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 رئيس محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني...

موضوع: نحوه فعاليت پزشكان متخصص در برنامه حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم
سالم علیکم    

      با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ با توجه به تاکید مقام محترم وزارت در اجالس 
روسای محترم دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و به منظور پیادهسازی برنامههای 
طرح تحول نظام سالمت و جهت دستیابی به اهداف موردنظر همچون ارتقاء کیفیت خدمات و مراقبتهای سالمت، 
دسترسی عادالنه مردم به خدمات به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، کاهش پرداخت از جیب مردم و 
در نهایت توسعه جذب و ماندگاری پزشکان، از آنجا که پزشکان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
(ضریب کا) به استناد ماده (۸) و تبصره (۳) ماده (۱۳) آییننامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب مصوب ۱۳۶۲ 
و بند (ن) ماده (۳) فصل دوم- وظایف و اختیارات قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، متن سند محضری ورود 
به دوره دستیاری و تبصره (۲) ذیل بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجم توسعه کشور میبایست به طور تمام 
وقت در اختیار دانشگاه/دانشکده محل خدمت خود باشند؛ لذا ضروری است با هماهنگی سازمان نظام پزشکی 

استان اقدامات ذیل صورت گرفته و نتایج به دبیرخانه کشوری طرح تحول سالمت گزارش گردد.

از تاریخ ابالغ این بخشنامه صدور هر گونه پروانه مطب برای پزشکان متخصص و فوقتخصص  -۱
مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب کا مجاز نمیباشد. بنابراین ضروری است کلیه واحدهای تابعه آن 
دانشگاه از صدور گواهی عدم نیاز در ساعات غیراداری جهت صدور پروانه مطب به منظور هرگونه 

فعالیت انتفاعی درمانی خارج از حوزه دانشگاه، خودداری نمایند.
در مواردی که پروانه مطب پزشکان مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب کا نیاز به تمدید دارد، از  -۲

تاریخ ابالغ این بخشنامه امکان تمدید آن وجود ندارد و هرگونه تمدید پروانه مطب مجاز نمیباشد.
در صورتی که پزشکان مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب کا قبالً پروانه مطب دریافت نمودهاند و با  -۳
شروع این برنامه تمایل به انتقال مطب خود به کلینیک ویژه بیمارستان دارند؛ در صورت درخواست 
پزشک و نیاز دانشگاه، میتوان مجوز استقرار تجهیزات و ملزومات تخصصی مطب پزشک مربوطه را 
در کلینیکهای تخصصی و درمانگاههای بیمارستانهای آن دانشگاه/دانشکده، صادر نمود. در چنین 
مواردی تعرفه خدمات مربوطه، مطابق دستورالعمل حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه 
یافته محاسبه میشود و سهم پرداختی به این دسته از پزشکان، توسط هیات عالی نظارت دستورالعمل 

نظام نوین اداره بیمارستانها در دانشگاه، تعیین میگردد.
دانشگاه مکلف است حداکثر تا اول آذرماه سالجاری زیرساختهای الزم جهت حضور تمام وقت این  -۴
دسته از پزشکان را در بیمارستانها و کلینیکهای تابعه دانشگاه فراهم نماید. در صورت عدم وجود 
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فضای فیزیکی الزم جهت فعال نمودن کلینیک ویژه، شرایط الزم از طریق ایجاد کلینیکهای تخصصی در 
سطح شهر مربوطه (ترجیحاً از طریق تغییر کاربری فضاهای موجود و یا اجاره فضای فیزیکی) فراهم 

گردد. 
پزشکان متخصص و فوقتخصص خدمات قانونی (ضریب کا) و استخدامی دانشگاه (رسمی و پیمانی) و  -۵
پزشکان آزاد در سطح شهر/شهرستان که مطب فعال دارند، در صورت تمایل به استفاده از مزایای طرح 
حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم(بخش ثابت و عملکردی) و برنامه ارتقای کیفیت خدمات 
ویزیت، در صورت سپردن تعهد کتبی مبنی بر اینکه حداکثر از ابتدای آذرماه سالجاری مطب خود را به 
کلینیک ویژه تابعه دانشگاه منتقل خواهند نمود؛ میتوانند از زمان امضای تعهدنامه مذکور، از مزایای این 

طرحها استفاده نمایند. 
در طی این مدت ۶ ماهه، این پزشکان مجاز به فعالیت در بیمارستان، مراکز جراحی محدود و کلینیک  -۶
غیرتابعه دانشگاه نیستند و برای انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی مجاز در مطب، مجاز به انجام آن 
در مطب خود یا بیمارستان تابعه دانشگاه میباشند. سایر اعمال جراحی و پروسیجرها الزاماً میبایست 
در بیمارستانهای تابعه دانشگاه انجام شود. این دسته از پزشکان موظف به رعایت ضوابط 
دستورالعمل ماندگاری همچون عدم اخذ پرداختهای غیررسمی و رعایت تعرفههای مصوب بخش 

خصوصی در مطب خود خواهند بود. 
پزشک متخصص و فوقتخصص خدمات قانونی (ضریب کا) که ۶ ماه یا کمتر از دوره خدمت وی باقی  -۷
مانده و دارای مطب میباشد، تنها با رعایت یکی از شرایط ذیل میتواند از مزایای این طرح استفاده 

نماید:

 ۷.۱- به طور مکتوب تعهد نماید که در صورت نیاز دانشگاه حداقل به مدت یکسال پس از اتمام 
طرح خود، در دانشگاه مربوطه به طور تماموقت جغرافیایی ادامه فعالیت دهد.

۷.۲- در ماههای باقی مانده، مطب خود را به کلینیک ویژه دانشگاه منتقل نماید.  

در صورت عدم امضای تعهدنامه مذکور در بند ۵ و ۷، پزشکان مذکور نمیتوانند از مزایای برنامه  -۸
حمایت از ماندگاری پزشکان استفاده نمایند. 

نظر به اینکه با ابالغ برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، پزشکان محترم متخصص 
و فوق تخصصین مشمول این برنامه میتوانند جذب و از مزایا و امتیازات مطابق ضوابط و مقررات دستورالعمل 
ابالغی بهرهمند گردند؛ انتظار میرود با توجیه و توضیح کامل برنامههای طرح تحول سالمت به ویژه برنامههای 
«حمایت از ماندگاری پزشکان»، «حضور پزشکان متخصص مقیم»، «ترویج زایمان طبیعی» و «ارتقاء کیفیت 
خدمات ویزیت»، کلیه پزشکان فعال در منطقه تحت پوشش جهت مشارکت در برنامه ترغیب و تشویق گردند و 
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نظارت دقیق و کامل به منظور جلوگیری از اخذ هرگونه دریافت غیرقانونی در مطب پزشکان مشمول و 
غیرمشمول برنامه به عمل آید.


