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 ریاست محترم کلیه دانشگاه های علوم پزشکي کشور...

 رئیس محترم مرکز آموزشي درماني قلب شهید رجایي تهران

 جناب آقای دکتر والیتي

 رئیس محترم مرکز آموزشي پژوهشي درماني سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری

 جناب آقای دکتر میدری

 ار و رفاه اجتماعيمعاون محترم امور اجتماعي وزارت تعاون، ک

 جناب آقای دکتر نوربخش

 مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعي 

 جناب آقای دکتر محمدجواد کبیر

 مدیر عامل محترم سازمان بیمه سالمت ایران

 جناب آقای دکتر غفاری

 مدیرعامل محترم سازمان بیمه خدمات درماني نیروهای مسلح 

 جناب آقای عطری

 ای بیمه های تکمیلي درماننماینده محترم سندیک

 سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر

 معاون محترم حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمیني )ره(

 رئیس محترم مرکز آموزش درماني قلب شهید رجایي

 های ریوی دکتر مسیح دانشوری رئیس محترم مرکز آموزشي، پژوهشي، درماني سل و بیماری

 ICU-ویژه هایتمراقب بخش پزشک مقیمموضوع: 

 

  سالم علیکم

با عنايت به تغییرات ايجاد شده در نحوه اداره )ص( و با تقديم احترام؛  با صلوات بر محمّد و آل محمّد           

 گردد. و نحوه اعتباربخشی آنها، موارد ذيل جهت اجرا ابالغ می ICUهای بخش
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( موضوع بخشنامه 7های مديريت شده )عمل مراقبت( دستورال9( و تبصره ذيل ماده )6( ماده )2تبصره ) -1

 شود:به شرح ذيل اصالح می 18/2/1381س مورخ /18344/2شماره 

(، حضور پزشک PICUو  ICUبزرگساالن و کودکان ) ICUتخت فعال  6های دارای کمتر از الف( در بیمارستان

 مقیم الزامی نیست.

(، حضور يک پزشک مقیم PICUو  ICUبزرگساالن و کودکان ) ICUتخت فعال  12تا  6 های دارایب( بیمارستان

 الزامی است.

تخت  12(، به ازای هر PICUو  ICUبزرگساالن و کودکان ) ICUتخت فعال  12های با بیش از ج( بیمارستان

 حضور يک پزشک مقیم عالوه بر بند )ب( الزامی است.

تخصص يا دستیار فوقيا  فلوشیپيا  ست متخصصبايمی ICUهای آموزشی، پزشک اول مقیم در بیمارستان -2

چهارم  ياهای سال سوم د از رزيدنتنتوانو پزشکان مقیم بعدی میباشد های صاحب صالحیت فلوشیپ در رشته

 های صاحب صالحیت باشند.رشته

مه ( اين بخشنا2( و )1های صاحب صالحیت نیز مطابق بندهای )رشتهدر  NICU تعداد پزشکان مقیم بخش -3

 .گرددتعیین می
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