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 جناب آقای دکتر میردهقان

 مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان
 

 در پاسخ به اعالم نظر ظرفیت تحمل وزن تخت دستگاههای تصویربرداری پزشکیموضوع:

 سالم علیکم؛

در خصوص ظرفیت تحمل  23/4/95د مورخ 12421/402احتراما در پاسخ به نامه 
وزن تخت های دستگاه های تصویربرداری، به استحضار می رساند بسته به مدل دستگاه 

کیلوگرم متغییرر اسرت و در ررور      250کیلوگرم تا  150این ظرفیت تحمل حداقل از 
 زن بیمار به تخت وارد نخواهد شد.توزیع مناسب وزن بر روی تخت، آسیبی از نظر و
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  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د16198/400

30/05/1395  

  دارد

 ..............معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 الزام پذیرش بیماران سنگین وزن و رعایت تعرفه مصوب: موضوع

ع�ی�م
  سالم 

معاونت محترم سالمت وقت در خصوص الزام پذیرش بیماران  3/7/87س مورخ /39059/8پیرو بخشنامه شماره  با احترام،         

 موسسات و مراکز تصویربرداري به استحضار می رساند علیرغم صراحت بخشنامه مذکور،/ کیلوگرم در بخش ها100ا وزن باالي ب

عدم پذیرش نسخ بیمه ،  شکایاتی در خصوص عدم پذیرش، همچنان برخی از مراکز از پذیرش بیماران سنگین وزن خودداري و

 11/5/95د مورخ /45449/664لذا ضمن ارسال نامه شماره . دریافت می گرددبیش از تعرفه مصوب  اخذ تعرفه و پذیرش آزاد

مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و داروي وزارت متبوع، تاکید می نماید، هرگونه عدم 

قانون  4و3می باشد و به استناد مواد  پذیرش بیماران و یا اخذ وجه خارج از تعرفه مصوب بابت وزن بیمار فاقد وجاهت قانونی

لذا خواهشمند است دستور . تعزیرات حکومتی در امور بهداشت و درمان جرم تلقی گردیده و قابل پیگیري و نظارت می باشد

فرمایند ضمن ابالغ این بخشنامه به کلیه بخش ها، موسسات و مراکز تصویربرداري ، بر حسن اجراي آن نظارت نمایند و در 

   .قانون مذکور بررسی نموده و اقدام قانونی به عمل آورید 11ت دریافت شکایت احتمالی ،موضوع را از طریق کمیسیون ماده صور

    

  

   

 

 

 

 

  


