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

 دیالیز صافی خرید دستورالعملموضوع: 

  

  الم علیکمس

این معاونت در خصوص خرید  29/12/1390د  مورخ 12138/400پیرو ابالغ نامه شماره  "احتراما             

  جرائی سیاست مذکور بشرح ذیل ارسال می گردد :مستقیم صافی دیالیز توسط مراکز درمانی ، راهنماي ا

 ، نکات ذیل رعایت گردد: آن دانشگاه براي انتخاب نوع ، سایز و تعداد صافی مورد نیاز بیماران تحت پوشش  -1

 

الف) تشکیل کمیته خرید با مسئولیت کارشناس مسئول بیماریهاي خاص ، مسئول تدارکات و کارشناس  

اه ، با حضور نفرولوژیست مرکز / دانشگاه و یکی از پرستاران / مربیان با تجهیزات پزشکی مرکز / دانشگ

  متناسب با بیماران صورت گیرد .صافی ها سابقه پرستاري دیالیز جهت تعیین نیاز 

تبصره : در دانشگاههایی که مسئولیت خرید ملزومات دیالیز بر عهده معاونت غذا و دارو می باشد ، یک نفر 

  رید صافی در کمیته حضور یابد.بعنوان کارشناس خ

ب) محصوالت شرکتهاي تولیدکننده صافی که در بازار کشور فراهم است با جدول مشخصات فنی تعیین شده  

  توسط کمیته خرید بلحاظ فنی مطابقت داده شود .

ان به ج ) براي راهنمائی بیشتر ، دستورالعمل نحوه انتخاب صافی و استانداردهاي آن در سایت معاونت درم 

  قابل مشاهده است .  http://medcare.health.gov.ir/hospman/dtsd/default.aspxآدرس : 

%  صافی 20 - %30د ) با توجه به سیاستهاي وزارت متبوع در زمینه ارتقاء کیفیت دیالیز ، الزم است حداقل   

،  این معاونتبراي بیماران واجد شرایط تأمین گردد ، بدیهی است در مبالغ پرداختی  High Fluxیالیز از نوع  د

  درصد خرید دانشگاه از این نوع صافی ملحوظ خواهد شد . 
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روند صدور حواله و موجودي صافی با قیمت هاي مصوب و برخوردار از یارانه حداکثر لغایت شهریور ماه  -2

بصورت مستقیم و بر اساس روال تعریف شده   ،سال جاري می باشد و سهمیه مصرفی پس از تاریخ مذکور 

  توسط دانشگاهها تأمین خواهد شد .

  

وم برنامه ریزي مناسب تولیدکنندگان ، معاونت هاي محترم  حد اکثر نظر به زمان بر بودن  فرایند تولید و لز -3

ماهه اول سال آینده ،  دوماهه دوم سال و  شش نسبت به عقد قرارداد تأمین صافی براي 1391لغایت خرداد ماه 

 ونتاداره پیوند و بیماریهاي خاص این معااقدام الزم بعمل آورند . ارسال گزارش از اقدامات انجام شده به 

  بمنظور حصول اطمینان از روند اجرائی فعالیت ها مزید امتنان است .

پرداخت کمک هزینه خرید در قبال رعایت نکات فنی ذکر شده ، فاکتور خرید ، رسید انبار و تکمیل سایت  – 4

ورود اطالعات بیماران صورت می پذیرد و مسئولیت رسیدگی به موارد فوق با کارشناس مسئول بیماریهاي 

  . خاص دانشگاه می باشد

ارسال آمارهاي عملکردي بخش ها براي معاونت درمان دانشگاه و تکمیل اطالعات بیماران در نرم افزار  – 5

) و حد اکثر تا پایان همان ماه صورت گیرد  onlineبصورت بر خط (  "همودیالیز ( موجود در پورتال ) ، ترجیحا

ع صافی هاي مصرف شده ) بمنظور پرداخت کمک هزینه خرید صافی وارسال گزارش عملکرد مالی ( تعداد و نو

صورت گیرد . معاونت درمان در  ( اداره پیوند و بیماریهاي خاص ) معاونت این بصورت سه ماه یکبار براي 

  قالب ابالغ اعتبارات متمرکز ، نسبت به جبران هزینه ما به التفاوت صافی ها اقدام خواهد نمود . 

  

 

 

 

 

  


