بالمانع است. یید کمیته دارو و تجهیزات پزشکی، با شرکتأخدمات و کاال پس از ت

بوه صوورت   بررسوی و  کمیته فنی تجهیزات پزشکی کشوور   درفهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی پایه،  -7
 ابوالغ درموانی  اطوالع کلیوه مراکوز     برایتوسط سازمان غذا و دارو شود و مستمر تکمیل و بروزرسانی می

 د.ش خواهد

بایسوت  موی درج نشوده اسوت،    هیو فهرست پا درهنوز  کهی پزشکاز ملزومات  گروه  ن نیمأت خصوی در -8
سازمان غذا و دارو شده توسط  فیتعر یمانون عیشبکه توز قیاز طر و صرفاً یفن تهیکم دییأامالم با ت نیمأت

خرید و انبارش دارو و ملزومات پزشکی بایستی متناسب با نیاز صوورت گیورد و انبوارش کواال     انجام شود. 
. تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به صورت مسوتمر و گردشوی و   ممنوع استمازداد بر نیاز بیمارستان اکیداً 

 متناسب با نیاز مراکز درمانی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه امدام گردد.  

از  ی صوورت پوذیرد کوه   نحوو  به ستیبا یم دانشگاهی فن تهیکم مصوبات و ماتیتصم هیکل گردد یم اد وری -9
 موار یبی پرداختو  سوهی  وبعمول  موده   ممانعت  یملزومات پزشککلیه  هیته جهت مارستانیاز ب ماریخروج ب

 .  گردد کل صورتحساب خدمات بستری درصد ده از شیبتحت هیچ شرایطی نباید 

و  صورت مستمر بهدارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه/بیمارستان  کمیته هایصورتجلسه و مصوبات کلیه -11
 .گردد ارسالغذا و دارو  سازمانماهیانه به دبیرخانه ستاد کشوری اجرای برنامه تحول سالمت و 

در اجرای دمیق مفاد این ابالغیوه  وروری اسوت.    دانشگاه  محترم مدیرانهیئت محترم رمیسه و  اهتمام جدی
 .درگاه مادر متعال مسئلت می نمایی ام توفیقات شما را ازدو

 

 
 
 
 

  رونوشت :
 یس سازمان غذا و داروجناب  مای دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و ری -
 م درمانجناب  مای دکتر  ماجانی معاونت محتر -


