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دانشگاههاکمیته دارو و تجهیزات تشکیل   

  
ملزوماتتهیه لیست تجهیزات و نحوه   

 

کل به قیمت های اعالم شده توسط اداره نحوه دسترسی   
 و ملزومات پزشکیتجهیزات نظارت بر 
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 برنامه تحول نظام سالمت•

 برنامه تحول نظام سالمت و شیوه نامه نظارتدستورالعمل های  1.

 مقام عالی وزارت 8/2/93مورخه  92/100شماره   ماده ای  10بخشنامه .2

تجهیزات پزشکی )توزيع، عرضه و مصرف ملزومات پزشکی دستورالعمل 3.

 فهرست پايه در مراکز درمانی و موسسات پزشکی دولتی سراسر کشور  ( مصرفی

و واحد های عرضه در خصوص ثبت شرکتها ی توزيع کننده دستورالعمل 4.

 (بزودی ابالغ می گردد)کاالهای لیست پايه
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 :دستورالعمل اول برنامه تحول نظام سالمت- 1
 

 دستورالعمل کاهش پرداختی بیماران بستری                             

 :اهداف اختصاصی 1-1•
  10کاهش میزان پرداختی مستقیم بیماران بستری واجد بیمه پايه به •

درصد از کل هرينه بستری در مراکز درمانی تابعه دانشگاههای علوم  
 پزشکی

 
جلوگیری از ارجاع بیماران جهت خريد و تامین دارو،تجهیزات و  •

 ملزومات پزشکی و خدمات تشخیصی درمانی به خارج از بیمارستان  
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و بیمار به خارج از .دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط بیمارستان تامین می گردد-1

 .نمی گرددارجاع  بیمارستان

تجهیزات و فهرست قیمت کارشناسی سازمان غذا و دارو ظرف مدت يک ماه نسبت به اعالم -2

 .ملزومات پزشکی و قیمت آنها اقدام می نمايد

 جهت تعیین فهرست خريد دارو و ملزومات و برند آنهاتشکیل کمیته های دارو و تجهیزات -3

و تجهیزات مصرفی توسط   ابالغ دستورالعمل نحوه خريد توزيع عرضه و مصرف ملزومات-4

 سازمان،معاونت توسعه و درمان به طور مشترک

 (کاهش پرداختی:)دستورالعمل اول برنامه تحول نظام سالمت 9ماده 
 

 تامین و تدارک دارو،تجهیزات و ملزومات پزشکی
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 تجهیزات پزشکیجايگاه ادارات تعیین تکلیف 1.

 دانشگاهکمیته های دارو و تجهیزات تاکید برتشکیل 2.

سازمان غذا و دارو در خصوص ملزومات  رعايت قیمت های اعالمی تاکید بر 3.

 پزشکی

 تعريف شدهشبکه قانونی تاکید برخريد از .  4

کمیته های ئارو و تجهیزات ارسال مصوبات و صورتجلسه های تاکید بر .  5

 بیمارستان به معاونت درمان و اداره سازمان غذا و دارو/دانشگاه

مقام   93/2/8مورخه  100/92ماده ای شماره    10بخشنامه -1
 عالی وزارت
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تجهیزات )توزیع، عرضه و مصرف ملزومات پزشکی دستورالعمل -3
فهرست پایه در مراکز درمانی و موسسات پزشکی دولتی ( پزشکی مصرفی

 سراسر کشور 

 تجهیزات و ملزومات پزشکیمسئول فنی الزام معرفی 1.

 :فنی دارو و تجهیزات دانشگاهاعضای کمیته معرفی 2.

، معاون درمانوعضويت نمايندگان مسئولیت معاون غذا و دارو نفره با  7کمیته ای 3.
مديران گروه يا اعضای  )نفر از متخصصان  3مديريت و منابع آموزشی، معاون توسعه 

به تشخیص رياست ... منتخب هیأت علمی در حوزه های تخصصی قلب، چشم، ارتوپدی
 .به عنوان دبیر کمیته دانشگاه می باشدتجهیزات پزشکی دانشگاه  مسئولو ( دانشگاه

 
 کمیته فنی دارو و تجهیزات بیمارستانمعرفی اعضای 4.
کمیته فنی دارو وتجهیزات دانشگاه براساس صالحديد رياست دانشگاه علوم پزشکی 5.

در سطح مراکز درمانی نیز تشکیل می گردد در اين صورت اعضای حقوقی کمیته 
مسئول  مرکز درمانی، ملزومات فنی مسئول و مدير داروخانه ، رئیس بیمارستانشامل 

 .می باشدذيربط نفر از متخصصان  3و امور مالی 
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 مشکالت موجود از زمان اجرای طرح تحول نظام سالمت

 عدم معرفی مسئولین فنی ملزومات توسط مراکز درمانی•
 تشکیل کمیته های دارو و تجهیزات با اعضای غیر مرتبط•
عدم توجه به فهرست اعالمی سازمان غذا ودارو در حوزه ملزومات پزشکی و  •

 خريد خارج از فهرست
عدم ارسال صورتجلسه ها و مصوبات خريد با توجه به بخشنامه مقام وزارت و  •

 استعالم اداره کل 
 .( پاسخ با توجه به نامه اداره کل ارسال گرديده است 10تاکنون )
 عدم ارسال صورتجلسه ها از طريق پورتال دانشگاهها•
 خريد از خارج ازشبکه قانونی تعريف شده•
 عدم پرداخت نقدی خريد های انجام شده•
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 نحوه نظارت توسط اداره کل نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی-6

12 



 شرایط احراز مسئولین فنی 7

 :اولويت اول•
وباالتر با حداقل  ( تمام گرايش ها)کارشناس مهندسی پزشکی •

 دو سال سابقه کار در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

 :اولويت دوم•
سال سابقه در حوزه  3دکتری پزشکی،داروسازی با حداقل •

 (موقت)تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز درمانی 
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 نحوه تهیه لیست تجهیزات و ملزومات

 تشکیل کمیته فنی کشوری تجهیزات پزشکی توسط مقام عالی وزارت1.

 تشکیل کمیته های تخصصی به پیشنهاد کمیته فنی کشوری2.

 در حوزه ملزومات چشمی،قلبی و اورتوپدی3.

 تدوين فهرست ملزومات پزشکی پايه توسط کل4.

 مطالعه قیمت بازار در حوزه ملزومات پزشکی  5.
بازديد از مراکز فروش ملزومات پزشکی در تهران و شهرستان از  100بیش از 

 جمله داروخانه های بیمارستانی
 فراخوان توسط اداره کل 20انجام فراخوان تامین ملزومات پزشکی بیش از 6.
گزارش قیمت ها در کمیته های تخصصی و بررسی و تايید قیمت های 7.

 نهايی
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 نحوه دسترسی به قیمت ها ی ملزومات پزشکی

 معرفی فرد مرتبط توسط دانشگاههای علوم پزشکی
توسط اداره کل تجهیزات پزشکی به دانشگاهها  و مراکز  passwordو   user nameارائه

 درمانی
 /http://import.imed.irمراجعه به سامانه ورود و ترخیص و توزيع  اداره کل به آدر س  

قلبی چشمی اورتوپدی مصرفی عمومی و تخصصی کاالهای موجود درلیست  
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 با تشکر از توجه شما عزيزان
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