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سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر آقاجانی
معاون محترم درمان
موضوع :عدم ارجاع بیماران به خارج از مرکز درمانی

با سالم؛
احتراما ،همانگونه که مستحضرید پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت در کشور و ارتقای کیفیت خدمات سالمت و تسه یل
دسترسی مردم به خدمات و مراقبت های مورد نیاز ،موجبهات راهایتمندی مهردم رهراهگ دردیهده اسهت ،کهه از م متهرین عوامهل
راایتمندی بیماران میتوان به عدم ارجاع بیماران به خارج از مراکز درمانی ج ت ت یه اقالم مصهرری مهورد نیهاز در خهدمات
درمانی بستری دولتی اشاره نمود .با عنایت به اینکه ماموریت اصلی وزات ب داشت ،درمان و آموزش پزشکی  ،ارتقای سطح سهالمت
و پاسخگویی به نیاز های مردم عزیزمان می باشد و نظر به اینکه ارجاع بیمهاران بهه خهارا از مراکهز درمهانی احتمهال ت یهه اقهالم
قاچاق،بی کیفیت و دران قیمت را ارزایش خواهد داد ،خواهشهمند اسهت دسهتور ررماییهد ت یهه اقهالم مهورد نیهاز از طریهق کلیهه
بیمارستان ها اعگ از خصوصی ،نیروهای مسلح و تامین اجتماعی درخصوص کاالهای قیمت دذاری شده که از طریق سهامانه اداره
کل نظارت و ارزیابی تج یزات و ملزومات پزشکی این سازمان (به آدرس www.imed.ir:مطابق بند  2راهنمهای پیوسهت) اعهالم
دردیده صررا از ر رست قیمت های مصوب این سازمان که در دسترس عموم می باشند صورت دررته و در صورتی که کاالیی هنوز
در ر رست قیمت های مصوب درا نگردیده صررا از طریق شبکه قانونی توزیع (نحوه دسترسی مطابق بند  9راهنمای پیوسهت مهی
باشد) مورد تایید سازمان غذاو دارو و از طریق مرکز درمانی صورت پذیرد و از ارجاع بیمار ان بستری به خارا از بیمارسهتان ج هت
تامین اقالم مصرری پزشکی در کلیه موارد جلودیری دردد.
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