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قوانین و مقررات مربوط به پذیرش 

 بیماران بین الملل
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 :قوانین و مقررات مربوط به پذیرش و درمان بیماران بین الملل

پزشکی مراجعه نماید  مؤسسهاگر بیمار بصورت مستقیم و یا پذیرش از طریق سایت  -

پزشکی ، بسته خدمات امکانات  مؤسسهبایستی تمامی مقررات موجود ازجمله هزینه های 

پزشکی در اختیارشان قرار گیرد و در صورت  مؤسسهرفاهی در قالب برگه هایی ممهور به مهر 

ار پزشکی و بیم مؤسسهقبول شرایط ازجانب بیمار پذیرش ایشان در قالب قرارداد فی مابین 

 .صورت پذیرد

پزشکی وارد شود  مؤسسهدرصورتیکه بیمار توسط شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی به  -

پزشک مسئول فنی سالمت )، باید از قبل هماهنگی های الزم در این زمینه از طریق شرکت 

 .صورت پذیردپزشکی  مؤسسهبا (شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی 

هماهنگی ها شامل ارائه اطالعات بیمار و پرونده اولیه وی می باشد که باید در اختیار  -

پزشکی  ،  مؤسسهجانبه مابین  3پذیرش بیمار در قالب قرارداد .پزشکی قرار گیرد مؤسسه

 .شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی معتبر و بیمار صورت پذیرد

ت توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی پس از ابالغ دستورالعمل بیمه گردشگری سالم -

پزشکی بایستی در هنگام پذیرش بیمار از داشتن بیمه گردشگری سسالمت که  مؤسسهایران 

متضمن جبران خسارت ناشی از فوت بیمار و یا عوارض پیش بینی نشده درمانی در خصوص 

ن پیش بینی نشده بیماری فرد که منجر به ایجاد هزینه های زیاد می شود و در قرارداد فی مابی

 .است اطمینان حاصل نماید

پزشکی بایستی در هنگام پذیرش بیمار از داشتن تاییدیه معتبر مبنی بر عدم  مؤسسه -

اطمینان یافته و در صورت  IHRابتال فرد به بیماریهای عفونی قابل انتقال مطابق با استانداردهای 

زشک متخصص عفونی اجازه اقدامات موارد خاص بیماری های واگیر دار در صورتیکه پوجود 

 درمانی را بدهد ، تمهیدات الزم را مدنظر داشته باشد

و اطالع پزشک معالج و پزشک  IPDپس از عقد قرارداد و پذیرش بیمار بین الملل در واحد  -

IPD  بیمار توسط کارشناسIPD  به بخش بستری معرفی می گردد. 
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درصورتیکه در ارائه )مراکز درمانی بخش دولتی تنها در صورت وجود ظرفیت مازاد : 1تبصره  -

 مؤسسهخدمات به بیماران داخلی تداخلی پیش نیاید و این مساله در هیات امنای دانشگاه و 

 .می توانند نسبت به پذیرش بیماران بین الملل اقدام نمایند(پزشکی تصویب شده باشد

ر تمامی بخش هایی که بیمار رفت و آمد دارد باید تابلو ها و عالئم هدایت د:  2تبصره  -

 به زبان انگلیسی وحود داشته باشدکننده حداقل 

 :خیص و مستند سازی تر -

 .پزشکی مکانیسم ترخیص جداگانه ای جهت تسهیل در ترخیص بیماران خارجی دارد  مؤسسه -

الزم است بخش ترخیص بطور مستقیم با بیمار یا شرکت و یا دفتر خدمات مسافرتی در ارتباط  -

 .صورت گیرد  IPDنبوده و این امر از طریق کارشناس 

تمامی بیماران باید در زمان خروج خالصه پرونده انگلیسی تایپ شده در اختیار داشته باشند که  -

 :در آن موارد زیر ذکر شده باشد

ام خانوادگی پزشک معالج شماره پاسپورت و کدبین المللی تاریخ پذیرش و ترخیص علت نام و ن

مراجعه تشخیص اولیه اقدامات تشخیصی و یا درمانی انجام یاقته برای بیمار وضعیت فعلی بیمار 

درج اقدامات و مراقبتهای مورد نیاز پس از ترخیص که بیمار باید در محل سکونت خود برای بیماری 

 .دهد و در صورت نیاز زمان معاینه مجدد انجام

واطالعات الزم درخصوص چگونگی پیگیری وضعیت خود بصورت بیمار قبل از ترخیص باید آموزش  -

 .فرم های ازپیش آماده شده و ترجمه شده به زبان خود دریافت نماید

پزشکی بگیرد  مؤسسهدر مواردی که بیمار علیرغم توصیه پزشکی تیم درمانی تصمیم به ترک  -

، درصورتیکه خطر جانی برای بیمار وجود داشته باشد ، بمنظور جلوگیری از اتفاقات غیرمنتظره 

پزشک معالج باید ضمن مشاوره با متخصص پزشکی قانونی در این زمینه ، اطالعات الزم در 

 .خصوص مخاطرات اقدام مذکور را به بیمار اعالم کند

ارد تشخیصی و همچنین کدهای استاندارد برای اقدامات و پزشکی از کدهای استاند مؤسسه -

 .در کنار سایر اطالعات استفاده نماید(   ICD 10)تشخیصی پروسیجرهای درمانی 
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ازجمله . پزشکی باید به تمامی بیماران در هنگام ترخیص فرم رضایت سنجی داده  مؤسسه -

ار جهت امکان کنترل خدمات ارائه این رضایت نامه باید حاوی اطالعات دقیق دسترسی به بیم

 .شده باشد

ایمیل ، تماس تلفنی )پزشکی موظف است اطالعات مربوط به راههای برقراری ارتباط  مؤسسه -

پزشکی را در زمان ترخیص در فرمهای  مؤسسهبیمار با پزشک معالج و ( یا مراجعه حضوری 

 .ازپیش طراحی شده در اختیار بیمار قرار دهد

پزشکی موظف است کلیه اطالعات بیمار را مطابق با دستورالعمل  مؤسسه  IPDکارشناس   -

 .در سامانه گردشکری سالمت وزارت ثبت نماید

پزشکی نسخه ای داده شود که ضمن  مؤسسهبایستی به تمامی بیماران در زمان خروج از  -

لویت بر اساس نظر رعایت تلیفیق دارویی شامل داروهای قیلی و فعلی بیمار بوده و به ترتیب او

پزشک داروساز بالینی و داروساز عدم تداخالت دارویی و غذایی در رژیم دارویی بیمار لحاظ 

گردیده باشد ، ضمن آنکه تصریح می شود مسئولیت داروهای تجویزی بیمار در زمان ترخیص بر 

 .عهده پزشک معالج می باشد

است نسخه برابر اصل از ریز  پزشکی موظف مؤسسهدرصورت درخواست بیمار ، : تبصره  -

در اختیار ( به زبان انگلیسی ) پزشکی  مؤسسهخدمات و هزینه های مربوط را ممهور به مهر 

 .بیمار قرار دهد

 :الزامات قانونی

رضایت آگاهانه باید قبل از اعمال جراحی ، بیهوشی ، بی درد سازی ، استفاده از خون یا  -

هرگونه اقدامات درمانی یا تشخیصی پرخطر از بیمار و محصوالت خونی ور در صورت انجام 

 .درصورتیکه بیمار شرایط اخذ رضایت را نداشته باشد از نماینده قانونی وی گرفته شود

 .نماینده قانونی بیمار بر اساس قوانین کشور مطبوع بیمار مشخص می گردد:تبصره

ساعت 22و میر حداکثر ظرف هرمورد مرگ بیمار خارجی نیازمند تشکیل کمیته بررسی مرگ  -

ساعت بعد به واحد گردشگری سالمت  22پس از فوت بیمار می باشد و گزارش مربوطه باید تا 

 .دانشگاه تحت پوشش ارسال گردد
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 .پزشکی باید مراجع قانونی مربوطه را مطلع سازد مؤسسهدر صورت فوت بیمار ریاست  -

 .های جاری کشور عمل می شودبیمار مطابق ضوابط و دستورالعمل در صورت فوت  -

پزشکی دیگری داشته باشد ، مسئولیت حفظ  مؤسسهدر صورتیکه بیمار نیاز به ارجاع به  -

پزشکی مقصد ، به عهده  مؤسسهسالمت و امنیت بیمار در حین انتقال تا زمان پذیرفته شدن در 

به آن  پزشکی که بیمار مؤسسهمی باشد و (پزشک معالج )پزشکی ارجاع دهنده  مؤسسه

روند و اقدامات درمانی انجام ارجاع شده باید بیمار را با خالصه پرونده کامل ومکتوب که شامل 

 .شده برای بیمار می باشد تحویل گرفته و پذیرش کند

 :ثبت اطالعات در سامانه گردشگری سالمت وزارت

پزشکی موظف است تمامی بیماران بین الملل درمان شده در  مؤسسه  IPDکارشناس  -

 .پزشکی را در سامانه گردشگری سالمت وزارت ثبت نماید مؤسسه

موظف است نظارت دقیق بر ثبت پزشکی  مؤسسهپزشکی و رئیس  مؤسسهمسئول فنی  -

 .را داشته باشند  IPDاطالعات بیماران بین الملل توسط کارشناس 

ی دانشگاه و وزارت موظف هستند در بازدید های نظارتی بر مراکز درمانی کارشناسان نظارت -

از ثبت دقیق اطالعات بیمارات بین الملل اطمینان حاصل نمایند و در صورت تخلف   IPDدارای واحد 

پزشکی مراتب را به معاونت درمان  مؤسسهپزشکی در عدم ثبت اطالعات بیماران در  مؤسسه

پزشکی تصمیم گیری  مؤسسهر مورد ادامه فعالیت واحد بیماران بین الملل وزارت اعالم نماید تا د

 .شود

موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی   IPDپس از ابالغ ضوابط اعتبار بخشی ، تیم اجرایی  -

 .مربوطه خواهد شد

 در وزارتدر مراکز در سراسر کشور به عهده معاونت مربوطه   IPDکنترل و نظارت بر واحد  -

  .معاونت دانشگاه مربوطه می باشد/ مطلبوع 

بیمارستانها طبق ارزشیابی سالیانه بر اساس ضوابط مربوطه   IPDدرجه ارزشیابی واحد  -

 .مشخص می گردد
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آئین نامه اجرایی  23چنانچه نتیجه ارزشیابی سالیانه زیر استاندارد باشد بر اساس ماده :تبصره-

و درصورت عمل  1331درمان و آموزش پزشکی مصوب سال  قانون تشکیل وزارت بهداشت 8ماده 

 .مجاز به پذیرش بیماران       بین الملل نمی باشد  IPDلزوم واحد 

تورالعمل های مربوطه مطابق ضوابط و دس   IPDواحد تعیین عالئم و نشانه های عمومی  -

 .خواهد بود

 


