
 بسمه تعالي

 استان لرستان وخدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

 مركز بهداشت شهرستان خرم آباد-معاونت بهداشت

بآگهي فراخوان واگذاري خد  به داروخانه هاي بخش غير دولتي روستايي رنامه پزشك خانواده مات دارويي

به روستاييپزشك خانواده برنامه)19نسخه(اجرايي دستورالعمل به استناد،شهرستان خرم آباد در نظر دارد بهداشت مركز و با توجه
و آئين نامه مالي معامالتي روستايي پزشك خانوادهمراكز مجري برنامه خدمات دارويي اتمام قرار دادها، و مقررات را با رعايت قوانين

 واگذار نمايد لذا از متقاضيان بخش غير دولتي به داروخانه هاي،از طريق فراخوان)پيوست( با مشخصات مندرج در اسناد دانشگاه،
و ساير بعمل مي آيد،دعوت محترم درصورت تمايل آمادگي خود را به امور حقوقي مركز بهداشت،پيوست اسنادبا توجه به متن آگهي

.نمايند اعالم شهرستان خرم آباد بصورت مكتوب

مي98لغايت پايان پايان اسفند ماه98ابتداي فروردين ماه سال از:مدت واگذاري-1 به مدت يكسال كامل شمسي
.باشد

د-2 :ييروستا ارويي برنامه پزشك خانوادهشرايط اختصاصي واگذاري خدمات

ع مركز خدمات جامع سالمت مربوطه قفسه اورژانس/ تأمين داروهاي ترالي� . هده داروخانه طرف قرارداد مي باشدبه
و پرسنل الزم جهت ارائه�  مراكز خدمات جامع سالمت مربوطه،/مركز فعاليت ساعات در تمامييدارو خدمات تأمين دارو

و دهگردشي و در موارد سياري .عهده داروخانه طرف قرارداد مي باشدبمطابق ساختار
و يا حق فني از مراجعين نداردداروخانه حق دريافت هيچگونه وجهي تحت عنوا� در(.ن حق نسخه پيچي حق فني فقط

).صورت حضور داروساز در داروخانه طرف قرارداد بالمانع مي باشد
.مراكز مربوطه الزامي است/استقرار شعبه داروخانه طرف قرارداد در داخل مركز�
و ميانگين اقالم دارويي داروخانه موظف به رعايت� قيمت پايه داروهاي چند نرخي مطابق نرخ تعرفه مطابق دستورالعمل

.مصوب مي باشد
( مراكز موظف به رعايت نظام ارجاع بيمار بوده ودر صورتي بيمار از سيستم ارجاع/ داروخانه در ارائه خدمات دارويي مركز�

و از مركز به داروخانه .بعهده مراجعه كننده مي باشدپيروي ننمايد كليه هزينه هاي دارويي) ارجاع ازخانه بهداشت به مركز

د� ارويي در پاريان هرماه به امور دارويي مركز داروخانه هاي طرف قرارداد موظف به ارائه سي دي حاوي اطالعات نسخ
.مي باشندبهداشت شهرستان خرم آباد 

ويي خانه دار بر اساس پروتكل( تحت پوشش هر مركز بهداشت هاي خانهو داروهاي مكملهاي داروييتامين داروهاي مانا،�
و تائيد شده توسط واحدهاي ذيربط)بهداشت .عهده داروخانه طرف قرارداد مي باشدب،، مطابق درخواست هاي تنظيمي

و مكمل معادلحداكثر ساليانه، سقف ريالي قرارداد� مي باشد،98درسال جمعيت تحت پوشش هر مركز رديف هزينه اي دارو
س .تعيين مي گردد98ال كه درسرانه كشوري

از واجد شرايط تعداد شركت كنندگان چنانچه� كميته امور دارويي مراتب در باشد حدنصابجهت انجام خدمات دارويي بيشتر
و اتخاذ تصميم خواهد شد .بررسي
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بآگهي فراخوان واگذاري خد  به داروخانه هاي بخش غير دولتي روستايي رنامه پزشك خانواده مات دارويي

و كيفري ناشي از ارائه خدمات وعملكرد نيروهاي بكارگيري شدهئمس� قوليت حقوقي ميرداروخانه بعهده طرف دوم ارداد
.باشد

و يا موسسه دارويي مجاز به اعالم آمادگي جهت واگذاري يكي از مناطق شش گانه تعيين شده�  مي باشد،هرداورخانه

:ارائه خدمات دارويي تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان خرم آباد) مراكز خدمات جامع سالمت(گانه6مناطق-3

 ماسور–سراب چنگايي:1منطقه

 پل سياهگوشي-زاغه- رازان:2منطقه
 دارايي-بهرامي- بدرآباد:3منطقه
 ازنا-ده باقر-ل بابا حسينپ:4منطقه
 رباط نمكي-دره گرم:5منطقه
 بيرانشهر-كمالوند- تجره:6منطقه

:محل تحويل پيشنهادات
مي- را توانند تمايل متقاضيان : آدرسبه22/12/97تاريخ چهار شنبهحداكثر تا روز بصورت مكتوببه همكاري خود

،، مركز بهداشت شهرستان و رسيد دريافت نماينددفتخيابان رازي،فرعي بوعلي .ر حقوقي تحويل

ها- .مي باشد.22/12/97تا پايان وقت اداري.15/12/97تاريخاز تحويل درخواست


