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  آنی              

 معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ....... 

 IPD ممنوعیت پذیرش بیماران خارجی در موسسات پزشکی فاقد مجوزموضوع:   

 

 

 واحترام باسالم  

از تاریخ  رساند  با توجه به اهمیت ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به بیماران خارجی به استحضار می  

مزبور   1/6/97 بیماران  الکتیو  فاقد    پذیرش  جراحی محدود  مراکز  یا  بیمارستانها  پذیرش  در  واحد  مجوز 

الملل   بین  یا  بیماران  و  صدور  متقاضی  محدود  جراحی  مراکز  و  بیمارستانها  کلیه  لذا  باشد.  می  ممنوع 

ت درمان دانشگاه/دانشکده مربوطه  تمدید مجوز الزم است از طریق ارسال درخواست کتبی خود به معاون 

اقدام نمایند. بدیهی است پس از انجام بازدید توسط دانشگاه، در صورت تایید، بازدید نهایی از سوی ستاد 

 وزارت نیز انجام خواهد شد که در این راستا توجه به موارد زیر مورد تاکید می باشد  

بخشنامه -1 است  )پیوست(    11/2/97مورخ    2486/400شماره    پیرو  یا  الزم  و  بیمارستان  سایت 

با در نظر گرفتن حداقل استاندارد های مورد اشاره در بخشنامه مذکور، راه  مرکز جراحی محدود  

هم تا  مجوز واحد پذیرش بیماران بین الملل  اندازی شود )مراکز جراحی محدود متقاضی دریافت  

ف شده در نامه مزبور، آماده بهره  اول مرداد ماه فرصت دارند سایت خود را مطابق استاندارد تعری

 برداری نمایند(. 

د  26927/400به استناد آیین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل )نامه پیوست به شماره   -2

باید توانایی برقراری ارتباط کالمی با بیمار خارجی را داشته باشند،    IPD( تیم  14/10/94مورخ  
پاسخگویی و  این صورت حضور  غیر  در    در  دو(  یا هر  )انگلیسی، عربی،  زبان  کارشناس مسلط 

دارای   پزشکی  موسسه  کاری  های  شیفت  الملل  کلیه  بین  بیماران  پذیرش  واحد  الزامی  مجوز 
 است.  

بیماران خارجی در    کامل   ثبت)پیوست(    25/1/97د مورخ  29026/402  پیرو بخشنامه  -3 اطالعات 

 .  شدمی باالزامی   شامل کلیه فیلد ها  ،سامانه آواب
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مجوز واحد و پیوست های آن، صدور و یا تمدید    97/ 25/1د مورخ 884/402پیرو بخشنامه شماره   -4

الملل   بین  بیماران  موسسه    پذیرش  به  مربوط  های  لیست  از چک  شده  کسب  امتیاز  مبنای  بر 

نحوه   و  مرکز  سایت  ها،  لیست  تکمیل چک  و  بازدید  انجام  از  پیش  است  ذکر  قابل  باشد.  می 

 بیمار خارجی بررسی می شود.   ارتباط با 

قبل از تاریخ این    به استناد مدارک پزشکی بیمار،   موارد پیگیری و یا تکمیل روند درمان بیمارانی که

ایشان شروع شده   برای  درمانی  اقدامات  و  پذیرش شده  فاقد مجوز  پزشکی  در موسسات  بخشنامه 

 از شمول این بخشنامه مستثنی می باشد.  است

بر        کارشناسنظارت  عهده  بر  فوق  موارد  انجام           دانشگاه   آن  سالمت  گردشگری  محترم  حسن 

آیین نامه تاسیس بیمارستانها و سایر آیین   33در این خصوص با مراکز متخلف مطابق ماده    .باشد  می

 نامه های مربوطه برخورد خواهد شد.  

 

 

 


