
تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها
دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

شماره: ۱۳۰/۵۵۳۵/ص/۱۴۰۰

تاریخ:۱۴۰۰/۰۷/۱۰

ساعت: ۰۸:۲۶

پیوست: ندارد

مدیرعامل محترم مجتمع آموزشی درمانی ...
مدیرعامل محترم مرکزآموزشی درمانی...
مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان ...

مسئول فنی محترم بیمارستان....
مسئول فنی محترم درمانگاه.....

مسئول فنی محترم مرکز تصویربرداری...
سالم علیکم

    بااحترام،ضمن ارسال نامه شماره ۴۰۰/۱۳۷۹۲د مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ معاون محترم درمان 
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی متضمن الزام پذیرش بیماران با وزن باالی صد 
کیلوگرم جهت انجام خدمات تصویربرداری به خصوص سی تی اسکن،ام آر آی ودریافت هزینه 
طبق تعرفه مصوب وزارت متبوع و رعایت کلیه مندرجات مکاتبه فوق، مقتضی است دستور 

فرمائید ، نسبت به انجام کلیه مفاد نامه فوق اقدام الزم مبذول نمایند. 
بدیهی است، مراتب در کلیه بازدید های نظارتی مورد توجه قرارگرفته و درصورت مشاهده و 
شکایت طبق مقررات با متخلف برخورد قانونی به عمل خواهد آمد و عواقب ناشی از آن متوجه 

آن مرکز خواهد بود.



۴۰۰/۱۳۷۹۲د

ندارد

۱۴۰۰/۰۷/۰۴

تولید، پشتیبانیها، مانع زداییهامعاونت درمان
مقام معظم رهبری

   

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

موضوع: الزام پذیرش بیماران سنگین وزن،رعایت تعرفه و اعمال مقررات با تخلفات

با سالم و احترام
      بر اساس اعالم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع و همچنین تماس های 
مردمی و شکایات دریافتی، یکی از شکایات مردمی پر تکرار در مرکز ملی پاسخگویی به شکایات (سامانه ۱۹۰) عدم 
پذیرش بیماران با وزن باالی ۱۰۰ کیلوگرم جهت انجام خدمات تصویربرداری به خصوص CT SCAN و MRI و 
پذیرش و دریافت هزینه مازاد بر تعرفه و همچنین تجمیع چند کد از کتاب ارزش نسبی برای یک خدمت واحد می باشد 
که این اقدام ها مغایر با قوانین و بخشنامه های ابالغی از جمله بخشنامه های شماره ۸/۳۹۰۵۹/س مورخ ۸۷/۰۷/۰۳ و 
شماره ۴۰۰/۱۶۱۹۸د مورخ ۹۵/۰۵/۳۰ می باشد. بدیهی است عدم پذیرش بیماران مذکور مصداق صریح تخلف و جرم 
انتظامی و تعزیراتی و عدم اجرای بخشنامه های فوق به هردلیل، غیر قابل اغماض و موسسه خاطی مشمول حداکثر 
اعمال مقررات و درج در سوابق عملکردی به منظور اعمال از طریق کمیسیون قانونی ماده ۲۰ در جهت درخواست های 
توسعه ای موسسات ذیربط را در پی خواهد داشت. لذا خواهشمند است دستور فرمایید این بخشنامه به کلیه موسسات و 
مراکز رادیولوژی و تصویربرداری سرپایی و بخش های متناظر درمانگاهی و بیمارستانی تحت پوشش آن دانشگاه ابالغ 
و بر اجرای دقیق مفاد و موارد ذیل تاکید و نظارت فعال بعمل آورده و با تشخیص و تایید هرگونه تخلف، اعمال مقررات 

قاطع بعمل آمده و سوابق آن بعنوان سوء عملکرد موسسه ثبت گردد. 
بخش های تصویربرداری درمانگاهی و بیمارستانی مکلف به پذیرش بیماران اورژانسی، بستری و سرپایی  -۱
درمانگاهی خود با وزن باالی ۱۰۰کیلو می باشند و هرگونه عدم پذیرش یا ارجاع بیمار به سایر مراکز ویا افزایش 

هزینه مازاد و تجمیع کد، جرم صریح حادث گردیده و اعمال مقررات الزامی می باشد.
موسسات و مراکز تصویربرداری مکلف به پذیرش بیماران سرپایی مطب ها و سایر موسسات پزشکی فاقد بخش  -۲

تصویربرداری می باشند و تخلف از آن مصداق بند فوق می باشد.
عدم پذیرش بیماران به دلیل اشکاالت فنی یا خرابی دستگاههای تصویربرداری و یا محدودیت های فنی، در  -۳
صورت اعالم و تایید توسط شرکت نماینده انحصاری کمپانی سازنده و تایید اداره تجهیزات پزشکی آن دانشگاه 

مالک پذیرش قرار گیرد.      


