بسته آموزشی شماره ()2
پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی
(محاسبه کارکرد و جزء حرفهای)

نسخه 01
زمستان 1395
دبیرخانه شورای برنامهریزی و نظارت برتوزیع درآمد اختصاصی
دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین استاندارد و تعرفه سالمت
اداره سیاستگذاری تعرفه و نظام پرداخت

مقدمه و اهمیت موضوع
در دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی ،شاخص اصلی ایجاد تمایز در عملکرد
پزشکان و تعیینکننده پرداخت عملکردی آنان« ،کارکرد پزشک» است .برای محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان،
آشنایی کامل با چند اصطالح ضرورت دارد:

پرداخت

کارکرد پزشک

عملکردی

جزء حرفهای
پزشک

 .1جزء حرفهای
ﺟزء ﺣرﻓهای ،نﺸاندهنده تالش ،مﻬارت و ریﺴک اراﺋه خدمت برای تیم پزشکی است .مالک محاسبه ﺟزء ﺣرﻓهای،
کتاب ارزش نﺴبی خدمات سالمت است .بر این اساس ،در کلیه مواردی که در ستون «واﺣد ارزش نﺴبی» یک ارزش
نﺴبی درج شده است ،عدد مربوﻃه نﺸاندهنده ﺟزء ﺣرﻓهای خدمت مربوﻃه میباشد .برای خدماتی که سه ارزش
نﺴبی ذکر شده است ،ارزش نﺴبی میانی ،نﺸاندهنده ﺟزء ﺣرﻓهای خدمت مربوﻃه است .ﺟزء ﺣرﻓهای براساس کد
تعدیلی  26کتاب محاسبه میگردد .برای محاسبه مبلغ ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای ،مجموع ارزش نﺴبی ﺟزء ﺣرﻓهای را در
مبلغ ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای ضرب میکنند:
(ضریب ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای × ارزش نﺴبی ﺟزء ﺣرﻓهای خدمات) ∑ = مبلغ ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای
ضریب ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای در سال  92/400 ،1395ریال میباشد.
ﺟزء ﺣرﻓهای پزشک ﺣاصل ﺟمع اعمال همزمان چﻬار نوع کا میباشد که در ﺟدول شماره ( )1نﺸان داده شده است:
جدول -1مبنای محاسبه جزء حرفهای پزشک در کاهای مختلف

نوع کا

ردیف

میزان قابل وصول جهت محاسبه جزء حرفهای در
پرونده سرپایی

پرونده بستری موقت

پرونده بستری

 1کا

 1کا

 1کا

 0.7کا

 0.7کا

 0.9کا

0

 0الی  0.9کا )بﺴته

1

پایه

2

تمام وقتی

3

تعرﻓه ترﺟیحی مناﻃق محروم*

0

4

عملکردی برنامه ماندگاری*

0

0

 1.7کا

 1.7کا

ﺟمع

به ضریب محرومیت
منطقه(
 2.8کا

*تعرﻓه ترﺟیحی مناﻃق محروم و بخش عملکردی برنامه ﺣمایت از ماندگاری پزشکان در مناﻃق محروم ،مجموعاً ﺣداکثر  0.9کا خواهند
شد که بﺴته به ضریب محرومیت منطقه متفاوت خواهد بود.
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بنابراین ،در هنگام محاسبه ﺟزء ﺣرﻓهای پزشکان ﺟﻬت درج در سامانه قاصدک ،هر چﻬار نوع کا در نظر گرﻓته
میشود.
 .2کارکرد پزشک
کارکرد پزشک ،بخﺸی از ارزش ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای ﻓعالیت ماهیانه یک پزشک است .مالک محاسبه کارکرد ،درآمد
وصولی بیمارستان پس از اعمال کﺴور بیمهای است و بیمارستانها مکلفند کﺴورات را از سازمانهای بیمهای
مربوﻃه اخذ و نﺴبت به اعمال آن در پرداخت عملکردی اقدام نمایند.
مبالغ ﺟزء ﺣرﻓه ای صرﻓاً شامل درآمدهایی است که در واﺣد درآمد بیمارستان شناسایی شده است و درآمد ﺟزء
ﺣرﻓهای ﺣاصل از ترخیص بیمار و یا مبالغ ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای قبل از رسیدگی ناظر مقیم بیمه در بیمارستان مالک
محاسبه کارکرد پزشک قرار نمیگیرد:

جزء حرفهای حاصل از ترخیص قطعی
بیمار
جزء حرفهای پس از ترخیص قطعی
جزء حرفهای پس از بیمهگری
کسورات 1

جزء حرفهای پس از رسیدگی ناظر بیمه
جزء حرفهای گزارش شده در واحد درآمد

کسورات 2

جزء حرفهای گزارش شده در سازمان بیمهگر

مالک محاسبه کارکرد پزشک ،مجموع ﺣاصلضرب مبلغ ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای خدمات اراﺋه شده در سﻬم پزشک
میباشد:
(سﻬم پزشک از خدمت مربوﻃه × مبلغ ریالی ﺟزء ﺣرﻓهای) ∑ = مبلغ ریالی کارکرد پزشک
سهم پزشک از خدمت مربوطه ،برای خدمات مختلف به شرح ذیل میباشد .خدماتی که در ذیل به آنها اشاره
نشده است ،سهم پزشک از آن خدمت  %100محاسبه میگردد:
 %100 .1درآمد ﺣاصل از تعرﻓه ویزیت در درمانگاه و کلینیک ویژه وابﺴته موسﺴه با اﺣتﺴاب درآمد ﺣاصل از
برنامه ارتقا کیفیت خدمات ویزیت در ﻃرح تحول نظام سالمت.
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 %100 .2درآمد ﺣاصل از بخش عملکردی برنامه ﺣمایت از ماندگاری پزشکان در مناﻃق محروم و یا درآمد ﺣاصل
از تعرﻓه ترﺟیحی مناﻃق محروم.
نکته  :1با لحاظ بخش عملکردی برنامه ﺣمایت از ماندگاری پزشکان در مناﻃق محروم و درآمد ﺣاصل از برنامه
ارتقا کیفیت خدمات ویزیت در ﻃرح تحول نظام سالمت در محاسبه ﺟزء ﺣرﻓهای پزشکان ،بخﺸنامه شماره
400/6157د مورخ  1393/4/11موضوع بازتوزیع اعتبارات برنامههای ﻃرح تحول نظام سالمت در خصوص دو
بخش مذکور ،لغو و بازتوزیع منابع مربوﻃه براساس دستورالعمل پرداخت عملکردی صورت میگیرد.
 .3درآمد ﺣاصل از  %30تعرﻓه هتلینگ انواع بخشهای  ICUشامل  ICUبزرگﺴاالن ICU ،کودکان و  ICUنوزادان
برای پزشکان مقیم در بخش مربوﻃه.
 .4تا  %2از ﻓروش دارو و ملزومات پزشکی به پیﺸنﻬاد هیات اﺟرایی و تصویب کارگروه و  %100کارکرد داروساز از
محل ﺟزء ﺣرﻓهای خدمات اراﺋه شده براساس کتاب ارزش نﺴبی ،به عنوان کارکرد داروساز منظور میشود.
نکته  :2پروتزها و یا لوازم مصرﻓی پزشکی و یا داروهایی که به نرخ خرید توسط داروخانه عرضه میشوند و
ﻓاقد سود میباشند ،از مجموع ﻓروش داروخانه ﺣذف خواهند شد.

 .5در مورد خدمات آزمایﺸگاه تﺸخیصی-ﻃبی 30 ،الی  %70ﺟزء ﺣرﻓهای ارزش نﺴبی خدمات مربوﻃه به تصویب
کارگروه ،به عنوان کارکرد پزشک از محل ﺟزء ﺣرﻓهای منظور میگردد .این درصد متناسب با میزان درآمد ماهانه
آزمایﺸگاه تﺸخیصی-ﻃبی توسط کارگروه تعیین میگردد و بالطبع در مورد آزمایﺸگاههای تﺸخیصی-درمانی
با درآمد زیاد ،درصدهای کمتر تعیین خواهد شد.
نکته  :3در مناﻃق محروم  50الی  %70ﺟزء ﺣرﻓهای ارزش نﺴبی خدمات مربوﻃه به تصویب کارگروه ،به عنوان
کارکرد پزشک از محل ﺟزء ﺣرﻓهای منظور میگردد.
 .6برای خدمات تﺸخیصی ژنتیک و پاتولوژی %100 ،ﺟزء ﺣرﻓهای ارزش نﺴبی خدمات مربوﻃه به عنوان کارکرد
پزشک منظور میگردد.
 30 .7الی  %70ﺟزء ﺣرﻓه ای ارزش نﺴبی خدمات دیالیز و شیمی درمانی به تصویب کارگروه ،به عنوان کارکرد
پزشک از محل ﺟزء ﺣرﻓهای منظور میگردد.
 10 .8الی  %20ﺟزء ﺣرﻓهای خدمات سونداژ ،سرمتراپی ،تزریقات و پانﺴمان برای بیماران سرپایی که با نظارت
مﺴتقیم پزشک انجام میگیرد ،به تصویب کارگروه ،به عنوان کارکرد پزشک از محل ﺟزء ﺣرﻓهای منظور میگردد.
 .9اعمال ماده ( )7دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد:
 :9-1در صورتی که عمل ﺟراﺣی یا پروسیجر تﺸخیصی-درمانی یا ویزیت و مﺸاوره سرپایی یا بﺴتری
به ﻃور مﺴتقیم توسط هر یک از مﺸمولین دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و
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اعضای هیات علمی انجام شود %100 ،ﺟزء ﺣرﻓهای ارزش نﺴبی خدمت مربوﻃه به عنوان کارکرد ﻓرد
محﺴوب میگردد.
 :9-2در صورتی که عمل ﺟراﺣی یا پروسیجر تﺸخیصی-درمانی یا ویزیت و مﺸاوره سرپایی یا بﺴتری با
ﺣضور و نظارت مﺴتقیم مﺸمولین دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای
هیات علمی انجام شود %80 ،ارزش نﺴبی خدمت مربوﻃه به عنوان کارکرد ﻓرد محﺴوب میگردد.
 :9-3در صورتی که عمل ﺟراﺣی یا پروسیجر تﺸخیصی-درمانی یا ویزیت و مﺸاوره سرپایی یا بﺴتری
با اﻃالع و مﺴئولیت مﺸمولین دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای هیات
علمی و توسط دستیار یا کارکنان غیرپزشک واﺟد شرایط انجام شود ،تا  %50ﺟزء ﺣرﻓهای ارزش نﺴبی
خدمت مربوﻃه به عنوان کارکرد وی محﺴوب میگردد.
 : 9-4در مورد اقدامات تﺸخیصی که نیاز به تفﺴیر توسط پزشک دارد ،اگر تفﺴیر توسط مﺸمولین
دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی صورت گیرد %100 ،ﺟزء
ﺣرﻓهای ارزش نﺴبی خدمت مربوﻃه و در صورتی که تفﺴیر با نظارت مﺸمولین این دستورالعمل صورت
پذیرد %50 ،ﺟزء ﺣرﻓهای ارزش نﺴبی خدمت مربوﻃه به عنوان کارکرد ﻓرد محﺴوب میگردد.
 :9-5براساس استانداردهای ابالغی وزارت ،پزشکان مقیم در انواع بخشهای  ICUشامل ICU
بزرگﺴاالن ICU ،کودکان و  ICUنوزادان باید به ﻃور مداوم در بخش ﺣضور داشته باشند و ترک بخش
ممنوع میباشد و لذا در صورت ترک بخش ،درصد سﻬم پزشک در آن نوبت کاری صفر میگردد.
 .10صرﻓاً برای پزشکان عمومی ،در نوبتکاری صبح (ساعت  8الی  %90 ،)14ﺟزء ﺣرﻓهای و در نوبتکاری عصر
(ساعت  14الی  )20و شب (ساعت  20الی  8صبح) و ایام تعطیل %100 ،ﺟزء ﺣرﻓهای به عنوان کارکرد پزشک
محﺴوب میشود.
 .11در صورت اراﺋه خدمت زایمان ﻃبیعی توسط مامای دارای دﻓتر کار ﻓاقد رابطه استخدامی و قبول مﺴئولیت
مﺸترک توسط متخصص زنان و زایمان %20 ،ﺣقالزﺣمه زایمان ﻃبیعی به عنوان کارکرد متخصص زنان و زایمان
مﺴئول نوبتکاری در نظر گرﻓته میشود.
برخی از مواردی که از مصادیق کارکرد پزشک مستثنی شدهاند ،به شرح ذیل است:
 .1ﺣکم ﺣقوقی پزشکان و اعضای هیات علمی.
 .2بخش ثابت ﺣقالزﺣمه برنامه ﺣمایت از ماندگاری پزشکان در مناﻃق محروم.
 .3ﺣقالزﺣمه آنکالی و مقیمی (به استثنای درآمد ﺣاصل از  %30تعرﻓه هتلینگ انواع بخش  ICUشامل ICU
بزرگﺴاالن ICU ،کودکان و  ICUنوزادان) پزشکان در بیمارستان.
 .4ﺣق محرومیت از مطب.
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 .5ﺟزء ﺣرﻓهای خدماتی که به بیمار در قالب زنجیره تامین و در خارج از بیمارستان اراﺋه میگردد.
 .3پرداخت عملکردی پزشک
بخﺸی از کارکرد ماهیانه پزشک است که براساس سیﺴتم پلکانی معکوس ،محاسبه و پس از اعمال ضریب کیفی
عملکرد ،به وی پرداخت میگردد .پرداخت عملکردی پزشک ،پس از کﺴر کﺴورات قانونی ،به ﺣﺴاب پزشک واریز
میشود.
نحوه محاسبه
پرداخت عملکردی پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی در نه گام به شرح ذیل محاسبه میشود:
 .1محاسبه ﺟزء ﺣرﻓهای ناخالص هر پزشک با اعمال انواع کا (کای پایه ،کای تمام وقتی ،کای تعرﻓه ترﺟیحی و
کای ماندگاری پزشک در مناﻃق محروم).
 .2تفکیک ﺟزء ﺣرﻓهای پزشک به سه دسته ﺟزء ﺣرﻓهای خدمات بیمارستانی ،ویزیت کلینیک ویژه و ﺟزء
ﺣرﻓهای پروسیجر کلینیک ویژه.
نکته  :1منظور از ویزیت و ﺟزء ﺣرﻓهای کلینیک ویژه ،کلینیک ویژه وابﺴته میباشد .کلینیک ویژه مﺴتقل،
در شمول دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمان و اعضای هیات علمی نمیباشد.
 .3محاسبه ﺟزء ﺣرﻓهای خالص هر پزشک از ﻃریق کﺴر کﺴورات مرتبط با ناظر مقیم بیمه در بیمارستان و
کﺴور اعالمی سازمان بیمهگر (مالک قرار دادن ﺟزء ﺣرﻓهای وصولی هر پزشک).
 .4محاسبه کارکرد هر پزشک با رعایت توضیحات بند ( )2قﺴمت مقدمه و اهمیت موضوع.
 .5محاسبه پرداخت عملکردی ناخالص پزشک به روش پلکانی معکوس برای بیمارستان.
نکته  :2این بند تا قبل از بﻬمنماه  1395در قالب روش غیرپلکانی نیز قابل اﺟرا میباشد.

نکته  :3سﻬم هر یک از پزشکان از ویزیت و پروسیجر در کلینیک ویژه وابﺴته توسط کارگروه دانﺸگاه/دانﺸکده
به صورت درصد ثابت (غیرپلکانی) براساس سقف تعیین شده در دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد ،تعیین
میگردد .در هر کلینیک ویژه وابﺴته ،متوسط سﻬم پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی و کارکنان غیرپزشک
دارای مدرک  Ph.Dغیرهیات علمی از ویزیت ،معادل  %80و از پروسیجرهای کلینیک ویژه  %60میباشد.
نکته  :4برای اعمال ﺟراﺣی و اقدامات تﻬاﺟمی اورژانﺴی پزشکی (به ﺟز خدمات مربوط به پزشکان مقیم
بیمارستان) در صورتی که در ساعات غیراداری (ساعت شروع عمل از  16الی  7صبح) و توسط خود شخص
متخصص یا ﻓوق تخصص و یا دارای مدرک ﻓلوشیپ انجام گردد؛ مبلغ کارکرد پزشک از این خدمات از ﺟمع
کارکرد پزشک از محل ﺟزء ﺣرﻓهای خارج شده و وارد پلکان پرداخت نمیگردد %60 .از ﺟزء ﺣرﻓهای این خدمات
ﺟغراﻓیایی قابل پرداخت است.
به پزشک تمام وقت ﺟغراﻓیایی یا غیرتمام وقت
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مﺴئولیت صحت قید اورژانﺴی بودن این اعمال ،بر عﻬده هیات میباشد.

نکته  :5سﻬم هر یک از پزشکان مقیم در انواع بخش  ICUشامل  ICUبزرگﺴاالن ICU ،کودکان و  ICUنوزادان،

از درآمد ﺣاصل از  %30تعرﻓه هتلینگ ،به صورت درصد ثابت (غیرپلکانی) محاسبه و پرداخت میگردد.
 .6اعمال سقف رقم قابل توزیع به تفکیک ﺟزء ﺣرﻓهای خدمات بیمارستانی (موضوع ماده ( )5دستورالعمل)،
ویزیت کلینیک ویژه و ﺟزء ﺣرﻓهای پروسیجرهای کلینیک ویژه و ﺣقالزﺣمه مقیمی انواع بخشهای .ICU
 .7اعمال ضرایب کیفی عملکرد هر پزشک.
 .8محاسبه پرداخت عملکردی خالص پزشک از کﺴر مالیات.
 .9اعمال سقف مبلغ پرداخت به پزشک.
گام های ﻓوق در ﺟدول ذیل به ﻃور خالصه نﺸان داده شده است و سطح اﺟرای عملیات هر گام ،در ستون سوم
مﺸخص گردیده است .الزم به ذکر است گامهای سه تا هفت ،به ﻃور خودکار توسط سامانه قاصدک انجام میشود.
جدول -2گامهای محاسبه پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان

گام های محاسبه

عنوان گام

سطح اجرای عملیات گام

گام یک

محاسبه ﺟزء ﺣرﻓهای ناخالص

بیمارستان

گام دو

تفکیک ﺟزء ﺣرﻓهای

بیمارستان

گام سه

محاسبه ﺟزء ﺣرﻓهای خالص

بیمارستان

گام چﻬار

محاسبه کارکرد

بیمارستان

گام پنج

محاسبه پرداخت عملکردی ناخالص به روش پلکانی

دانﺸگاه

گام شش

اعمال سقف رقم قابل توزیع

بیمارستان

گام هفت

اعمال ضریب کیفی عملکرد

بیمارستان

گام هﺸت

محاسبه پرداخت عملکردی خالص

دانﺸگاه

گام نه

اعمال سقف مبلغ پرداخت

دانﺸگاه

پرداخت عملکردی

اعمال سقف بیمارستانی و سقف فردی (گام ششم و نهم نحوه محاسبه)


اعمال سقف بیمارستانی ،موضوع ماده  5دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان

در هر بیمارستان ،برای مجموع پرداخت عملکردی پزشکان ،سقفی در نظر گرﻓته شده است که سامانه قاصدک به
ﻃور خودکار امکان بازتوزیع بیش از آن رقم را ﻓراهم نمینماید .این میزان ﺣداکثر شامل  %90از  %60مجموع کارکرد
پزشکان از محل ﺟزء ﺣرﻓهای میباشد.
این سقف برای ﺟزء ﺣرﻓه ای خدمات بیمارستانی ،ویزیت کلینیک ویژه و ﺟزء ﺣرﻓهای پروسیجر کلینیک ویژه به
ﻃور ﺟداگانه محاسبه و اعمال میشود .به عبارت دیگر بیمارستانها میبایﺴت ﺟزء ﺣرﻓهای خدمات بیمارستانی
پزشکان ،ویزیتهای کلینیک ویژه و پروسیجرهای کلینیک ویژه آنان را به ﻃور ﺟداگانه ثبت نمایند .سامانه قاصدک
برای هر یک از این سه مورد سقف ﺟداگانهای اعمال می کند.

6

برای کﺴب اﻃالعات بیﺸتر در این خصوص ،به بﺴته آموزشی «سقف پرداخت به پزشکان» رﺟوع کنید.


اعمال سقف فردی

سقف پرداختی خالص مجموع کارانه ماهیانه پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی در سطح دانﺸگاه (با در نظر
گرﻓتن کارانه پزشک در کلینیک ویژه مﺴتقل) ،نمیبایﺴت از مبلغ شﺸصد میلیون ریال تجاوز نماید ،در صورتی
که پس از اعمال گامهای هﺸتگانه ﻓوق ،مجموع دریاﻓتی پرداخت عملکردی یک پزشک از مبلغ ﻓوق باالتر باشد،
پرداخت بیﺸتر از این مبلغ مجاز نخواهد بود.
در خصوص اﺟرای بند (ج) مصوبه شورای ﺣقوق و دستمزد مراتب در صورت اﺣراز شرایط پزشک ،ابتدا در ﺟلﺴه
شورای هماهنگی کالن منطقه (قطب) مطرح شده و پیﺸنﻬاد نﻬایی با شرح علت درخواست و میزان اﻓزایش سقف
مورد درخواست ﺟﻬت بررسی به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ارسال گردد تا
در چارچوب اختیارات وزیر بﻬداشت ،تصمیمگیری و در صورت تاﺋید ابالغ شود.
نحوه اجرا
ﺟزء ﺣرﻓه ای و کﺴورات ﺟﻬت محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان و اعضای هیات علمی با رعایت نکات ذیل از
ﻃریق نرماﻓزار  HISاستخراج و پس از تایید در کمیتهای متﺸکل از مﺴئول واﺣد درآمد و بیمهگری (رﺋیس کمیته)،
مﺴئول  HISو مﺴئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان در زبانههای مربوﻃه در کارتابل مﺴئول درآمد
بیمارستان در آیتمهای مرتبط درج میگردد.
الف) اعمال کسورات در محاسبات پرداخت عملکردی
الف ) 1-کﺴورات اعمال شده توسط ناظر مقیم بیمه در بیمارستان الزاماً قبل از ارسال اسناد به سازمان بیمهگر و به
ازای هر پرونده در نرماﻓزار  HISثبت میگردد.
الف )2-کﺴورات اعالم شده توسط سازمان بیمهگر بﻬتر است به ازای هر پرونده از سازمان مربوﻃه استعالم و در
نرماﻓزار  HISثبت و نتایج در سامانه قاصدک درج گردد.
الف )3-در صورتی که امکان اخذ کﺴورات به ازای هر پرونده و یا سرﻓصلهای خدمتی وﺟود نداشته باشد ،براساس
مابهالتفاوت روکش اسناد و درآمدهای وصولی از سازمان بیمهگر کﺴورات را تخمین و در سامانه قاصدک درج نماﺋید.
الف ) 4-در صورت رسیدگی رندوم و اعالم کﺴورات توسط سازمان بیمهگر به صورت کلی ،درصد کﺴورات اعالمی
را به ﺟزء ﺣرﻓهای کلیه پزشکان تعمیم دهید.
الف ) 5-در صورت رسیدگی رندوم و اعالم کﺴورات توسط سازمان بیمهگر برﺣﺴب سرﻓصل خدمتی ،درصد
کﺴورات اعالمی در سرﻓصل ﺟزء ﺣرﻓهای را به ﺟزء ﺣرﻓهای کلیه پزشکان تعمیم دهید.
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نکته  :1در صورتی که مبلغ کﺴورات برای هر یک از پزشکان در سامانه قاصدک وارد نگردد ،در گزارش پرداخت،
پرداخت عملکردی پزشک با عدد  -3نﺸان داده میشود .در صورتی که پزشک ﻓاقد کﺴورات میباشد،
میبایﺴت عدد صفر در سامانه قادصک در آیتم مربوﻃه درج گردد.
ب) اعمال ماده  7دستورالعمل پرداخت عملکردی پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی
در نرماﻓزار  ،HISهمزمان با ثبت خدمات به نام پزشک/عضو هیات علمی ،امکان تعیین «نقش پزشک» در ﻓرایند
اراﺋه خدمات براساس یکی از گزینههای زیر میبایﺴت ﻓراهم گردد.
ب )1-اراﺋه مﺴتقیم خدمت توسط پزشک/عضو هیات علمی (ضریب نقش پزشک 100 ،درصد اعمال میگردد).
ب )2-اراﺋه خدمت توسط دستیار با نظارت پزشک/عضو هیات علمی (ضریب نقش پزشک 80 ،درصد اعمال
میگردد).
ب )3-اراﺋه خدمت توسط دستیار بدون ﺣضور پزشک/عضو هیات علمی (ضریب نقش پزشک 50 ،درصد اعمال
میگردد).
ب )4-اراﺋه خدمت توسط کارکنان غیرپزشک با نظارت پزشک/عضو هیات علمی (ضریب نقش پزشک80 ،
درصد اعمال میگردد).
ب )5-اراﺋه خدمت توسط کارکنان غیرپزشک بدون ﺣضور پزشک/عضو هیات علمی (ضریب نقش پزشک50 ،
درصد اعمال میگردد).
همچنین نرماﻓزار  HISباید براساس «نقش پزشک» در ﻓرایند اراﺋه خدمت و اعمال ضریب نقش پزشک ،کل کارکرد
پزشک ،مابهالتفاوت کارکرد ناشی از اعمال «نقش پزشک» و کارکرد پزشک ناشی از اعمال «نقش پزشک» به ازای
هر خدمت را گزارش نماید.
مﺴئولیت اﺟرای این بند در هر بیمارستان بر عﻬده هیات اﺟرایی هر بیمارستان خواهد بود.
ج) استفاده از روش پلکانی معکوس جهت محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی
سامانه قاصدک به ﻃور خودکار برای کلیه پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی ﺟدول پلکانی مصوب دستورالعمل
را اعمال مینماید .در صورتی که پزشکی مطابق بخﺸنامه وزارت متبوع مﺸمول بند (ب) مصوبه شورای ﺣقوق و
دستمزد و اﻓزایش تا  %10ستونهای دوم و سوم ﺟداول شماره ( )3و ( )4گردد ،کارگروه دانﺸگاه میتواند نﺴبت
به تغییر سﻬم پزشک از کارکرد ﺟزء ﺣرﻓهای اقدام نماید.

8

جدول ( :)3نحوه محاسبه سهم پزشک درمانی و عضو هیات علمی متخصص ،فلوشیپ و فوقتخصص ()M

ردیف

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

مبلغ کارکرد پزشک براساس

سهم پزشک تماموقت

سهم پزشک غیرتمام وقت از

جزء حرفهای (میلیون ریال)

جغرافیایی از مبلغ کارکرد

مبلغ کارکرد جزء حرفهای

جزء حرفهای
1

0-100

%80

%45

2

100-200

%60

%40

3

200-300

%50

%35

4

300-400

%40

%30

5

 400به باال

%35

%30

جدول ( :)4نحوه محاسبه سهم پزشک عمومی ()M

ستون اول

ستون دوم

ستون سوم

مبلغ کارکرد پزشک براساس

سهم پزشک عمومی تماموقت

سهم پزشک عمومی غیرتمام

جزء حرفهای (میلیون ریال)

جغرافیایی از مبلغ کارکرد جزء

وقت از مبلغ کارکرد جزء

حرفهای

حرفهای

1

0-50

%80

%65

2

50-100

%60

%55

3

100-150

%50

%45

4

150-200

%40

%35

5

 200به باال

%35

%30

ردیف

د ) اعمال ضریب کیفی عملکرد برای پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی
د )1-پزشکان درمانی
امتیاز کیفیت درمان ،امتیازی بین  0تا  200است که ﺣداقل هر سه ماه یکبار و به صورت ﻓردی سنجیده میشود.
 100امتیاز آن توسط معاونت درمان موسﺴه و براساس چک لیﺴت مصوب کارگروه ارزشیابی میشود 100 .امتیاز
دیگر آن توسط رﺋیس بیمارستان و واﺣد اعتباربخﺸی و بﻬبود کیفیت (براساس پیوست شماره یک دستورالعمل
پزشکان) تعیین و توسط مﺴئول واﺣد اعتباربخﺸی و بﻬبود کیفیت در سامانه قاصدک درج میشود.
امتیازات داده شده توسط معاونت درمان دانﺸگاه و بیمارستان ،هر یک بین ( )0-100در سامانه قاصدک به ﻃور
ﺟداگانه درج میگردد .سامانه به ﻃور خودکار میانگین این امتیازات را به ضریب تبدیل میکند.

9

د )2-اعضای هیات علمی
امتیاز کیفی عملکرد اعضای هیات علمی در دو بخش درمانی و آموزشی ﺣداقل هر سه ماه یکبار ،تعیین میشود.
امتیاز کیفی بخش درمان مﺸابه پزشکان درمانی ،براساس ارزیابی معاونت درمان دانﺸگاه و بیمارستان تعیین
میشود .امتیاز کیفی بخش آموزش براساس چکلیﺴت ابالغی کارگروه ،توسط معاون آموزشی بیمارستان و معاون
آموزشی دانﺸگاه در کارتابل آنان داده می شود .امتیازات داده شده توسط هر یک از این دو نفر بین ( )0-100در
سامانه قاصدک ،درج می گردد .سامانه به ﻃور خودکار میانگین مجموع امتیازات درمان و آموزش را برای هر یک از
اعضای هیات علمی به ضریب تبدیل میکند.
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سواالت رایج
 .1منظور از کلینیک ویژه مﺴتقل در دستورالعمل پرداخت عملکردی چیﺴت؟
هر کلینیک ویژه مﺴتقل دارای ویژگیهای زیر است:
 .1به لحاظ اداری و مالی مﺴتقل از بیمارستانهای تابعه دانﺸگاه اداره میشود.
 .2توسط هیات مدیرهای از پزشکان شاغل در کلینیک ویژه و نماینده دانﺸگاه اداره میشود.
 .3کلیه هزینه های ﺟاری کلینیک شامل هزینه نیروی انﺴانی ،هزینه تعمیر و نگﻬداری ،هزینه انرژی و
سایر موارد مﺸابه از محل درآمدهای کلینیک ویژه پرداخت میشود.
مالک اخذ تعرﻓه ،تعرﻓههای مصوب هیات محترم وزیران در بخش دولتی است که پس از انجام مراﺣل قانونی
گردش خزانه %100 ،درآمدهای مربوﻃه در اختیار هیات مدیره قرار میگیرد.
 .2نحوه محاسبه کارانه پزشکان و کارکنان غیرپزشک در کلینیک ویژه مﺴتقل چگونه محاسبه میشود؟
هیات مدیره کلینیک ویژه مﺴتقل میبایﺴت ابتدا کلیه هزینههای ﺟاری مرتبط با کلینیک را از درآمد آن کﺴر
و سپس نﺴبت به تعیین سﻬم هر یک از پزشکان و کارکنان اقدام نماید.
 .3درصورتی که پزشک متخصص ،ﻓوقتخصص و ﻓلوشیپ ﻓاقد هرگونه رابطه استخدامی با دانﺸگاه (رسمی،
پیمانی ،ﻃرﺣی و متعﻬد به خدمت) که ﺣقوق مﺴتمر از دانﺸگاه دریاﻓت نمینماید ،بیماران را از مطب شخصی
خود به بیمارستانهای تابعه ارﺟاع دهد ،پرداخت عملکردی وی چگونه محاسبه میگردد؟
تنﻬا در مواردی که شﻬر در رشته تخصصی مربوﻃه ،بیمارستان یا مرکز ﺟراﺣی محدود خصوصی یا غیردولتی با
تعرﻓه خصوصی یا عمومی غیردولتی نداشته باشد ،درصورتی که پزشک متخصص ،ﻓوقتخصص و ﻓلوشیپ ﻓاقد
هرگونه رابطه استخدامی با موسﺴه (رسمی ،پیمانی ،ﻃرﺣی و متعﻬد به خدمت) که ﺣقوق مﺴتمر از موسﺴه
دریاﻓت نمینماید ،بیماران را از مطب شخصی خود به بیمارستانهای تابعه موسﺴه ارﺟاع دهد %100 ،از %90
کارکرد پزشک از محل ﺟزء ﺣرﻓهای خالص به وی پرداخت میگردد .به عبارتی کارکرد پزشک از محل ﺟزء
ﺣرﻓهای ،وارد پلکان پرداختی نمیگردد .بدیﻬی است سایر کﺴورات قانونی میبایﺴت قبل از پرداخت ،کﺴر شود.
 .4برای پزشکان مﺸمول سوال  ، 3در صورتی که بیمار از ﻃریق اورژانس یا کلینیک بیمارستان مراﺟعه نماید و
از ﻃریق مطب پزشکان ارﺟاع نﺸده باشد ،آیا  %100کارکرد پزشک از محل ﺟزء ﺣرﻓهای به وی پرداخت میگردد؟
خیر ،ﺟزء ﺣرﻓه ای این موارد وارد ﺟدول پلکانی شده و مانند سایر پزشکان قابل محاسبه و پرداخت میباشد.
 .5سﻬم کارکنان از ﺟزء ﺣرﻓهای پزشکان مﺸمول سوال ( ،)3چگونه محاسبه میگردد؟
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سﻬم کارکنان غیرپزشک از ﺟزء ﺣرﻓهای این دسته از پزشکان ،توسط کارگروه تعیین و در سامانه قاصدک درج
میگردد.
 .6در صورتی که پزشک/کارشناس پروانهدار ،نﺴبت به تﻬیه تجﻬیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان یا کلینیک
ویژه وابﺴته اقدام نماید ،سﻬم پزشک چگونه محاسبه میگردد؟
سﻬم پزشک /کارشناس پروانهدار از محل ﺟزء ﻓنی خدمت مربوﻃه ،براساس تواﻓق صورت گرﻓته ﻓیمابین پزشک
و دانﺸگاه ،تعیین خواهد شد.
سﻬم پزشک/کارشناس پروانهدار از محل ﺟزء ﺣرﻓهای ،مﺸابه سایر پزشکان و براساس دستورالعمل پرداخت
مبتنی بر عملکرد میباشد.
 .7درصد سﻬم پزشک از خدمات پیوند اعضا چگونه محاسبه میگردد؟
کلیه خدمات پیوند اعضا (قرنیه ،کلیه ،کبد ،روده ،اندامها  ،ریه ،قلب ،پانکراس و مغز استخوان) اعم از اینکه
اعتبار مورد نیاز از ﻃریق وزارت متبوع ،سازمانهای بیمهگر پایه ،بیمار و هیات امنای ارزی وزارت متبوع پرداخت
گردد ،از شمول دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد ،خارج میباشند و براساس تصمیمات کارگروه هر
دانﺸگاه/دانﺸکده پرداخت خواهد شد.
 .8در صورتی که یک پزشک در چند بیمارستان زیرمجموعه یک دانﺸگاه مﺸغول به کار باشد ،پرداخت
عملکردی وی چگونه محاسبه میگردد؟
برای چنین پزشکانی ،گامهای یک تا نه محاسبه پرداخت عملکردی پزشک ،همانند سایر پزشکان انجام میشود
و دو مرﺣله دیگر نیز به ﻃور خودکار توسط سامانه انجام میشود:
 .1مجموع نتیجه گام چﻬارم در بیمارستان های مختلف ،با یکدیگر تجمیع شده و مجموع آن وارد گام پنجم
(پرداخت پلکانی) میشود.
 . 2پس از ﻃی گام پنجم ،سﻬم هر بیمارستان برای پرداخت ،براساس کارکرد پزشک در هر بیمارستان توسط
سامانه تعیین و سپس گام های شﺸم و هفتم در هر بیمارستان به ﻃور ﺟداگانه انجام میشود .همانند سایر
پزشکان ،نتایج گام هفتم ،ﺟﻬت انجام گامهای هﺸتم و نﻬم در اختیار دانﺸگاه قرار میگیرد.
 .9سقف رقم قابل پرداخت به پزشکان (گام نﻬم) برای پزشکانی که در چند بیمارستان زیرمجموعه یک دانﺸگاه
ﻓعالیت میکنند ،برای هر بیمارستان ﺟداگانه در نظر گرﻓته میشود؟
خیر؛ کل رقم خالص پرداخت عملکردی یک پزشک در یک دانﺸگاه ،نمیتواند از سقف مذکور تجاوز نماید.
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 .10براساس مصوبه شورای ﺣقوق و دستمزد ،سقف پرداخت خالص کارانه شﺸصد میلیون ریال تعیین شده است.
چه مواردی در محاسبه این سقف لحاظ میگردند؟
این سقف شامل کلیه کارانه هایی است که هر پزشک ﺣﺴب عملکرد خود در ﻃول یک ماه دریاﻓت می نماید.
سقف مذکور شامل کارانه بیمارستانی ،کارانه کلینیک ویژه (اعم از وابﺴته یا مﺴتقل) ،تﺸویقی ارتقا کیفیت
ویزیت ،ﺣقالزﺣمه مقیمی در انواع بخشهای مراقبت ویژه ( )ICUو بخش عملکردی برنامه ﺣمایت از ماندگاری
پزشکان در مناﻃق محروم میگردد.
در محاسبه این سقف موارد ذیل لحاظ نمیگردد:


ﺣقوق و مزایای مﺴتمر



بخش ثابت برنامه ﺣمایت از ماندگاری پزشکان در مناﻃق محروم



ﺣقالزﺣمه مقیمی (به استثنای انواع بخشهای مراقبت ویژه ())ICU



ﺣقالزﺣمه آنکالی



و سایر موارد مﺸابه که ﺟنبه کارانه ندارند.
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