
 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د15271/400

21/08/1399 

 ندارد

 معاون محترم درمان دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ... 

ابالغ مصوبه هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور مبنی بر بازنگری شرایط موضوع: 

 مقیمی دستیاران تخصصی رشته کودکان 

 با سالم و احترام

دبیر و رئیس محترم دبیرخانه شورای  14/08/99مورخ  264/142ابالغیه شماره به پیوست نامه 

مصوبه هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سالمت کشور مبنی بر در خصوص سالمت  عالی بیمه

( و NICUبازنگری شرایط مقیمی دستیاران تخصصی رشته کودکان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان )

 :گردد ارسال میبه شرح ذیل واحدهای تابعه، استحضار و ابالغ به کلیه جهت  ،(Ped.ICUکودکان )

( و کودکان NICU) خدمات دستیاران اطفال در دو سال آخر تحصیل در بخش های مراقبت ویژه نوزادان"

(Ped.ICU به شرط اخذ گواهی معتبر از معاونت درمان وزارت )( به عنوان پزشک مقیم )نفر دوم

تخت مراقبت ویژه، قابل محاسبه و  12های با بیش از  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمارستان

 "این مصوبه از زمان ابالغ الزم االجرا می باشد. .پرداخت می باشد

 

 

 



 

 

264/142 

 14/08/1399 

 دارد 

 

: 
: 
: 

رخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشوردبی    

 

 ،روبروي بانک ملتستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان ایوانک شرقی، 

  88082673:  ابرنم - 81455877 ، تلفن:طبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

 

 

 جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

 جناب آقای دکتر محمد شریعتمداری

 وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 جناب آقای دکتر فرهاد دژپسند

 وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی 

 جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی

 س محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانرئی

 جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی

 معاون محترم درمان 

 جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصحی

 رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران

 جناب آقای دکتر مصطفی ساالری

 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 ی دکتر امیر نوروزیجناب آقا

 مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 ره

 رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی 

ابالغیه بازنگری شرایط مقیمی دستیاران تخصصی  رشته کودکان در بخش مراقبت های ویژه  -۷۹مصوبه شورای : موضوع

 (Ped.ICU)و کودکان  (NICUنوزادان )

 ؛با سالم و تحیات

عالی بيمه سالمت لسه شورايهفتاد و نهمين جمصوبه با عنایت به  با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( و با تقدیم احترام؛

هاي گري شرایط مقيمی دستياران تخصصی رشته كودكان در بخش مراقبتبازن در خصوص)پيوست(  11/08/1399مورخ  كشور

                              به منظور اجرا و ابالغ به كليه واحدهاي تابعه مصوبه مذكور جهت اجرا، (Ped.ICUكودكان ) ( وNICUویژه نوزادان )

  گردد.ارسال می ابالغ،از تاریخ 



 

 

264/142 

 14/08/1399 

 دارد 

 

: 
: 
: 

رخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشوردبی    

 

 ،روبروي بانک ملتستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، ضلع شرقی نشانی پستی: تهران، شهرك قدس، خيابان ایوانک شرقی، 

  88082673:  ابرنم - 81455877 ، تلفن:طبقه دوم ،33ساختمان ، شعبه بهداشت و درمان

 

 

                    ( و کودکانNICUهای مراقبت ویژه نوزادان )خدمات دستیاران اطفال در دو سال آخر تحصیل در بخش»

(Ped.ICU به شرط اخذ گواهی معتبر از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و )( به عنوان پزشک مقیم )نفر دوم

این مصوبه  باشد.تخت مراقبت ویژه، قابل محاسبه و پرداخت می 12های با بیش از آموزش پزشکی برای بیمارستان

 «باشد.از زمان ابالغ الزم االجرا می

 

 

 

  




