فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع رسانی دستگاه
عنوان خدمت :داروهای یارانه ای و تفاهم نامه های دارویی و بیماران خاص ،مزمن و صعب العالج
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به کسب و کار()G2B

شناسه خدمت 16061659101

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :مدیریت و بررسی داروهای یارانه ای و تفاهم نامه های دارویی و پاسخگویی و رسیدگی به وضعیت بیماران خاص و مزمن و صعب العالج

نحوه دسترسی به خدمت

جزئیات خدمت

مدارک مورد نیاز:
بیماران خاص و صعب العالج ( :گواهی پزشک ،اسکن پاتولوژی -کارت ملی -شناسنامه)
سهمیه بیماران متابولیک ( :گواهی پزشک ،شناسنامه  /کارت ملی ،نسخه بیمار ،نتیجه آزمایش آنزیمی)
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
(ساعات مراجعه متقاضی)
ساعات ارائه خدمت:
تعدادبار مراجعه حضوری
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

...
اینترنتی ()www.fda.gov.ir()www.metabolic.ttac.ir
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

شماره حساب (های)
بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

نمودار مراحل دریافت خدمت /زیرخدمت(از دید متقاضی خدمت)
مدیریت حمایت از بیماران خاص ،مزمن و صعب
العالج

اداره بررسی تفاهم نامه های

اداره کارشناسی دارو های یارانه ای

دارویی
دریافت اطالعات از منابع مختلف
و انجام کار کارشناسی

اداره رسیدگی به بیماران خاص،
مزمن و صعب العالج نیازمند
گواهی پزشک

برگزاری جلسات با معاونت های درمان و بهداشت-و

بررسی پرونده و مدارک بیمار و

برگزاری جلسات کارشناسی  -بررسی فنی آمار اعالمی

حضور بیمار یا اقوام درجه 1

دستگاه ها

بیمار جهت احراز اصالت فرد

بررسی داروهای مورد نظر
جمع بندی نیاز نهایی با
سیاستگذاری سازمان در سطح ملی

بررسی در کارگروه

دریافت پیش فاکتور از داروخانه

شناسنامه

های مشخص شده

مطابقت دادن دارو مورد نیاز با قیمت مورد

کارشناسی وزارت بهداشت –
رفاه و سازمان های بیمه گر

اسکن
کارت ملی و

توسط گروه و کمیته
کارشناسی سازمان

پاتولوژی

پذیرش در تفاهم نامه فی مابین وزارت بهداشت
اعالم نیاز ساالنه کشور به

و وزارت رفاه

اداره مربوطه جهت
برگزاری فراخوان
بررسی در کارگروه وزارت

عملکرد بر اساس شیوه نامه اجرایی مساعدت به

ارسال نامه به مراکز

بهداشت – رفاه و سازمان های

بیماران خاص و صعب العالج نیازمند

طرف قرارداد

بیمه گر

