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<< سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرماهی اریانی

>>

ریاست محترم مرکس درماوی/بیمارستان................
ریاست محترم بیمارستان خصوصی...................
مدیریت محترم درمان سازمان تامیه اجتماعی.........
ثب ػالم ٍ احتشام
ثب عٌبيت ثِ آغبص اعتجبس ثخـی هلی ثيوب سػتبى ّب ،الصم اػت ثيوبسػتبى ّب ًؼجت ثِ آهبدگی ٍ فشآّن ًوَدى اهکبًبت ٍ هؼتٌذات
ريل جْت سٍص اعتجبس ثخـی الذام ًوبيٌذ:
 .1ثب تَجِ ثِ ايٌکِ هذت صهبى هعوَل اسصيبثی اص ػبعت  8تب  16خَاّذ ثَد كِ ثب تَافك ٍ ّوبٌّگی هعبًٍت دسهبى داًـگبُ ٍ
اعضبي تين ثِ ٍيظُ اسصيبة اسؿذ ،لبثل تغييش خَاّذ هی ثبؿذ ،الصم اػت ثيوبسػتبى اص ػبعت  7:45صجح دس آهبدگی كبهل
ثبؿذ ،ثِ ًحَي كِ افتتبحيِ سأع ػبعت  8صجح آغبصگشدد.
 .2هـخص ؿذى ًوبيٌذُ ثيوبسػتبى ثشاي ايجبد ّوبٌّگی ثيي تين اعتجبسثخـی ٍ ثيوبسػتبى ٍ اًجبم الذاهبت الصم ثشاي ثبصديذ
اسصيبثبى اصلؼوت ّبي هختلف ثيوبسػتبى
 .3فشاّن ؿذى اهکبًبت الصم ثشاي اًجبم ثبصديذ( ايبة ٍ رّبةًْ ،بس ٍ ًوبص ،اتبق جلؼِ ثب هيض ثشاي ّوبٌّگی ثيي اسصيبثبى،
كبهپيَتش ٍ پشيٌتش ،پشيض ثشق ٍ اهکبى ؿبسط ػخت افضاسّب دس اتبق هشثَط ثِ اسصيبثبى)
 .4جلؼِ افتتبحيِ ثِ تشتيت ريل صَست خَاّذ پزيشفت.لزا ؿبيؼتِ اػت ًؼجت ثِ آهبدُ ثَدى هؼتٌذات الصم الذام گشدد.


لشائت لشآى ٍ ػشٍد جوَْسي اػالهی ايشاى ( 5دليمِ)



هعشفی تين اسصيبثبى تَػظ هؼئَل تين اسصيبثی ( 5دليمِ)



هعشفی تين ثيوبسػتبى كِ حذالل ؿبهل سييغ ،هذيش ،هتشٍىً ،وبيٌذُ پضؿکبى ٍ ًوبيٌذُ ثْجَد كيفيت ثيوبسػتبى ٍ
هؼئَل ايوٌی ثيوبس ثبؿذ 5( .دليمِ)



ثيبى اّذاف ثبصديذ ،هذت صهبى ٍ هشاحل آى تَػظ اسصيبة اسؿذ ( 10دليمِ)



هعشفی كلی ثيوبسػتبى ؿبهل( تبسيخ تأػيغً ،مـِ كلی ثيوبسػتبى ،اًَاع خذهبت اصلی ،تعذاد ًيشٍي اًؼبًی ثِ
تفکيك گشٍُ ّبي اصلی 5 ،جشاحی ؿبيع 5 ،ثيوبسي ؿبيع دس هشاجعِ ثِ ثيوبسػتبى ،اجضاي اصلی ثشًبهِ اػتشاتظيك
ٍ ثشًبهِ جبهع ثْجَدكيفيت ٍ ايوٌی ثيوبسػتبى ٍ اّن الذاهبت اًجبم ؿذُ) تَػظ سيبػت ثيوبسػتبى ( 30دليمِ)



آهبدُ ثَدى ٍ ثشسػی هؼتٌذات الصم ثِ ؿشح :ثشًبهِ اػتشاتظيك ،ثشًبهِ عوليبتی ،ثشًبهِ هذيشيت خطش ،ثشًبهِ ثْجَد
كيفيت ،كتبثچِ خظ هـی ّب ٍ سٍؽ ّب ،ؿبخص ّبي ثيوبسػتبى جْت ثشسػی ًوًَِ ؿبخص ّبي يك ثخؾ ٍ
ًتبيج تحليل ّبي هشثَط ثِ آًْب ثِ اًتخبة ثيوبسػتبى  ،كتبثچِ دٍسُ تَجيْی ،كتبثچِ ايوٌی ٍ ػالهت ؿغلی ٍ
ثْذاؿت هحيظ يکی اص ثخؾ ّب ثِ اًتخبة ثيوبسػتبىً ،وًَِ فشم  PDPكبسكٌبىً ،وًَِ پشًٍذُ ثيوبسي كِ چٌذ سٍص
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دسثيوبسػتبى ثؼتشي ثَدًُ ،وًَِ فشم سضبيت آگبّبًِ ٍ فشم آهَصؽ ثيوبس  ،هؼتٌذات هويضي ثيوبسػتبىً ،وًَِ
صَست جلؼبت ٍ ثشگِ ّبي پيگيشي هصَثبت صَست جلؼِ ّب ٍهَاسد ديگش ثِ صالحذيذ تين اسصيبثی .الصم اػت اص
لجل ثب ًوبيٌذُ ثيوبسػتبى ّوبٌّگ ؿَد كِ هؼتٌذات هزكَس دس اتبق هشثَط ثِ اسصيبثبى ،آهبدُ ؿذُ ثبؿٌذ60( .
دليمِ)
 .5جلؼِ اختتبهيِ دس ػبعت پبيبًی آخشيي سٍص ثبصديذ ٍ ثب حضَس افشادي كِ دس جلؼِ افتتبحيِ اؿبسُ ؿذ ثِ هذت
يك ػبعت ثشگضاس هی گشدد.

