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

موضوع: طرح پوشش شبانه روزی خدمات اورژانس دندانپزشکی در نوروز ۱۴۰۰(آنی)

با سالم و احترام 

              عطف به نامه ۱۱۵/۵۰۵۵ مورخ  ۹۹/۱۲/۳ در خصوص دستورالعمل ارایه خدمات حوزه 

سالمت در نوروز۱۴۰۰ و بند ۲۴ دستورالعمل فوق الذکر بنابر ضرورت ارایه خدمات اورژانس 

دندانپزشکی در نوروز ۱۴۰۰ ، لذا مقتضی است دستور فرمایید در خصوص راه اندازی و فعال سازی 

حداقل یک مرکز دندانپزشکی شبانه روزی ( منطبق بر دستورالعمل پیوست ) با الویت خدمات اورژانس 

دندانپزشکی در آن دانشگاه / دانشکده (در بازه زمانی۸ صبح مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۸ صبح مورخ  

۱۴۰۰/۱/۱۴ )، نسبت به برنامه ریزی و ساماندهی بهینه در این راستا اقدام نموده و نتیجه را حداکثر تا 

تاریخ ۹۹/۱۲/۲۰  طبق جدول ذیل ارسال فرمائید. 

در خصوص انتخاب مرکز/ مراکز و معرفی آن به ستاد موارد ذیل مد نظر قرار داده شود :

الزام ارائه خدمات مذکور حداقل در یک بیمارستان منتخب آن دانشگاه /دانشکده -

اطالعات جدول ذیل ، جهت تهیه راهنمای مردمی،  در اختیار ستاد طرح سالمت نوروزی قرار  -

خواهد گرفت و مسئولیت اطالعات ارسالی و تعهدات نظارتی بر ارایه خدمت توسط واحدهای 

معرفی شده بر عهده معاونت محترم درمان دانشگاه است .

حق مقیمی دندانپزشکی به دندانپزشکان مقیم در بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی  -

سراسر کشور، پس از ثبت در سامانه (HSE) قابل پرداخت می باشد.

استفاده از پتانسیل ارایه خدمت شبانه روزی در کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی دانشگاههای  -

علوم پزشکی بالمانع است.(اولویت تعطیالت نوروز)
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" در صورت معرفی بخش خصوصی جهت ارایه خدمت در ایام نوروز، مسئولیت فعال بودن و  -

ارایه خدمت شبانه روزی مرکز بر عهده معاونت محترم درمان دانشگاه است و همچنین حق 

مقیمی پرداختی به این مراکز تعلق نخواهد گرفت."
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