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جناب آقای علیرضا آرمانی کیا

ریاست محترم بیمارستان روان پزشکی شهید دکتر بهشتی زنجان

موضوع: بازگشت به عدم پرداخت  اسناد پزشکان  تمام وقت با پوشش دو بیمارستان

با سالم و احترام 
بازگشت به نامه شماره ۱۹/۴/۴۷۹۲۸ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ در خصوص عدم پرداخت  اسناد پزشکان تمام 

وقت با پوشش دو بیمارستان، نکات ذیل به استحضار می رسد:

۱- مطابق با آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها، شروع به کار، بهره برداری و ادامه فعالیت 

بیمارستان منوط به معرفی مسئول فنی جهت کلیه نوبت های کاری و برای تمامی بخش های بیمارستانی 

به معاونت درمان دانشگاه/دانشکده و تائید صالحیت توسط کمیسیون قانونی می باشد. لذا بیمارستان 

موظف به تعیین و معرفی مسئول فنی جهت ادامه فعالیت واحدهای پاراکلینیک خود من جمله 

تصویربرداری می باشد.

بر اساس ماده "۳" آئین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی  -۲

تحت عنوان "نحوه پرداخت دو کا پزشکان پاراکلینیک" شامل بخش رادیولوژی اشاره شده است که جزء 

حرفه ای کلیه خدمات، براساس گزارش ممهور به مهر پزشک تمام وقت جغرافیایی به صورت دو کا 

پرداخت می گردد. مطابق با آئین نامه مذکور تفکیکی بین اسناد بستری و سرپایی نبوده و مشمولین این 

آئین نامه موظف به ارائه خدمت به بیماران بستری و سرپایی می باشند.

با استناد به تبصره "۲" ذیل ماده ۱ آئین نامه دوکا در صورت جابهجایی اعضای هیات علمی تمام وقت بین  -۳

بیمارستانهای زیر مجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و پزشکان درمانی تمام وقت بین 

بیمارستانهای زیر مجموعه چند دانشگاه در استان محل خدمت خود و سایر استانهای مجاور با مجوز 

دانشگاه مبدا و پذیرش دانشگاه مقصد و ارائه مجوز مربوطه قبل از ارسال اسناد به بیمههای پایه، پزشک 

تمام وقت محسوب شده و اسناد ارسالی به صورت دو کا محاسبه و پرداخت میگردد.
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لذا با عنایت به نکات پیشگفت، خواهشمند است نسبت به پیگیری و رفع موضوع در سطح آن دانشگاه 

دستور مقتضی را مبذول و  نتیجه اقدامات را در صورت لزوم پیگیری به این دفتر، منعکس فرمائید.

رونوشت:
سرکار خانم شهرزاد تقی زاده دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د زنجان

سرکار خانم زنگنه مشاور محترم معاون درمان
سرکار خانم حسینی قوام آباد معاون محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سالمت


