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جناب آقای دکتر سیدعلیرضا مرندی
رئیس محترم کمیته کشوری ایمنسازیانجمن علمي نوزادان ایران
موضوع :بازگشت به درخصوص کاهش مرگ ومیر نوزادان وتعرفه بخش مراقبت ویژه نوزادان
سالم عليكم
با صلوات بر محمد و ال محمد(ص) و تقديم احترام؛ بازگشت به نامه شماره /77/807ن مورخ 1390 /5/11
مبني بر طرح پاره اي سواالت در خصوص مفاد مندرج در بخشنامه كشوري به شماره  100/553مورخ
 " 1390/4/14موضوع بهبود فرايند هاي ارائه خدمات در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان و نحوه باز توزيع
در آمد بخش هاي مذكور" به استحضار مير ساند؛
 .1چنانچه مستحضريد اهداف مندرج در متن بخشنامه شامل بهبود فرآيند هاي مراقبت هاي درماني و
كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان ،همچنين افزايش انگيزه حضور مستمر و فعال همكاران محترم در
بخش مذكور" با رعايت اصول بهره گيري از نيروهاي آموزش ديده و توانمند در ارائه مطلوب خدمات
تخصصي" و بكارگيري از نيروهاي واجد شرايط متخصص و قابل دسترس در نقاط جغرافيايي مختلف
كشور و حتي مناطق كمتر توسعه يافته و محروم كشور بوده است.
 .2چنانچه در بند(  ) 1-2بخشنامه مذكور اشاره گرديده است؛ ارائه خدمات تمام وقت در بخش هاي مراقبت
ويژه نوزادان با حضور فعال پزشكان واجد شرايط مقيم صورت خواهد پذيرفت".برابر شرح تكاليف
مندرج در دستورالعمل شرح وظايف پزشكان مقيم در بخش هاي مراقبت ويژه (موضوع بخشنامه شماره
/2/18344س مورخ  " )1381/2/18و به همين منظور تالش گرديد تا محور باز توزيع در آمد حاصله در
چارچوب افراد مذكور طراحي گردد .تا زمينه هاي افزايش انگيزه حضور و فعاليت متخصصين را بويژه
در بيمارستان هاي درماني فراهم نمايد .بديهي است همانگونه كه در بخش انتهايي بند مذكور اشاره
گرديده است با عنايت به مسئوليت رياست محترم بخش در جهت تامين نيرو و اقامت  24ساعته پزشكان
بخش ،سياست بازتوزيع درآمد هاي حاصله به رياست محترم بخش هاي فوق االشاره تفويض گرديده
است .تا به نحومطلوب و با توجه به عملكرد ،سهم فعاليت ،ميزان همكاري و مشاركت پزشكان محترم
مقيم توزيع گردد.
 .3بديهي است منظور از پزشك مقيم ،همكاراني است كه بصورت تمام وقت در يك و يا چند شيفت كاري و
بصورت مستقيم مشغول ارائه خدمات در بخش مذكور مي باشند.
 .4مفاد مندرج در بخشنامه شماره /63429ك مورخ ( 1380/6/3تصوير پيوست) كماكان به قوت خود باقي
است و مستند به بندهاي مندرج در بخشنامه مذكور ،در آمد حاصل از ارائه خدمات اضافي توسط
پزشكان معالج و مشاورين" مانند كاتتر گذاري سوپرا آمبليكال ،مشاوره ،اعمال جراحي ،تزريق
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سورفكتانف ،تعويض خون ،ويزيت و  " ...جداگانه قابل محاسبه بوده و در چارچوب نظام نوين اداره
بيمارستانها اعمال خواهد گرديد.
 .5حق مديريت مسئولين محترم بخش هاي مراقبت ويژه و سهم پزشكان محترم از خدمات خارج از پكيج
خدمات مقيم ،از محل در آمد هاي عمومي بيمارستان و در قالب دستورالعمل نظام نوين اداره بيمارستان
و حق انكالي پزشكان محترم شاغل در بخش هاي مذكور در قالب بخشنامه شماره 8/65071ب س
مورخ  1386/5/22قابل پرداخت خواهد بود.
 .6با توجه به محدوديت شديد در جذب نيروي انساني جهت بخش هاي مذكور ،به مديريت مراكز درماني
اجازه داده شده است تا نيروهاي واجد شرايط خود را بر اساس توافق (ساعتي ،روزانه) و حتي بدون
هر گونه رابطه استخدامي رسمي تامين نمايند.
 .7مستند به ماده دو بخشنامه و به منظور جلوگيري ازآسيب ناشي از بكارگيري از دستياران مقيم در
فرآيندهاي آموزشي بيمارستان ،مسئوليت برنامه ريزي و بكارگيري از ايشان ،به مديران گروه هاي
آموزشي بيمارستان تفويض گرديده است.
 .8در خصوص همكاري مشترك وزارت متبوع با انجمن هاي تخصصي كشور ،الزم به ذكر است كه اين
وزارت از طريق ادارات تخصصي مربوطه ،مباحث كارشناسي مرتبط با بخشنامه مذكور را با همكاران
محترم عضو انجمن علمي تخصصي نوزادان مطرح نموده و پس از وصول نقطه نظرات كارشناسي
صاحب نظران عضو انجمن و در چارچوب قوانين و دستور العمل هاي جاري كشور و پس از اعمال
برخي تذكرات دريافتي ،اقدام به ابالغ بخشنامه نموده است .بديهي است چنانچه همكاران محترم عضو
انجمن برگزاري نشست كارشناسي را صالح بدانند .اين معاونت آمادگي كامل جهت شركت در جلسات
مذكور را اعالم ميدارد.
 .9در خاتمه الزم به ذكر است چنانچه در بخش انتهايي متن بخشنامه اشاره شده است  ،تاكيد گرديده است
كه معاونين محترم آموزشي و درمان دانشگاه ها  /دانشكده هاي علوم پزشكي ،بستر الزم را جهت
گذراندن دوره هاي آموزشي معتبر و به منظور هر چه سريع تر اجرايي شدن فرآيند مزبور تا تاريخ
 1390/7/1فراهم نمايند .كه در همين راستا ،برنامه هاي آموزشي بسته خدمتي احياء پيشرفته نوزاد
تدوين و ابالغ گرديده است و نظام مراقبت تنفسي(تهويه مكانيكي نوزاد و  ) ....و بسته خدمتي مراقبت
بحراني نوزاد در دست تهيه بوده و در مرحله آماده سازي و ابالغ نهايي مي باشد.
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