
بسمه تعالی

معاونت درمان

۴۰۰/۵۴۹۶د

۱۳۹۹/۰۴/۰۷

دارد

 رئیس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر والیتی

رئیس محترم مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجاییموضوع: نحوه محاسبه سهم پزشکان مقیم در 

ICUانواع بخشهای ویژه

با سالم  و احترام

با عنایت به سواالت مکرر دانشگاه/ دانشکدههای علوم پزشکی کشور درخصوص نحوه محاسبه سهم 

پزشکان مقیم در انواع بخشهای ویژه ICU بزرگساالن، کودکان و نوزادان؛ محاسبات مذکور به شرح ذیل جهت 

اجرا ارسال میگردد:

A: تعداد بیمار بستری در بخش ویژه در شیفت کاری پزشک مقیم (با رعایت بندهای بخشنامه شماره 

۴۰۰/۳۴۸۳۰د مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶)

B: هزینه تخت روز بخشهای ویژه تعیین شده برای بیمارستان

N: نظر به اینکه هزینه تخت روز برای ۲۴ ساعت بستری بیمار تعیین شده است و هر شیفت کار پزشک مقیم 

معادل ۸ ساعت میباشد لذا معادل یک سوم تخت (N=3) در هر شیفت قابل محاسبه میباشد.

C: کارانه سهم پزشک مقیم بخش ویژه در هر شیفت کاری ۸ ساعته

رعایت کلیه قوانین و بخشنامههای ابالغی مرتبط با پزشکان مقیم در انواع بخشهای ویژه؛ نظیر دستورالعمل نحوه 

اداره بخش مراقبتهای ویژه و بخشنامه شماره ۴۰۰/۳۴۸۳۰د مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ضروری است و کارانه فوق صرفاً 

به پزشک مقیم در صورت حضور مستمر در بخش ویژه و به هر شیفت کاری تعلق میگیرد. لذا در صورت عدم 

حضور مستمر ۲۴ ساعته همکاران، صرفاٌ بر اساس شیفت های کاری و مشروط به پرداخت از سوی سازمان های 

بیمه گر مشمول دریافت کارانه می شوند.

الزم به ذکر است در صورت حضور اساتید فلوشیپ یا فوق تخصص، در بخش های ICU جهت راند صبحگاهی، با 

توجه به حضور آنها متناسب با ساعت حضور ایشان در شیفت صبح، تا سقف یک سوم از مبلغ مقیمی می تواند به 
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ایشان تعلق گیرد. با توجه به حضور اساتید در ساعات ذکر شده ضروری است معاونین محترم درمان هماهنگی 

های الزم را با سازمان های بیمه گر مبنی بر پرداخت کامل مقیمی و عدم نیاز به حضور مقیم دوم در شیفت مذکور 

بعمل آورند.


