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 سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

جناب آقای دکتر علیرضا آرمانی کیان
موضوع: نحوه پرداخت دوکا به مسئول فنی تمام وقت با پوشش غیر همزمان چند بیمارستان

با سالم و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۱۹/۴/۱۴۸۷۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ و ۱۹/۴/۳۵۸۵ مورخ ۹۸/۴/۳ در 
خصوص استعالم نحوه پرداخت مسئول فنی با پوشش دو و یا چند بیمارستان به صورت غیر همزمان، 

موارد به شرح ذیل جهت استحضار و بهره برداری اعالم می گردد:

مطابق با بند الف ماده ۱ آیین نامه پرداخت دوکا «پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام  (۱
وقت جغرافیایی، تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از پزشکانی اطالق می شود که به صورت تمام 
وقت در مراکز آموزشی- درمانی و مراکز درمانی دولتی دانشگاهی محل خدمت خود اشتغال 
داشته و حق فعالیت انتفاعی درمانی در قالب مطب یا مراکز درمانی (خیریه، خصوصی، دولتی 
غیر دانشگاهی و عمومی غیر دولتی) در خارج از مرکز دانشگاهی ندارند». لذا، فعالیت غیر 

همزمان پزشک تماموقت جغرافیایی در مراکز تابعه یک دانشگاه علوم پزشکی، بالمانع است.

براساس «ماده ۲» آییننامه مذکور، جزء حرفهای کلیه اسناد برای پزشکان بالینی درمانی و  (۲
اعضای هیئت علمی تماموقت جغرافیایی، بهصورت دو کا پرداخت میگردد. لذا، میبایست 
محاسبه و پرداخت کلیه اسناد پزشک تمام وقت جغرافیایی که در دو یا چند بیمارستان تابعه 

یک دانشگاه به صورت غیر همزمان فعالیت نموده است، به صورت دوکا انجام پذیرد.

مطابق با بند ۴ ماده ۳ آیین نامه مذکور، محاسبه خدمات آزمایشگاه تشخیصی- طبی و کلیه  (۳
خدمات رادیوگرافی، براساس روزهای حضور و همچنین نسبت پزشکان تمام وقت جغرافیایی به 
پزشکان غیر تمام وقت، مجموع هزینه جزء حرفهای خدمات فوق در اسناد بستری و سرپایی به 
نسبت ذکر شده تفکیک و سهم سازمان بیمه گر به صورت ۲ کا، صورت گرفته و قابل پرداخت 
میباشد به عنوان مثال در صورتی که یک نفر از چهار نفر مسئول فنی یا متخصص شاغل در 
بخش رادیوگرافی و آزمایشگاه تشخیصی طبی تمام وقت جغرافیایی باشد و میزان حضور عضو 
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تمام وقت ۳ روز در هفته باشد یک هشتم (ضرب یک چهارم در یک دوم) جز حرفهای اسناد به 
صورت دوکا پرداخت می گردد.


