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 جناب آقای دکتر محمدرضا عبادیان

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
موضوع: درخصوص «پرداخت ثابت» به پزشکان عمومی در برنامه «حمایت از ماندگاری پزشکان در 

مناطق محروم»

سالم علیکم

احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره ۱۶/۳۳/۶۷۸۸/پ مورخ ۹۷/۶/۲۲ درخصوص «پرداخت ثابت» به 
پزشکان عمومی ماندگار در مناطق محروم کشور به استحضار میرساند همانگونه که صراحتاً در 
بخشنامه شماره ۴۰۰/۲۷۰۷۱د مورخ ۹۶/۱۱/۸ با موضوع اصالحات برنامه «حمایت از ماندگاری 
پزشکان در مناطق محروم» ذکر گردیده است، در بخشنامههای شماره ۴۰۰/۲۳۲۲۵د مورخ ۹۶/۹/۲۵ و 
۴۰۰/۲۷۰۷۱د مورخ ۹۶/۱۱/۸، صرفاً تغییرات این برنامه ابالغ شده و سایر بندهای دستورالعمل «برنامه 
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم»، موضوع نامه شماره ۱۰۰/۸۹ مورخ ۹۳/۲/۷ و 
بخشنامههای مرتبط با آن که مغایرتی با مفاد این دو بخشنامه ندارند، به قوت خود باقی و الزماالجرا 
میباشند. لذا، کلیه پزشکان عمومی تماموقت جغرافیایی (که صرفا فاقد فعالیت انتفاعی درمانی میباشند) 
شاغل در اورژانس بیمارستانهای شهرهای گروه «الف» و «ب» و اورژانس پیشبیمارستانی شهرهای 
گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د»؛ بهازای ساعات حضور خود در اورژانس بیمارستان/ اورژانس پیش 

بیمارستانی مشمول پرداخت ثابت ماندگاری میگردند. 

شایان ذکر است پرداخت اعتبارات ماندگاری از این محل، بهازای هر بیست و چهار ساعت کشیک/ مقیمی 
صورت میگیرد. برای محاسبه میبایست مجموع ساعات حضور هر پزشک در طول یکماه را بر مبالغ 
مربوطه جدول زیر ضرب نمود. چنانچه بیش از یک پزشک عمومی در هر بیست و چهار ساعت در 
اورژانس بیمارستان/ اورژانس پیش بیمارستانی فعالیت نمایند، این عدد بر تعداد پزشکان تقسیم 

میگردد.
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پرداخت ثابت به ازای ۲۴ ساعت 
فعالیت در اورژانس                   

پیش بیمارستانی (ریال)

پرداخت ثابت به ازای ۲۴ ساعت 
فعالیت در اورژانس بیمارستان 

(ریال)

گروه شهر

۳.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰ گروه «الف»

۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ گروه «ب»

۱.۵۰۰.۰۰۰ ____ گروه «ج»

۱.۵۰۰.۰۰۰ ____ گروه «د»

رونوشت: کلیه معاونین درمان محترم دانشکده/ دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور


