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 مقدمه

و در ) در قالب نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور PHCموفقيت برنامه مراقبت هاي اوليه بهداشتي(

و همگاني و سالمت حال حاضر با رويكرد نظام جامع ، موجب به كارگيري چهار اصل بنياني نظام شبكه بهداشت

و استفاده از تكنولوژي درمان كشور يعني برقراري عدالت اجتماعي، همكاري بين بخشي، مشاركت مردمي

 اجراي برنامه پزشك خانواده روستايي شد. مناسب،درتمامي مراحل

د ماده91تصويب ماده و ج و بندهاي و فرهنگي كشور و بند32در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

ج ماده35الف ماده و فرهنگي كشور نيز تاكيدي بر استقرار بيمه38و بند برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي

و نظام ارجاع هستند. براساس بندبا سالمت ، ابالغ شده سالمت سياست هاي كلي8محوريت پزشك خانواده

و يكپارچه و مراقبت هاي جامع و ايمني خدمات و بهبود كيفيت با سالمت توسط رهبر معظم انقالب، افزايش

و بهره و تاكيد بر پاسخگويي، اطالع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي بمحوريت عدالت ايد در قالب شبكه وري

و منطبق و ارجابهداشتي درماني وزيران به شمارهع صورت گيرد. در تصويب نامه هيات برنظام سطح بندي

وكاهش سالمت با هدف بهره مندي وبرخورداري مردم از خدمات پايه 29/8/1392ه مورخ 49863/ت142435

و هماهنگي دستگاههاي اجرايي سالمت از جيب مردم، كارگروه بررسي طرح تحول سالمت پرداخت هزينه هاي

و همگاني و مناطق عشايري تشكيل سالمت به منظور استقرار سامانه خدمات جامع در كليه روستاها، حاشيه شهرها

 شد.

براي سالمت رچه بيمه ايران موظف گرديد تا با صدور دفت سالمت، سازمان بيمه 1384براساس قانون بودجه سال

و شهرهاي زير را درقالب سالمت هزار نفر امكان بهره مندي از خدمات20تمام ساكنين مناطق روستايي، عشايري

و از طريق نظام ارجاع فراهم آورد بدين ترتيب فرصتي مناسب به منظور تامين سهولت.برنامه پزشك خانواده

اي سالمت دسترسي به خدمات ن مناطق پديد آمد.براي ساكنين

و نظام ارجاع، پز و تيم در برنامه پزشك خانواده و سالمت ويمسئوليت مديريت سالمت شك عمومي افراد

و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصي، مسئوليت پيگيري اقدامات خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده داشته

و همگاني ايف پزشك خانواده ارائه خدمات انجام شده را نيز بعهده دارند. لذا، يكي از مهمترين وظ سالمت جامع

اين خدمات، استفاده از اصطالح پزشك خانواده براي ارائه صرف خدمات درماني، كاري است كه بدون ارائه

در برنامه پزشك خانواده به جمعيت تحت پوشش به شكل فعال سالمت نابجاست. همچنين، تمامي خدمات

)Active.ارائه مي شود ( 

حورهاي زير، مهمترين محورهاي اجراي برنامه پزشك خانواده در راستاي پوشش بيمه اي جمعيت روستايي،م

و ساكنين شهرهاي زير  هزار نفر خواهد بود:20عشايري
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در قالب بيمه روستايي، شبكه هاي بهداشتي درماني كشور است. سالمت ساختار مناسب براي ارائه خدمات-

 طرحهاي گسترش شبكه مالك خواهد بود. سالمت تيم اعضاي درمورد استقرار

برنامه سوم 193از سويي ديگر، مالك در بخش خدمات بستري، موضوع سطح بندي خدمات در قالب اجراي ماده

 برنامه چهارم توسعه كشور مي باشد.89توسعه يا ماده

و سالمت وجود بسته خدمات-  سالمت كميت مناسب را توسط تيم سطح اول كه امكان ارائه خدمات با كيفيت

 فراهم مي كند.

(پزشك خانواده). با انجام بررسي هاي بعمل آمده كارشناسي در برنامه سالمت تعيين جمعيت معين براي يك تيم-

به 4000تا 2500ودرنظر گرفتن بسته خدمات پزشك خانواده، جمعيتي درحدود سالمت كشوري اصالح نظام نفر

ازاي هر تيم پزشك خانواده مناسب خواهد بود. بسيار ضروريست كه جمعيت هاي روستايي در قالب جمعيت هاي

و بدون تغيير در طرح هاي گسترش شبكه، تحت پوشش پزشك خانواده قرار تحت پوشش خانه هاي بهداشت

 گيرند.

تبيين مسير ارجاع كه يكي ديگر از محورهاي اصلي پزشك خانواده است، در مناطق روستايي كشور براساس-

شرايط منطقه، ميزان دسترسي به خدمات تخصصي، طراحي راهكارهايي براي مديريت اطالعات از سطح متخصص

و شرايط ترابري روستايي متغير خواهد بود. در چنين شرايطي بايد ضمن رعايت كليه نكات به پزشك خانواده

 پيشگفت، مناسب ترين شكل ارجاع براي بيمار طراحي گردد.

در- از مهمترين شيوه هاي ارزشيابي برنامه پزشك خانواده، سنجش ميزان رضايت گيرندگان خدمت است كه بايد

ب و ارزشيابي به عنوان يكي ازمحوري ترين شاخص هاي موفقيت و پزشك مراحل طراحي، اجرا رنامه بيمه روستايي

 خانواده مد نظر قرار گيرد.

و فرايند پايش عملكرد پزشك خانواده- اصلي ترين محور اجراي برنامه پزشك خانواده، موضوع سازوكار پرداخت

 است. سالمت باتوجه به شاخص هاي
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و بيمه روستايي  فصل اول:كليات برنامه پزشك خانواده

 : تعاريف1ماده
 بكار برده شده در اين دستورعمل به شرح زير تعريف مي گردد: اصطالحات

 پزشك خانواده-1
و پزشك خانواده فردي است كه داراي حداقل مدرك دكتراي حرفه و مجوز معتبر كار پزشكي است اي پزشكي

و شهرهاي زير بيست هزار نفر مي باشد واز طريق عهده عقد دار خدمات پزشكي سطح اول در مناطق روستائي

مجري برنامه پزشك خانواده با شرح وظايف خدمات جامع سالمتقرارداد با سيستم بهداشتي درماني در مراكز

مجري سالمت مركز خدمات جامع مسئوليت به ارائه خدمت مي پردازد. سالمت مشخص براساس بسته خدمات

و واگذاريه عهده پزشك خانوادهبسالمتميتتيريمدو برنامه  به غير از پزشك ممنوع مي باشد.آنبوده

 سالمت خدمات-2
و فرآيند مجموعه فعاليت و اجتماع فراهم سالمت هايي است كه بستر الزم براي حصول ها همه جانبه را براي فرد

بطور اعم در برگيرنده امور مربوط به تغذيه، بهداشت، پيشگيري، تشخيص، درمان، سالمت كند. خدمات مي

و فناوري در حوزهسالمت بازتواني، بيمه خدمات و تحقيقات و، آموزش و همچنين، كنترل كيفيت هاي ذيربط

و فرآورده و تجهيزا ايمني مواد و ملزومات و هاي دارويي، بيولوژيك، خوردني، آرايشي، بهداشتي ت پزشكي

و بيولوژيكمي اثربخشي فرآورده  باشد. هاي دارويي

 سالمت خدمات جامع-3
از سالمت ارائه هماهنگ تمامي خدمات (بيمار/خدمت گيرنده) كه شامل طيفي مورد نياز يا درخواست افراد

و مديريت، بازتواني، تسكينسالمت هاي ارتقاي مراقبت و مراقبت، پيشگيري از بيماري، تشخيص، درمان هايي

و واحدهاي مختلف خدمات در نظام و از طريق سطوح (از سالمت مزمن طوالني در منزل مي شود در طول زندگي

 بدو تولد تا مرگ) تضمين مي شود.

 سالمت هاي اوليه مراقبت-4

از است مبتني بر روش سالمت خدمات اساسي و از نظر اجتماعي پذيرفتني، كه هاي كاربردي، از نظر علمي معتبر

و خانواده در دسترس جامعه قرار مي از گيرد، با هزينه طريق مشاركت كامل فرد اي كه جامعه بتواند در هر مرحله

و خودگرداني از عهده آن برآيد.  توسعه با روحيه خوداتكايي
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 نظام ارجاع-5
و تكاملي سالمت ارائه خدمات مي باشد تا چنانچه مراجعه كننده اي از واحد محيطي به بصورت زنجيره اي مرتبط

و نتيجه اقدامات درماني در سطوح باالتر به خدمات تخصصي تر نياز داشت بتواند او را به سطح باالترارجاع نمايد

.جهت پيگيري درمان اعالم مي گردد سطوح پايين تر

 سالمت بندي واحدهاي ارائه خدمات سطح-6
و مراقبت و با منظور دسترسي عادالنه، كم هزينهبه سالمت هاي چيدمان واحدهاي ارايه دهنده خدمات ،سريع

 كيفيت مردم را به خدمات ميسر مي سازد.

و مراقبت مي سالمت هاي خدمات و جامعه تحت پوشش گذاشته  شود: در سه سطح در اختيار افراد

و جامعه است. خدمات سطح اول در نقطه آغازين سالمت هاي اوليه سطح اول:شامل خدمات/مراقبت-6-1 فرد

شهري سالمت مركز خدمات جامعيا روستاييسالمت مركز خدمات جامع( سالمت توسط واحدي در نظام

و به روستايي يا شهري خانه هاي بهداشت تابعه آنها طبق طرح گسترش شبكه شهرستان) ارائه مي گردد. اين واحد

و در آن، نخستين تماس فرد با نظام از طريق سالمت طور معمول در جايي نزديك به محل زندگي مردم قرار دارد،

مي سالمت پزشك خانواده يا تيم  افتد. وي اتفاق

خ سالمت ساير خدمات (آزمايشمانند و تصويربرداري دمات دارويي، پاراكلينيك و خدمات ها دهان سالمت ها)

..و دندان و غيردولتي مانند داروخانهو و موسسات دولتي و مراكز ها، آزمايشگاه نيز در مراكز مجري برنامه ها

.شوند تصويربرداري ارائه مي

م و با پذيرش و تداوم خدمات به بيمار توسط واحد ساير خدمات از طريق ارجاع به سطح باالتر سئوليت پيگيري

 گيرد. ارائه دهنده خدمات سطح اول انجام مي

در-6-2 و بستري و فوق تخصصي مي شود كه توسط واحدهاي سرپايي و سوم: شامل خدمات تخصصي سطح دوم

مي سالمت نظام و توانبخشي/ نوتواني تخصصي، تدبير ارائه گردد. اين خدمات شامل خدمات تشخيصي، درماني

و فرآورده فوريت و اورژانس، اقدامات باليني، خدمات دارويي هاي هاي تخصصي، اعمال جراحي انتخابي

و تصوير برداري است. مربوطه  ،آزمايشگاهي
.

 بسته هاي خدمات سطح اول-7
كه توسط پزشك خانواده ( ابالغي توسط معاونت بهداشت وزارت متبوع) قابل ارائه در سطح اول سالمت خدمات

مي سالمتو تيم  شود. وي ارائه
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 كنندگان خدمات نظام پرداخت به ارائه-8
يا سالمتو مراقبت هايي كه پزشكان خانواده يا تيم هاي شيوه خريد يا جبران مالي خدمات در اختيار جمعيت

ميج  گذارند. امعه

 پرداخت سرانه-9
روشي از شيوه خريد خدمت است كه در آن، پرداخت به ازاي جمعيت تحت پوشش، اعم از سالم يا بيمار، صورت

 مي گيرد. در اين شيوه، ريسك مالي به ارائه دهنده خدمت معطوف مي شود.

 پرداخت كارانه- 10
آن روشي به ازاي خدمات ارائه شده به مراجعه كنندگان صورتمي، پرداختاز شيوه خريد خدمت است كه در

 گيرد. در اين شيوه ريسك مالي به سازمان هاي بيمه گر منتقل مي گردد.

و شهرهاي زير تفاهم نامه- 11  هزار نفر20سطح يك خدمات بيمه روستاييان، عشاير
و ضوابط اجرايي برنامه سندي است كه يكارائه خدمات به منظور تدوين قوانين بطور مشترك بين وزارت سطح

و آموزش پزشك و وزارت تعاونبهداشت، درمان (معاونت بهداشت) و رفاه اجتماعي(سازمان بيمهي ) سالمت، كار

.منعقدمي گردد

 دستور العمل اجرايي- 12

و بيمه روستايي منظور و شيوه اجراي، مسووليتمي باشد كه جزيياتدستورعمل اجرايي برنامه پزشك خانواده ها

 برنامه را براساس تفاهم نامه مشترك ارائه مي دهد.

 قرارداد همكاري مشترك- 13
به سالمت قرارداد همكاري بين اداره كل بيمه و درمان شهرستان استان با مراكز بهداشت يا شبكه هاي بهداشت

 منظور اجراي مفاد تفاهم نامه مشتركو دستورعمل اجرايي منعقد گردد.

 سالمت تيم- 14
و مهارت در حوزه خدمات بهداشتي درماني شامل: پزشك، دندانپزشك،كاردان يا گروهي از صاحبان دانش

و حرفه اي، علوم آزمايشگاهي، كارشناسان مامائي، پرستاري،بهداشت خانواده، مبارزه با بيماريها، بهداشت محيط
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و بهورز و دندان ي كه با مديريت پزشك خانواده بستهنيروهاي مورد قراردادو ساير راديولوژي، بهداشتكار دهان

 دهند.خدمات سطح اول را در اختيار جامعه تعريف شده قرار مي

 فعال در برنامه پزشك خانوادهسالمت خدمات جامع مركز- 15
دهمچنينو در مركز مركزي كه در آن،حداقل خدمات پزشك و در دارو ر داروخانه فعال در محدوده روستا

. ارائه شودهزار نفر ( به فاصله پانصد متر از مراكز مجري برنامه)20شهرهاي زير

ويكه در آن،حداقل خدمات پزشكمجري برنامه سالمت مركز خدمات جامع : بيتوتهمركز داراي-16

كيلومتري از نزديكترين مركز شبانه روزي/ معين/ داراي5ارائه مي شود. اين مركز در فاصله هاي اورژانس دارو

و دسترسي مردم، اين فاصله با نظر ستاد هماهنگيو يا بيمارستان بيتوته قراردارد. با توجه به شرايط اقليمي منطقه

 در اين مراكز الزامي است. خدمتگزار/ داريسراالزم به ذكر است حضور استان قابل تغيير مي باشد.

 شبانه روزيسالمت مركز خدمات جامع- 16
درماني طبق ضوابط طرح هاي گسترش شبكه تمامي واحدهاي ارائه دهنده خدمات كه سالمتخدمات جامع مركز

د.نساعته فعال مي باش24بصورت

 مركز معين- 17
ومراكز مجاوردر جهت دسترسي بيمه شدگان كه سالمتخدمات جامع مركز در ساعات خارج از فعاليت ،تعريف

 ارائه مي نمايد.راو داروهاي اوراژنس پزشكخدمات مركز،

 مراكز اقماري- 18
و بيشتر كه امكان جذب پزشك يا ماما در شرايط معمول85/1با ضريب محروميت ركز خدمات جامع سالمتم

 باشد.مينبه هيچ عنوان مقدور

 جمعيت تحت پوشش برنامه- 18
از( شامل كليه جمعيت ساكن دفاعم و ساير بيمه ها، فاقد )تداراي دفترچه بيمه روستايي و افراد غير ايراني رچه بيمه

و عشايري مي باشد.  در مناطق روستائي، شهرهاي زير بيست هزار نفر

درهيئت محترم95ه مورخ 51775/ت 17613مصوبه3ماده3همچنين براساس تبصره يافت خدمت دولت مبني بر

و لزوم استمرار نظام سطح بندي براي ساكنين شهرهاي با جمعيت زير هزار نفر كه در سال20از طريق روستاييان

از20هاي اخير به بيش از و روستاهايي كه به شهرهاي با جمعيت بيش هزار ملحق گرديده20هزار نفر رسيدهاند
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را با ثبت نام اين فوق الذكرمناطق نحوه سرويس دهي به ساكنين اند، دانشگاه / دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند

و در چارچوب تعريف شده در مصوبه فوق استمرار بخشند.  گروه ها در سامانه اميد

 فرانشيز خدمات- 19
و مراقبت جمهوري اسالمي ايران، مشمول سالمت هاي فرانشيز به كليه خدماتي كه در كتاب ارزش نسبي خدمات

 تعرفه قرار گرفته اند، تعلق مي گيرد.

و بيمه روستايي2ماده و كميته هاي برنامه پزشك خانواده :ستادها
و شهرستاني و پزشك خانواده در سطوح ملي، دانشگاهي ستادهاي، به منظور عملياتي كردن برنامه بيمه روستايي

و هر هماهنگي برنامه بيمه روستايي پزشك خانواده تشكيل مي شود. در اين ستادها طراحي برنامه هاي عملياتي در

و پشتيباني به سطوح پايين تر، نظارت بر عملكرد سطح بالفصل خود، سطح، ارائه راهكارهاي عملي، كمك هاي فني

و بهنگام در هر سطحتنظيم جريان منابع مالي به شكلي مو و محورهاي، در نظر گرفتن اصول، استراتژيثر ها

و سطوح پايين تر، هماهنگي با كليه شُركاي برنامه پزشك خانواده در هر پيشگفت در طراحي هاي همان سطح

و پس از استقرار، انجام تمامي سطح، طراحي نظام مديريت اطالعات به منظور كسب نظر مردم از نحوه اجراي برنامه

و خدمات ارائه شده، صورت مي گيرد.هاي الزم به منظور اجراي هرچه بهتر برنفعاليت  امه

و دارو، . ستاد هماهنگي كشوري:1 و رئيس سازمان غذا شامل معاون بهداشت، معاون درمان، معاون وزير

و معاون و آموزش پزشكي، مديرعامل سازمان بيمه سالمت رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت درمان

و برنامه ريزي كشور است. وظايف اين ستاد عبارتند است سالمت و معاون امور اجتماعي سازمان مديريت ايران

 از:

و دستورعمل اجرائي برنامه در سطح كشور  الف) نظارت بر اجراي صحيح مفاد تفاهم نامه

و برآورد بودجه ساالنه برنامه پزشك خانواده در سطح كشور ب) بررسي هزينه

و ارائه راهكار الزمج) بررسي وپ  يگيري مشكالت ستادهاي هماهنگي دانشگاه/دانشكده ها

و دبيري آن با مديرعامل سازمان بيمه و آموزش پزشكي رياست ستاد با معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان

 ايران است. سالمت ايران خواهد بود. محل دبيرخانه اين ستاد، سازمان بيمه سالمت

و نظام ارجاع:. كميته فني2 و كشوري برنامه پزشك خانواده اعضاي اين كميته را تعدادي از مديران

و و دفاتر حوزه معاونت بهداشت، درمان، توسعه كارشناسان ارشد مرتبط با برنامه از مركز مديريت شبكه، ادارات



و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام 17نسخه-ه پزشك خانواده

12 

و مديران منتخب گروه و دارو وزارت متبوع، تعدادي از معاونين بهداشتي ها سازمان غذا ي گسترش شبكه دانشگاه

و معاون بيمه و پزشك سالمت علوم پزشكي و رييس گروه برنامه بيمه روستايي ، رييس مركز پزشك خانواده

 ايران براساس ابالغ صادره توسط رييس مركز مديريت شبكه تشكيل مي دهند. سالمت خانواده سازمان بيمه

 وظايف اصلي اين كميته عبارتنداز:

د و ارائه تفسير از مفاد آن در صورت لزوم الف) تهيه و بخشنامه هاو قراردادهاي نمونه  ستورعمل ها

و ارائه راه حل ب) بررسي مشكالت اجرايي در روند اجراي برنامه

و توجيهي براي ستادهماهنگي دانشگاهها/ دانشكده هاي علوم پزشكي ج) برگزاري دوره هاي آموزشي

 پايشو ارزيابي برنامهد) تهيه وتدوين چك ليست براي

و پزشك خانواده:.3 و كارشناسان كميته ملي آموزش برنامه بيمه روستايي اعضاي اين كميته را مديران

و سالمت مركز مديريت شبكه، سازمان بيمه و درمان و كارشناسان ادارات كل حوزه معاونت هاي بهداشت ايران

و دارو تشكيل مي و سازمان غذا دهند. محل دبيرخانه اين كميته در مركز مديريت شبكه مي باشد معاونت آموزشي

و داراي شرح وظايف زير است:

 الف) طراحي شيوه نامه آموزشي براي نيروهاي درگير اجراي برنامه

و تدوين بسته آموزشي براساس بسته هاي خدمت  سالمتب) تهيه

و ارزشيابي اجراي برنامه آموزشي دانشگاهي ج) نظارت

و دارويي برنامه پزشك خانواده:4 و ملزومات پزشكي اعضاي . كميته ملي سياست گذاري دارو

و مسئول دارويي معاونت سالمت اين كميته را مديران وكارشناسان مركز مديريت شبكه ،سازمان بيمه ايران

و و دارو تشكيل مي دهند. شرح و نماينده سازمان غذا ظايف اين كميته عبارت بهداشت، نماينده معاونت درمان

 است از:

و تدوين اقالم داروئي مورد نياز جهت اجراي برنامه  الف) سياستگذاري

و استاندارد سازي تجهيزات مورد نياز جهت اجراي برنامه ب) تدوين

و ارزشيابي بر عملكرد كميته بررسي نسخ در دانشگاه ج) نظارت

ر كارشناسي از صاحب نظران دانشگاهي حسب مورد دعوت بعمل تبصره: بر حسب نياز كميته مي تواند براي اخذ نظ

 آورد.
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و ارزيابي روند . ستاد هماهنگي دانشگاه/ دانشكده:5 ستاد هماهنگي دانشگاه/ دانشكده به منظور بررسي

ماه يكبار تشكيل مي شود وگزارش عملكرد خودرابه ستاد هماهنگي كشوري ارسال مي كند.3فعاليت ها حداقل هر

و طي صورتجلسه با امضاي تمامي حاضرين در جلسه، مصوبه تصمي (اكثريت آرا) مات اين كميته با توافق جمعي

و براي طرفين الزم االجرا خواهد بود. در صورت عدم توافق جمعي، موضوع به ستاد استاني/ شهرستاني تلقي شده

 االجراست.هماهنگي كشوري منعكسو تصميمات آن براي استان/ شهرستان مربوط الزم

استان، معاونين بهداشت سالمت اعضاي اين ستاد عبارتند از: رييس دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي، مديركل بيمه

، رييس اداره نظارت سالمتو درمان دانشگاه/ دانشكده، مدير گروه گسترش شبكه دانشگاه/ دانشكده، معاون بيمه

و مسئول امور روستاييان بيمه و مديركل امور اجتماعي استانداري در مراكز استان سالمت يا اسناد پزشكي و استان ها

فرماندار در دانشگاه هاي مستقر در شهرستان هايي كه مركز استان نيستند. در تمامي دانشگاه ها/ دانشكده ها، رياست

و استان است. بر حسب مورد معاونت سالمت ستاد به عهده رييس دانشگاه/ به عهده مديركل بيمه توسعه مديريت

و معاونت آموزشي دانشگاه در جلسات ستاد هماهنگي حضور مي يابند. و دارو  منابع، معاونت غذا

تبصره: ستاد هماهنگي دانشگاه/ دانشكده نمي تواند خارج از چارچوب تفاهم نامه واصول كلي آن تصميم گيري

 كند.

 وظايف اصلي اين ستاد عبارتست از:

ابهام، درخواست، انتقاد، پيشنهاد، سوال يا استفسار از سطح شهرستان درباره بيمه روستاييان، الف) بررسي هرگونه

و اعالم مصوبات نهايي و ارجاع و نظام سطح بندي  پزشك خانواده

ب) اتخاذ تصميم درباره موارد مهمي كه در سطح شهرستان قابل حل نيست

و مركز بهداشت شهرستان سالمتمهج) تصميم گيري درباره موارد اختالف بين اداره بي

و تصميم گيري در خصوص اجراي برنامه پزشك خانواده در سطح دانشگاه/ دانشكده براساس د) سياستگذاري

و دستورعمل اجرائي برنامه  تفاهم نامه

و بيمه روستايي ه) تحليل هزينه هاي برنامه پزشك خانواده

، رييس مركز بهداشت يا جانشين وي، مسئول اعضاي اين ستاد شامل مديرشبكه . ستاد هماهنگي شهرستان:6

(معاون درمان يا يكي از روساي بيمارستان يا بيمارستان هاي و درمان واحد گسترش شبكه موجود در شبكه بهداشت

و رييس و دارو حسب مورد بصورت ميهمان) و نماينده معاونت غذا استان،ت سالماداره نظارت بيمه شهرستان

و رييس اداره بيمه مي سالمت كارشناس مسئول بيمه روستايي و فرماندار يا نماينده تام االختيار ايشان شهرستان

و مديركل بيمه و درمان شهرستان مي سالمت باشد. ابالغ اعضاي ستاد با دو امضاء مديرشبكه بهداشت استان صادر
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د و دبير ستاد هماهنگي شهرستان ر اولين جلسه تشكيل ستاد تعيين مي شوند. زمان برگزاري جلسات شود. رييس

 ماهانه يكبار مي باشد.

 وظايف اصلي اين ستاد عبارتست از:

و درمان شهرستان با اعضاي تيم و انعقاد قرارداد شبكه بهداشت و نظارت بر جذب نيرو  سالمت الف) هماهنگي

و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي و حين كارب) هماهنگي  در ابتداي

و گزارش آن به ستاد استاني و نظارت برروند اجراي برنامه ج) هماهنگي

و تفاهم نامه و نظارت براجراي مفاد كامل دستورعمل اجرايي د) هماهنگي

و اعتباري برنامه به سطوح باالتر ه) ارائه گزارشات عملكردي

و دوم يا باالتراول سالمتو) برقراري تعامل بين سطوح ارائه خدمت

و پيگيري آنها ز) ارسال مشكالت غيرقابل حل به ستاد استان

و بيمه روستايي ح) تحليل هزينه هاي برنامه پزشك خانواده
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 : هيئت امناء3ماده
و پزشك خانواده، و شهرهاي محل استقرار مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي در تمامي روستاها

نفر نماينده شوراي اسالمي2يا1تشكيل مي گردد: دهيار، حداقل فصلي يكبارهيات امنايي متشكل از افراد زير

(در1روستا، نفر از معتمدين2روستا/ شهر، مدير يا معلم مدرسه روستا، نفر نماينده شوراي حل اختالف دادگستري

، و1صورت وجود) مركز خدمات جامع نفر پزشك روستا كه سرپرستي اين هيات با پزشك مسئول1نفر بهورز

و بنا به صالحديد منطقه مي توان افرادي را به آن اضافه كرد. درمورد شهرهاي با جمعيت كمتراز سالمت مي باشد

نفر، به جاي دهيار، بخشدار به عنوان عضو هيات امناء انتخاب مي شود. اختيارات هيات امناي روستا هزار 20

و آموزش برنامه بيمه روستايي عبارتست از: برگزاري نشست هاي جمعي با مردم روستا به منظور اطالع رساني

و اطال و مسئولين شبكه شهرستان، هماهنگي با بخشدار، فرماندار شاخصع رساني به آنها درمورد توسط پزشك

،و حل مشكالت اجرايي موجود وضعيت ساختار جمعيتهاي سالمت منطقه، جلب مشاركت هاي مردمي/ خيرين،

و ...در برنامه و توسعه مكان مناسب براي بيتوته پزشكو كاركنان  مثل تهيه

:كاركنان مرتبط با برنامه4ماده
و بيمه روستائي عالوه بر اعضاي تيم نيروهاي درگير در اجراي برنامه پزشك مي سالمت خانواده شامل موارد ذيل

 باشند:

و سالمت خدمات جامع كليه كاركنان شاغل در مركز.1 دركهپيام آور اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي

.ر گرفته شده اندبرنامه بيمه روستايي به كا

ت20تكليف جمعيت شهري زير تبصره: ضمن تذكر در خصوص الزام تعيين و درمان هزار نفر وسط شبكه بهداشت

مركز خدمات جامع، در شرايطي كه تيم پزشك خانواده ارائه دهنده خدمت به جمعيت روستايي در شهرستان

(شهرهاي باالي سالمت و جمعيت شهري نيز جزء قرارداد با بيمه نباشد هزار نفر)،20شهري روستايي مستقر گردد

و روستايي تحت پوشش اين مركز بين پرسنل مركز تقسيم شود. بايد همكاري به هي چوجه نبايد جمعيت شهري

و كارانه اي براساس ضريب عملكرد كل پرسنل كامل بين پرسنل براي ارائه خدمت به كل جمعيت برقرار باشد

(غيراز افراد طرف قرارداد) بين همه آنها توزيع گردد.  مركز

و ماماي موردنياز را تامين كرددر تاكيد مي گردد چنين شرايطي به ازاي جمعيت طرف قرارداد بايد نيروي پزشك

ك را بيشو براي جمعيت شهري نيز به تعداد پزشكان افزود بطوري كه ناچار نباشيم جمعيت تحت پوشش يك پزش

 نفر قرار دهيم. 4000از
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و پشتيبان2 ي ستادي در مركز بهداشت شهرستان كه در اجراي . تمام كاركنان شاغل در واحدهاي مختلف تخصصي

و پزشك خانواده همكاري دارند.  برنامه بيمه روستايي

(دانشگاه/3 و پشتيباني ستادي در مركز بهداشت استان . تمام كاركنان شاغل در واحدهاي مختلف تخصصي

و پزشك خانواده همكاري دارند.  دانشكده) كه در اجراي برنامه بيمه روستايي

و4 . تمام كاركنان شاغل در معاونت توسعه دانشگاه كه بطور مستقيم براي تسهيل در اجراي برنامه پزشك خانواده

و وظايف تعيين شده در بخشنامه هاي صادره از سوي كميته هماهنگي مشترك برنامه بيمه روستايي فعاليت مي كنند

و پزشك خانواده را درمورد شيوه و انعقاد قراردادها انجام مي دهند.برنامه بيمه روستايي  پرداخت ها

و تسهيل در اجراي5 . تمام كاركنان شاغل در معاونت بهداشت وزارت متبوع كه براي سياست گذاري، نظارت

و برنامه بيمه روستايي فعاليت مي و وظايف تعيين شده در بخشنامه هاي صادره از سوي برنامه پزشك خانواده كنند

و پزشك خانواده را انجام مي دهند.كميته هاي مشتر ك برنامه بيمه روستايي

 : شيوه استقرار برنامه پزشك خانواده درمناطق مجري بيمه روستايي5ماده
و شهري كشور در قالب طرح هاي با تكيه بر اصل سطح بندي خدمات بهداشتي درماني، تمامي مناطق روستايي

ا و درمان قرار دارند. ين بدان معناست كه در دفترچه هاي طرح گسترش شبكه هر شهرستان، گسترش شبكه بهداشت

و شهرهاي زير كال20براي تمامي روستاها و براي تمام مناطقي كه جمعيت در آن، ساكن است، در سطح"هزار نفر

و در دفترچه طرح گسترش آن شهرستان مشخص مي باشد.  شهرستان، شيوه دريافت خدمت كامالً تعيين شده است

 واقع، يك روستا در شهرستان از شمول چهار حالت ممكن زير خارج نيست: در

روستاي اصلي: روستايي كه طبق دفترچه هاي طرح گسترش، داراي خانه بهداشت يا پايگاه بهداشت روستايي-1

سالمت مركز خدمات جامعاست. اين روستا، روستاي اصلي نام دارد. برخي از اين روستاها مي توانند محل استقرار

، تحت پوشش يك فعاليت مي سالمت مركز خدمات جامع روستايي نيز باشند. معموالً يك يا چند خانه بهداشت

خدمات كنند. درصورت نزديكي خانه بهداشت به منطقه شهري ممكن است آن خانه بهداشت تحت پوشش مركز

جشهري قرارگيرد كه دراين شرايط به آن مركز، سالمت جامع مي سالمت امع مركز خدمات شهري روستايي گفته

 شود.

يا روستاييسالمت مركز خدمات جامع روستاي قمر: روستايي كه طبق دفترچه هاي طرح گسترش، محل استقرار-2

و فاصله كمتر از شش كيلومتر با خانه بهداشت دارد .خانه بهداشت نبوده ولي تحت پوشش خانه بهداشت مي باشد
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(سياري خانه بهداشت، سياري-3 روستاي سياري: به برخي از روستاهاگفته مي شود كه خدمات توسط تيم سيار

و فاصله سالمت مركز خدمات جامع يا سياري مركز بهداشت شهرستان) به جمعيت ساكن در آنها ارائه مي گردد

.بيشتر از شش كيلومتر با خانه بهداشت دارد

يك"روستاهايي كه مستقيماروستاي مستقيم به شهر:-4 مركز خدماتو بدون واسطه خانه بهداشت در پوشش

و از آنجا كه مسير"شهري روستايي قرار دارند. معموالسالمت جامع اين روستاها در حاشيه شهرها واقع شده اند

و اغلب جمعيت قابل توجهي نيز ندارند، مستقيما مركز رين در پوشش نزديكت"حركت جمعيت به سمت شهر است

 مستقر در منطقه شهري قرار مي گيرند. سالمت خدمات جامع
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 فصل دوم: به كارگيري نيروي انساني

 سالمت: تعيين نيروهاي مورد نياز تيم6ماده
جمعيت كل تحت پوشش برنامه است. براين اساس تعداد پرسنل مورد نياز تيم سالمت معيار تعيين اعضاي تيم

 بشرح زير مي باشد: سالمت

يك پزشك تعيين مي گردد. نفر جمعيت تحت پوشش 4000به ازاي هر براي ارائه خدمت در هرمركز پزشك:-1

و براي جمعيت بيش 8000نفر تا سقف 4000براي جمعيت بيش از  12000نفر تا سقف 8000از نفر به دو پزشك

 نفر به سه پزشكو ... نيازخواهد بود.

كه 4000مجري برنامه، بيش از سالمت مركز خدمات جامع : چنانچه كل جمعيت1تبصره يا چند2نفر باشند

و مشخص پزشك براي آن مركز نياز است، مي بايست جمعيت تا حد امكان به تساوي بين پزشكان آن مركز تقسيم

 كه هر پزشك، مسئول كدام خانوارها است. گردد

و:2تبصره ضروري است مركز وجود حداقل يك پزشك جانشين در هر مركز بهداشت شهرستان الزامي مي باشد

جانشين قرارداد منعقد به عنوان پزشك نيز ديگر، با يك پزشك پزشك خانواده11به ازاي هر بهداشت شهرستان

(با نظر مركز بهداشت شهرستان) همكاري الزم با ساير . اين پزشكان در ايام معمنمايد ول بايد در مراكز موردنياز

، با مركز بهداشت، مديريت مرخصي پزشكان خانوادهجانشينپزشكان را داشته باشند. در استفاده از پزشك

در واحد نداشته باشد. جانشينشهرستان است تا همزمان دو مركز نياز به پزشك بديهي است در مراكز چند پزشكه

صورت مرخصي پزشكان، عليرغم پوشش توسط ساير پزشكان مركز، بدليل عدم تناسب جمعيت به تعداد پزشك،

ت انجام هاي پزشك خانواده اصلي را مي بايسپزشكان جانشين كليه فعاليت مشمول تعديالت جمعيتي مي گردد.

 دهند.

 نفر را تحت پوشش يك پزشك قرار داد. 5000ت بيش از : به هيچ وجه نبايد جمعي3تبصره

 نفر جمعيت تحت پوشش، بايد يك ماما تعيين كرد. 7000به ازاي هر ماما:-2

از1تبصره  نفر را تحت پوشش يك ماما قرار داد. 7000: به هيچ وجه نبايد جمعيت بيش

وجود ندارد، ستاد هماهنگي استان موظف است پيشنهادات / پرستار: در مناطق محروم كه امكان جذب ماما2تبصره

و سازمان بيمهرا جايگزيننيروي جذب مبني بر .ارسال نمايدسالمت به مركز مديريت شبكه

و مجري برنامه خدمات جامع سالمت : درصورت نبود امكان جذب ماما در يك مركز، در مراكز3تبصره فعال

پزشك خانواده كه واحد تسهيالت زايماني ضميمه دارند، مي توان از ماماي تسهيالت زايماني استفاده كرد. در اين
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صورت، چنانچه نيروي كار بهيار يا پرستار در مركزوجود نداشته باشد، مي توان به جاي ماما با يك نفر پرستار

و درصورت نبود داوطلب مامايي، مي قرارداد منعقد نمود. همچنين، چنانچ ه به بيش از يك ماما در مركز نياز باشد

و با اطالع كتبي به اداره كل بيمه به سالمت توان به عنوان نفر دوم، بنابه صالحديد مركز بهداشت شهرستان و استان

كان جذب ماما در يك شرط متوقف نشدن ارائه خدمات مامايي، از نيروي پرستار استفاده كرد. درصورت نبود ام

شهرستان با پرستاران به نحوي كه ارايه خدمات سالمت % تعداد ماماهاي تيم5مركز، جايگزيني حداكثر تا سقف

ا و با اطالع ، بالمانع است.استان مربوطه سالمت داره كل بيمه مامايي متوقف نشود

ا4تبصره نجام امور تكنيكي درمان از قبيل تزريقات : چنانچه امكان جذب نيروي انساني پرستار يا بهيار جهت

و سرم تراپي وجود نداشته باشد دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي مي تواند نسبت به عضالني، وريدي، پانسمان

و يا بيمارستان بكارگيري نيروي انساني ماما پس از طي دوره آموزشي كوتاه مدت در مركز آموزش بهورزي

و صدور گواهي مربو  طه جهت انجام امور مذكور اقدام نمايد. شهرستان

نخواهد : ماما به هيچوجه جايگزين ديگر نيروهاي بهداشتي تيم سالمت در مركز خدمات جامع سالمت5تبصره

و حرفه اي، مبارزه( نيروي كاردان/كارشناس بهداشتي بود. به كارگيري از جمله بهداشت خانواده، بهداشت محيط

و براساس دفاتر طرح گسترش شبكه شهرستان الزامي است.و پرستار) با بيماريها، بهيار دانشگاه موظف در مراكز

است نسبت به جذب نيروهاي بهداشتي مورد نياز در بازه زماني مناسب اقدام نمايد. همچنين به منظور رفع كمبود

مت برابر ضوابط مربوطه اقدام نيروي بهداشتي مورد نياز مي توان از محل جذب ساير نيروهاي مورد نياز تيم سال

بهورز، نمونه گيريم سالمت به عنوان پذيرش بيماران،نمود.بديهي است بر اين اساس به كارگيري ماماي تي

مو ساير وظايف تعيين شده خارج از آزمايشات ي باشد.بسته خدمتيممنوع
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كمبرنامهيمجر: براي مراكز خدمات جامع سالمت6تبصره ، نفر در پوشش خود دارند 4000تراز كه جمعيت

د و يك ماما بايد ازباخدمات جامع سالمتمراكز مناطقي كه در رنظر گرفت. حداقل يك پزشك جمعيت كمتر

و ماما دارندنفر 2000 به صورت سه روز در هفته در اين مراكز طي روزهاي مشخص استفاده، مي توان از پزشك

و يا همان مركز حضور يابند. نمود. همچنين از پزشكو بديهي است مي بايست باقي روزهاي هفته در مراكز مشابه

 ماماي ثابتي در اين مراكز استفاده گردد.

و:7تبصره ضروري است مركز وجود حداقل يك ماماي جانشين در هر مركز بهداشت شهرستان الزامي مي باشد

هر بهداشت شهرستان . اين ماما نمايدجانشين قرارداد منعقد مامايبه عنوان نيز با يك ماماي ديگر ماما،11به ازاي

(با نظر مركز بهداشت شهرستان) همكاري الزم با ساير ماما ها را داشته ها در ايام معمول بايد در مراكز موردنياز

با، مديريت مرخصي ماما هاي خانوادهباشند. در استفاده از ماماي جانشين مركز بهداشت شهرستان است تا همزمان،

 دو مركز نياز به ماماي جانشين واحد نداشته باشد.

و دنداندندانپزشك-3 و دندانتعداد دندانپزشك: / بهداشتكار دهان مورد نياز براي ارائه / بهداشتكار دهان

( در يك يا چند مركز خدمات جامع جمعيت تحت پوشش بيمه روستايي هزار نفر15تا حداقلخدمت به ازاي

و دندانيك دندانپزشكسالمت)  گردد.مي تعيين / بهداشتكار دهان

يك جمعيت تحت پوشش نفر 7000نيروي آزمايشگاهي مورد نياز براي ارائه خدمت به ازاي هر آزمايشگاه:-4

 گردد.مي نفرنيروي كاردان يا كارشناس آزمايشگاه تعيين

يك نفر نيروي كاردان يا كارشناس حداقلدرمراكزي كه داراي واحد راديولوژي فعال هستند، راديولوژي:-5

 گردد.مي راديولوژي تعيين

(دستيار دندانپزشك):-6 و دندان، كه به مراقب سالمت دهان ازاي هر دندانپزشك/ بهداشتكار دهان

دهساعت خدمات فعال روزانه داشته باشد يك نفر مراقب4حداقل وسالمت  ان با اولويت كاردان بهداشت دهان

و پرستاري بادندانپزشكي يآموزشيو گواه پلميحداقل مدركد در صورت نبود اين نيروها، يك نفر نيروي بومي

يتعيين مي گردد. اين فرد بايستي در موارد دهگردشي دانشگاه علوم پزشكيمعاونت بهداشتدييتا موردشدهيط

و دندان حضور يابد. همراه دندانپزشك/  بهداشتكار دهان
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عالوه بر ساير نيروي انساني مورد نياز تيم سالمت جهت به كار گيري در برنامه پزشك خانواده:-7

 نيروهاي فوق الذكر ساير نيروي انساني مورد نياز تيم سالمت شامل موارد زير مي باشد.
 پرستار/ بهيار-

)مراقب سالمت ناظر(و مبارزه با بيماريها كاردان/كارشناس بهداشت خانواده-

اي- و حرفه  كاردان/ كارشناس بهداشت محيط

جذب پرسنل ساير نيروهاي بهداشتي مورد نياز بر اساس ضوابط اين دستور عمل با رعايت دو شرط زير امكان پذير

 مي باشد:

ج ماده نامه ( از الف) جذب نيرو در سقف اعتبارات در نظر گرفته شده در تفاهم تفاهم نامه برنامه4محل بند

و بيمه روستايي)  پزشك خانواده

درصد از كليه پست هاي مصوب بالتصدي نيروهاي بهداشتي در مراكز خدمات جامع50ب) تكميل حداقل

 سالمت مجري برنامه پزشك خانواده روستائي بر اساس چارت تشكيالتي

و بيمه تبصره: به كارگيري هر گونه نيروي انساني با عناوين غير از اعضاي تيم سالمت برنامه پزشك خانواده

و خارج از مفاد اين دستور عمل ممنوع مي باشد.  روستايي

 سالمت : اولويت جذب اعضاي تيم7ماده
 اولويت جذب پزشكو دندانپزشكو ماما به ترتيب عبارتست از:

در-1 و پيماني)پزشكان يا دندانپزشكان يا ماماهاي استخدامي شاغل (رسمي  مركز

و فعال در محل-2  پزشكان يا دندانپزشكان يا ماماهاي بخش خصوصي طرف قرارداد

و ضوابط تعيين شده توسط مركز بهداشت استان-3 ساير پزشكان، دندانپزشكان يا ماماهايي كه براساس فراخوان

.ثبت نام مي كنند

 طرحيپزشكان، دندانپزشكان طرحي، پيام آورو ماماهاي-4

و راديولوژي نيز به همين نحو مي باشد.:1تبصره  اولويت جذب نيروي آزمايشگاه

و فقط با نظر معاون بهداشتي دانشگاه/دانشكده مي توان از پزشك2تبصره : تحت شرايط استثنايي

ساير پيماني) كه مايل به فعاليت دراين برنامه نيست به عنوان پزشك جايگزين در زمان نبود/(رسمياستخدامي

و و مشمول قانون طرح نيروي انساني صدق نمي كند پزشكان شاغل استفاده كرد. اين امر براي پزشكان پيام آور

 حضور آنان در صورت نياز مركز بهداشت شهرستان در اين برنامه اجباري است.
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 سالمت : روند جذب اعضاي تيم8ماده
، جذب نيروي انساني برنامه ستخدامي كاركنان غير هيئت علميا آئين نامه اداري،31ماده6با توجه به تبصره

و بيمه روستائي با معرفي معاونت بهد ، جهت طي مراحل بعدي به اشتي دانشگاه پس از انجام مصاحبهپزشك خانواده

و منابع انساني دانشگاه انجام مي شود. و گزينش از طريق معاونت توسعه مديريت  كارگيري

به:1تبصره و بيمه روستايي بر اساس مفاد دستور عمل نظر اينكه قرارداد كاركنان قراردادي برنامه پزشك خانواده

و تشكيالتي اعضاي غير هيئت علمي سال2ماده3تبصره ،كليه مواردي مي باشد 1386آئين نامه اداري، استخدامي

و بيمه روستايي كه در دستور عمل در پيش بينياجرايي برنامه پزشك خانواده نگرديده است تابع ضوابط مندرج

 دستور عمل فوق الذكر خواهد بود.

كه از هر طريق ممكن ( قرارداد با مركز سالمت : در برنامه بيمه روستايي، در خصوص پزشكان تيم2 تبصره

و ...) به عنوان پزشك خانواده مشغ ول بهداشت شهرستان يا در قالب رابطه استخدامي با مركز بهداشت شهرستان

و عشايري يا شهرهاي زير مي20خدمت به مردم روستايي شوند، اجازه فعاليت در بخش خصوصي حرف هزار نفر

(مطب، درمانگاه، و ...،بيمارستانمراكز پيش بيمارستان، پزشكي ) را نخواهند داشت مركز درمان سوء مصرف مواد

و رد از اين پزشكان در ندا نيز اجازهدانشگاه.ولي مجوز مطب آنها نبايد ابطال گردد مراكز پيش بيمارستاني

از.ها در ساعات غيراداري استفاده كندبيمارستان بر همين اساس مي بايست در مورد پزشكان به منظور اطالع

، از معاونت درمان دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي درمورد وضعيت مطب، اد قراردادوضعيت اشتغال آنها قبل از انعق

 آنان استعالم گردد. كلينيكو ...

 : جذب نيروهاي بازخريد يا بازنشسته9ماده
به كارگيري افراد بازخريد يا بازنشسته شده در برنامه پزشك خانواده ممنوع است به استثناء مقامات، اعضاء هيات

و باالتر در دستگاه هاي اجرايي و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ، ايثارگران، فرزندان شهدا يا داراي رديف يا علمي

 هر دستگاهي كه بنحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كند.

:سقف سني جذب پزشك10ماده
آئين نامه اداري استخدامي34دانشگاه مجاز است پزشكان مشمول برنامه پزشك خانواده را طبق بند الف ماده

قراردادي در بدو ورود به كارگيري كند سالگي بصورت50كاركنان غير هيئت علمي حسب ضرورت تا سن

تعيين سقف سني بديهي است سنوات خدمت اشتغال نامبرده در برنامه مذكور به سقف سني پيشگفت اضافه مي شود.

اداري استخدامي اعضاي غير هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي مي جهت ساير نيروها طبق ضوابط آيين نامه

 باشد.
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 طق با شرايط خاص : جذب در منا11ماده
و امكان تامين منابع مالي از سوي دانشكده/ دانشگاه در مراكز اقماري و به شرط موافقت ستاد هماهنگي دانشگاه

 روز كاري در ماه براي هر پزشك/ ماما)15( ميتوان از نوع قرارداد اقماري، معاونت بهداشت وزارت متبوعتاييد

و فعاليت مراكز اقماري،استفاده كرد به هر شكل، خارج از ضوابط مذكورو روزهاي حضور تيم سالمت تعيين

 ممنوع مي باشد.ممكن
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و شرايط قرارداد  فصل سوم: چارچوب

و اداره كل بيمه12ماده و درمان/مركز بهداشت شهرستان  سالمت : عقد قرارداد شبكه بهداشت

 استان
و اداره كل بيمه و درمان شهرستان استان ساالنه براساس تغييرات سالمت قرارداد مابين شبكه/ مركز بهداشت

و سالمت جمعيت داراي دفترچه بيمه روستاييان تجديد خواهد شد. ماخذ آمار اين جمعيت سازمان بيمه ايران است

س سالمت در مواردي كه رقم اعالم شده سازمان بيمه رشماري ابتداي سال خانه هاي بهداشت اختالف داشته ايران با

و در همين زمان بايد جمعيت اصالح شده به باشد، موضوع بايد مجدداً توسط مركز بهداشت شهرستان بررسي گردد

و شهري به مركز مديريت شبكه نيز اعالم شود. و برحسب جمعيت روستايي  تفكيك شهرستان

ي سرانه هزار نفر بايد از همان الگو20ئه خدمات به جمعيت ساكن در شهرهاي زير : انعقاد قرارداد براي ارا1تبصره

جاري، امور بيمه گري در سال(صندوق روستايي) Ĥمار جمعيت بيمه شدگانمالك. جمعيت روستايي تبعيت كند

پزم سالمت سازمان بيمه و آموزش ، درمان و مالك جمعيت ساكن در سال جاري، وزارت بهداشت شكيي باشد

 مي باشد.

ايران موظف است نسبت به تامين به موقع دفترچه هاي بيمه اقدام كند.ارائه دفترچه سالمت : سازمان بيمه2تبصره

و بايد و پاراكلينيكي ضرورت دارد بيمه روستاييان در سطح اول خدمات براي دريافت خدمات درماني، دارويي

و به سازمان ارائه گردد.  اوراق مربوطه از دفترچه جدا شده

تي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي براي انعقاد قرارداد همكاري بين اداره كل بيمه : تاييد معاون بهداش3تبصره

و شبكه/ مركز بهداشت شهرستان ضرورت دارد. سالمت  استان

و اعضاي تيم13ماده  سالمت : انعقاد قرارداد مابين مركز بهداشت شهرستان
(بر اساس تبصره و31ماده5با كليه نيروهاي به كارگيري شده در برنامه اعم از نيروهاي آزاد آيين نامه اداري

و خدمات بهداشتي درماني)، رسمي، م پزشكي و دانشكده هاي علو استخدامي كاركنان غير هيئت علمي دانشگاهها

شپيماني، طرحي وپيام آور مي بايست قرارداد همكاري و به امضاء طرفين برسدانجام .ده

 مركز بهداشت شهرستان خواهد بود. صرفا از سوي سالمت تبصره: انعقاد قرارداد با اعضاي تيم

 مقدور نمي باشد. سالمت امكان عقد قرارداد پاره وقت با پزشكان تيم
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 سالمت : تعهدات مركز بهداشت شهرستان در قبال اعضاي تيم14ماده
 به شرح زير مي باشد: سالمت تعهدات مركز بهداشت شهرستان در قبال اعضاي تيم

و دستورعمل اجرايي-1 و اعضاي تيم برنامه ارائه يك نسخه از قرارداد  طرف قرارداد سالمت به پزشك خانواده

و راهنماهاي باليني وزارت بهداشت-2 و ارائه آموزش الزم براساس دستورالعملها، بسته هاي خدمت ، درمان

و ساير اعضاي تيم  سالمت آموزش پزشكي به پزشك خانواده

 تبصره : اولويت انجام آموزش با روش غير حضوري مي باشد.

و وظايف تيم3برگزاري دوره آموزشي-3 و دستورعمل اجرايي برنامه سالمت روزه با هدف شناخت نظام شبكه

. الزم است تمهيدات الزم جهت ارائه هي مربوط به اين دورهو صدور گوا سالمت پزشك خانواده براي اعضاي تيم

و درمان دانشگاه انجام گردد.  آموزش ها در مركز مجري برنامه منتخب شبكه بهداشت

و تيم-4 هر سالمت برقراري تمهيدات الزم براي معرفي پزشك و برقراري ارتباط با مردم به روستا در ابتداي كار

 پزشك خانواده

و شهرهاي زيرتامين،تعم-5  هزار نفر20ير وتجهيز فضاي فيزيكي ارائه خدمات پزشك خانواده در مناطق روستايي

و تعميرات ضروري موردنياز براي مراكز تبصره: دانشگاه/ دانشكده موظف است فهرست تجهيزات فني اساسي

اعو خانه بهداشت مجري برنامه خدمات جامع سالمت و برآورد تبار براساس سرانه به مركز را به تفكيك نام مركز

 مديريت شبكه اعالم كند.

و-6 و ارجاع بيماران براي اين افراد برگزاري دوره آموزشي در خصوص قوانين بيمه اي، نحوه تجويز نسخ

 صدورگواهينامه آموزشي

 مي باشد. سالمت : برگزاري انجام اين دوره آموزشي در تعهد اداره بيمه1تبصره

 حضور پزشكان در دوره آموزشي بيمه نبايد به عنوان غيبت محسوب گردد.: زمان2تبصره

و ساير خدمات قابل-7 اطالع رساني به جمعيت تحت پوشش در خصوص نرخ تعرفه ويزيت پزشك، نظام ارجاع

 ارائه در مركز در تمام ساعات شبانه روز با همكاري دهيار/بخشدار

د تاتبصره: جهت اطالع رساني درج اين موارد .بلو اعالنات مركز الزامي مي باشدر

و ساير اعضاي تيم پزشك خانواده بايد آموزش ببينند تا در شرايط فوريت هاي-8 پزشكان خانواده، بهورزان

تا 115پزشكي براي مراجعه كننده به واحد ارائه خدمت، در اسرع وقت با مركز فوريت هاي پزشكي تماس بگيرند

و بيمارستاني انتقال يابند.افراد نيازمند به نزديكت  رين واحد درماني

و اعضاي تيم آنها موظفند به مردم تحت پوشش خود آموزش دهند تا در شرايط نياز به اقدام-9 پزشكان خانواده

تماس بگيرند. در اين آموزش بايد مشخص شود كه بيماران در چه شرايطي مي توانند 115فوري با شماره تلفن
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و درچه شرايطي بايد از طريق پزشك خانواده خود اقدام 115از طريق اورژانس مستقيماً خدمات را دريافت كنند

 نمايند.

بر-10 از70چنانچه ميانگين مراجعين روزانه به يك پزشك خانواده براي مدت يك ماه بالغ نفر شود، بايد موضوع

در طريق مركز بهداشت شهرستان به ستاد هماهنگي شهرستان براي بررسي و پيشنهاد ارائه طريق، ارجاع گردد.

، ستاد و براي ستاد هماهنگي استان ارسال گرديده ، گزارشي تهيه اينصورت پس از بررسي علل كثرت مراجعات

 هماهنگي استان پس از بررسي مورد يكي از اقدامات زير را انجام مي دهد:

از� با ،كم كردن جمعيت تحت پوشش هر پزشكنفر باشد 5000چنانچه به ازاي هر پزشك جمعيت بيش

 تسريع در جذب پزشك جديد

از� و 5000چنانچه جمعيت در محدوده كمتر نفر باشد استفاده از تمام امكانات محلي براي فرهنگ سازي

 آموزش عمومي مردم

(–احاله موضوع بررسي علل بار مراجعه باال به مركز تحقيقاتي يا گروه آموزشي� مرتبط) HSRتحقيقاتي

 در هر دانشكده/دانشگاه

الزم است نتايج بررسي از علل افزايش بار مراجعه به ستاد اجرايي استان جهت اتخاذ تصميمات بعدي�

 انعكاس يابد

و ماماپس از پايان مدت قرارداد با ذكر نحوه عملكرد، رضايت مندي-11 ارائه گواهي انجام كار به پزشك خانواده

و مدت  زمان خدمتو نمره ارزشيابي

: چنانچه پزشك يا ماماي طرف قرارداد، محل خدمت فعلي خود را ترك كند اعم از اينكه فرد، خود مايل1تبصره

به ترك خدمت شده باشد يا به داليلي قرارداد وي توسط مركز بهداشت شهرستان لغو گردد، در هنگام انعقاد

و محاسبه ضريب ماندگاري قرارداد با اين افراد براي محل ديگر، بايد اين گواه (انعقاد قرارداد) ي مبناي به كارگيري

با درخواست شخصي، ضريب ماندگاري با شرايط مقصد در صورت جابجايي فرد(از اين به بعد) وي قرارگيرد.

و زودتر از پايان زمان قرارداد باشد مالك تا زم و چنانچه با نظر شبكه/ مركز بهداشت شهرستان ان برقرار مي گردد

در در هر دو صورت، انعقاد قرارداد جديد مورد نياز است.، مركز مجري مبدا خواهد بود.قبلي پايان قرارداد

در محل اشتغال صورت جابجايي طي دانشگاه/ دانشكدهحوزه فرد ، نيازي به و عدم وقفه كاري محل فعاليت،

 مراحل گزينش مجدد نمي باشد.

از2تبصره از70: با افرادي كه در گواهي انجام كار نمره ارزشيابي كمتر درج شده است، عقد قرارداد جديد پس

70طي حداقل يك دوره سه ماهه بوده واستمرار قرارداد جديد منوط به كسب امتياز چك ليست اولين پايش باالي
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ق70مي باشد. درصورت كسب امتياز چك ليست پايش كمتر از و امكان عقد قرارداد جديد لغو رارداد مي گردد

 ميسر نمي باشد.در سال جاري براي وي

ازبر اساس داليل مستند سالمت : لغو قرارداد اعضاي تيم2تبصره تذكر كتبي جهت اصالح امورو صرفا پس

پ و ابالغ معاون بهداشتي دانشكده/ دانشگاه علوم پزشكي امكان و با دستور .خواهد بود ذيرحداقل يك ماه قبل

و داروخانه بخش خصوصي15ماده  : انعقاد قرارداد مابين مركز بهداشت شهرستان
به منظور افزايش دسترسي بيمه شدگان روستايي به خدمات دارويي،مركز بهداشت شهرستان مي تواند نسبت به عقد

و پذيرش نسخ دارويي تجو يزي توسط پزشك خانواده قرارداد با داروخانه هاي غير دولتي حوزه تحت پوشش

اقدام نمايد. در اين صورت ادارات بيمه شهرستان مي بايست از پذيرش نسخ دارويي تجويزي پزشك خانواده ارائه

عدم امكان ارائه خدمات دارويي از طريق ظرفيت هاي بخش شده از سوي داروخانه مذكور امتناع ورزند. درصورت

مجري برنامه بيمه سالمتمركز خدمات جامع وجود داروخانه بخش خصوصي در روستاي محل استقرارودولتي

و توزيع داروهاي مورد نياز از طريق انعقاد قرارداد با اين داروخانه پس از تاييد معاونت روستايي، اولويت براي تامين

و و ضوابط مربوطه بهداشتي دانشگاه ميدر چارچوب قرارداد باشد. اگر بيش از يك داروخانه در محل مربوطه

، قراردادي جداگانه منعقد كرد. بر اساس ضوابط مربوطه عقد قرارداد وجود داشته باشد، مي توان با هر يك از آنان

(اقالم مورد درخواست داروخانه طرف قرارداد متعهد مي شود شعبه اي از داروخانه را با اقالم داروهاي سطح اول

و يا در شهر زير پزشك) از نظر هزار20فضاي فيزيكي در مركز مستقر نمايد مگرآنكه داروخانه در محدوده روستا

متري تا مركز مستقر باشد. داروخانه غير دولتي طرف قرارداد موظف است كليه اقالم دارويي 500نفر در شعاع

) ع 436مورد نياز در بسته خدمتي و كسورات ناشي از دم تامين اقالم دارويي به هر شكل مرتبط قلم) را تامين نموده

با كمبود اقالم يا عدم ارائه خدمات دارويي به عهده داروخانه طرف قرارداد مي باشد. الزم است اين مورد در متن

قرارداد في مابين لحاظ گردد. درصورت نبود داروخانه بخش خصوصي در محل استقرار مركز بهداشتي درماني، مي

و قابل دسترس مردم بنا به تشخيص مركز 500موجود در مناطق مجاور تا شعاع توان با داروخانه متري مركز

 بهداشت شهرستان، تامين داروهاي مورد نياز برنامه پزشك خانواده را منعقد كرد.

و تامين نيرو براي ارائه خدمت در شيفت هاي صبح1تبصره و توزيع دارو و : داروخانه طرف قرارداد موظف به تامين

(دهگردشي) به روستاهاي تحت پوشش و در برنامه سياري پزشك خانواده و سالمت مركز خدمات جامع عصر

و در مركزييداروارائه خدمات تامين دارو در شيفت شب براي موارد اورژانس مي باشد. مسئوليت تامين پرسنل

و در دهگردشي ها پرسنل به كارگيري شده مي بايد واجد با مسئول داروخانه طرف قرارداد مي باشد.مجري برنامه

و داروي دانشگاه باشند.  تاييديه معاونت غذا
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: در ساعات غيراداري بايد حداقل داروهاي موردنياز در قالب قفسه دارويي ضروري اورژانس در اختيار2تبصره

 پزشك خانواده قرار داده شود.

مجري برنامه قرار دارد، فقط مجاز به ارائه سالمت جامع مركز خدمات : داروخانه طرف قرارداد كه در محل3تبصره

و مجاز به فروش و خدمات مربوطه از اين محل به مردم مي باشد و اقالم بهداشتي دارو، ملزومات دارويي، پزشكي

 لوازم آرايشي نيست.

دارويي متشكل از : نظارت بر عملكرد دارويي داروخانه هاي مجري برنامه پزشك خانواده بر عهده كميته4تبصره

و دبيري مسئ و دارو و داروي دانشگاه با رياست معاون غذا و غذا ول امور دارويي معاونت كارشناسان حوزه بهداشت

 مركز بهداشت استان خواهد بود. بهداشتي/
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 سالمت فصل چهارم:وظايف اعضاي تيم

 سالمت : تشكيل پرونده16ماده
و ثبت نام از آنها، تشكيل پرونده  سالمت اولين اقدام پزشك خانواده پس از شناخت جمعيت تحت پوشش خود

و انجام اولين ويزيت افراد است كه بطور رايگان براي تمامي جمعيت تحت پوشش براي هر فرد از افراد خانوار

و فرمهاي مربوطه كه از طريق ستاد هماهنگي شهرستان تهي و به تيم صورت گرفته تحويل داده مي شود، سالمته

و در پرونده ثبت مي گردد.هر اقدام درماني كه پزشك خانواده براي افراد تحت پوشش خود انجام مي دهد تكميل

و سال خانوار وي ثبت گردد.هر سالمت بايد در پرونده يكبار بايد ويزيت دوره اي براي كليه افراد تحت پوشش

و در پرونده در صورت استقرار ثبت شود سالمت براي گروه هاي هدف مطابق با بسته هاي خدمت انجام گرديده

ثبت سالمت بايستي تمامي اقدامات فوق در پرونده الكترونيك سالمت سامانه نرم افزاري پرونده الكترونيك

 گردد.

بايد براي تمامي جمعيت تحت پوشش خود پرونده خانوادهپزشكانيدر صورت استقرار سامانه نرم افزار:1ره تبص

و تامين نشدن زير ساخت پرونده تشكيل دهند. سالمت الكترونيك و اينترنت در صورت عدم دسترسي به رايانه

و پرونده به صورت كاغذي تشكيل  گردد.الكترونيك،بايد ويزيت اول انجام شده

: هر زمان كه خانواري به منطقه تحت پوشش پزشك خانواده نقل مكان كرد، اولين اقدام، تشكيل پرونده2تبصره

و ويزيت اول تمام افراد خانوار جديد توسط پزشك خانواده است. اما اگر پرونده سالمت  سالمت خانوار

 شك جديد منتقل مي گردد. بصورت الكترونيكي انجام شده باشد، اطالعات خانوار براي پز

: در هنگام ويزيت دوره اي افراد تحت پوشش توسط پزشك خانواده، بايد ماما يا پرستار يا بهورز حضور3تبصره

و برخي از اطالعات فرم اولين ويزيت از پرونده خانوار موجود در خانه بهداشت يا پايگاه بهداشت داشته باشد

و كنترل گردد. اگر مر كز بهداشت شهرستان تشخيص داد كه به دليل حضور بهورز در هنگام ويزيت استخراج شده

دوره اي، كارهاي بهورز در خانه بهداشت با مشكل مواجه مي شود، پرونده خانوار افرادي كه بايد ويزيت شوند،

اري بهورز همراه پزشك قرار مي گيرد. دراين حالت نيازي به حضور اجب سالمت دراختيار ماما يا پرستار/ مراقب

 نيست.

در4تبصره : چنانچه فرد براي اولين ويزيت خود به پزشك مراجعه نكرد، بهورز يا كاردان يا رابط بهداشت او را

زمان حضور پزشك به خانه بهداشت/ پايگاه بهداشت دعوت مي كند تا پزشك در دهگردشي خود به همراه بهورز

مكان مناسب ديگري كه براي اين امر اختصاص داده شده است، او را در محل خانه بهداشت/ پايگاه بهداشت يا

 ويزيت كند.
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و نظارت(دهگردشي)17ماده :سركشي
از پزشك خانواده مي بايست در1حداقل نفر 2000در روستاهاي اصليبه خانه هاي بهداشت با جمعيت كمتر بار

ماهانه يكبار به جمعيت در هفته سركشي نمايد.همچنين دو بارنفر 2000خانه هاي بهداشت با جمعيت بااليو هفته

تحت پوشش خود در روستاهاي قمرو هر سه ماه يكبار به جمعيت تحت پوشش خود در روستاهاي سياري( به شرط

وجود راه براي عبور خودرو) سركشي نمايد. براي دهگردشي پزشك شاغل در مركز تك پزشك بايد برنامه ريزي

به خالي از پزشك نباشد صبح11تا ساعت تك پزشك سالمت مركز خدمات جامعكه نحوي صورت گيردهب

بصورتي كه در ويزيت مراجعين در نوبت صبح هم اختاللي ايجاد نشود. اي نظر ستادهن زمان مي تواند بسته

 هماهنگي برنامه پزشك خانواده استان تغيير نمايد.

(هيچ پزشك خانواده اي مجاز نيست:محل استقرار پزشك در زمان دهگردشي،1تبصره خانه بهداشت خواهد بود

خود، از انجام اين كار اجتناب كند). كليه بيماران تحت پوشش پزشكي كارانهبه بهانه نخواستن سهم دهگردشي در

 كه به دهگردشي رفته است، بايد توسط پزشك يا پزشكان ديگر موجود در مركز ويزيت گردند.

تعيين تعداد خانه بهداشت، چنانچه مركز موردنظر بيش از يك پزشك دارد، تعداد خانه هاي : درمورد2تبصره

و روستاهاي سياري بايد بين پزشكان تا حد امكان بطور مساوي تقسيم گردد. مثال خانه6اگر مركزي"بهداشت

و داراي ه شود.خانه بهداشت درنظر گرفت3پزشك است براي هر پزشك،2بهداشت در پوشش دارد

و3تبصره و سياري تحت پوشش در ساعات صبح : فراواني دهگردشي به تناسب خانه هاي بهداشت، روستاهاي قمر

و تاييد مركز بهداشت شهرستان انجام مي شود. در زمان عصر براساس برنامه زمانبندي مسئول مركز مجري

 خود حضور داشته باشد.دهگردشي پزشك، بهورز خانه بهداشت مزبور بايد حتماً در محل كار

و ارائه گزارش ماهانه به مركز بهداشت شهرستان18ماده :ثبت روزانه آمار مراجعين
به خدمات جامع سالمتمراكز مركز خدمات جامع مجري برنامه موظفند نسبت به ثبت دقيق آمار مراجعين روزانه

و گزارش ماهانه آمار مراجعين را براساسالمت س فرمت تعيين شده به مركز بهداشت شهرستان مجري برنامه اقدام

 ارسال نمايند.

مراكز خدمات جامع سالمت مجري تبصره: مركز بهداشت شهرستان پس از اطمينان از صحت اطالعات ارسالي

و بر اساس فرمت تعيين شده به مركز بهداشت استان ارسال مي دارد. برنامه تابعه، آن اطالعات را جمع بندي نموده

و هر ماهه براساس فرمت تعيين شده ميبايست به اداره كل اطالعا ت فوق در مركز بهداشت استان جمع بندي شده

و مركز مديريت شبكه ارسال گردد.  بيمه استان
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:ارائه خدمات در قالب بسته خدمت19ماده
و دفاتر تخص سالمت بسته خدمت تيم صي معاونت توسط كميته فني كشوري پزشك خانواده با همكاري مراكز

و پس از تصويب ستاد هماهنگي كشوري پزشك و تدوين و آموزش پزشكي تهيه بهداشت وزارت بهداشت، درمان

 خانواده به ستاد هماهنگي دانشگاه/دانشكده ابالغ شده است.
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و نحوه مرخصي اعضاي تيم سالمت  فصل پنجم: ساعات كار

 سالمت : ساعات كار اعضاي تيم20ماده
و وظايف كارمندان"فصل دهم87براساس تبصره يك ذيل ماده از مجموعه قوانين مرتبط با هيئت امناء"حقوق

(پزشكدانشگاه ساعت كاري پرسنل مرت و دندان، دندانپزشك، بهداشبط با برنامه پزشك خانواده ، تكاردهان

و درماناناسكاردان ياكارشنماما،، پرستار و...) بر اساس اعالم نظر شبكه بهداشت بهداشتي، پذيرش، نگهبان

 شهرستان/ مركز بهداشت شهرستان مطابق ساعت كاري پزشك خانواده مربوطه تنظيم مي شود.

 زمان كار پزشك خانواده به شرح زير مي باشد:

و بعدازظهر به مدت در دو شيفت سالمت تيم ساعت كار موظف الف: به اقتضاي وضعيت آب كامل ساعت8صبح

و فرهنگي منطقه در پنجشنبهو متناسب با بار مراجعه تعيين مي گردد.پايان ساعت فعاليت مركز در روزهايو هوايي

تا1تا مراكز داراي بيتوته بعدازظهر3ساعت بعدازظهر است. چنانچه مركز بدون بيتوته باشد بايد پنجشنبه ها يكسره

ايويزيت پزشك خانواده فرانشيزفعاليت نمايند. ريال است. البته 5000ن زمان بايد پرداخت كند معادل كه بيمار در

ي طول شبانه روز رايگان مي باشد.درمورد بيماران اورژانس ارائه خدمت در تمام

مبلغ فرانشيز دريافتي از بيماران غيرو باشدميو روزهاي تعطيلاز زمان كاري خارجب: زمان بيتوته شامل ساعات

و خدمات جانبي اورژانسي .مي باشد % تعرفه دولتي30 براي ويزيت

شود ولي چنانچه پزشكي در زمان بيتوته غيبت نمايد، اعتبار درنظر گرفته شده براي بيتوته از دستمزد وي كسر مي

و در نوبت شيفت وي باشد، عالوه بر كسر اعتبار مربوط به بيتوته فرد در اگر اين غيبت براي بيتوته در روز تعطيل

ميدوزمان تعطيل، معادل  گردد. سي ام حقوق او نيز به ازاي هر روز غيبت كسر

(برحسب شيفت:پزشكان خانواده مستقر در مراكز مجري برنامه موظفند در تمام اوقات1تبصره و بعدازظهر صبح

و به مدت (بطور بيتوته) فعاليت كنند. چنانچه8بندي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و در ايام شب ساعت كار)

و برنامه (برحسب تعداد پزشك مركز (شيفت هاي خدمت) يا در زمان بيتوته و بعدازظهر درهريك از اوقات صبح

غيراز زمان دهگردشي، مرخصي استحقاقي يا شركت در كالسهاي( شيفت بندي هر پزشك) حضور نداشتند

 از دريافتي آنها كسر مي شود.اعالنات مركز نصب باشد) آموزشي كه برنامه آن بايد برروي تابلوي

: ستاد هماهنگي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي شيفت بندي زمان كار پزشك را بايد طوري برنامه ريزي2تبصره

 بيشترين مراجعات مردم باشد.كند كه پاسخگوي

و راديولوژي / كارشناسان: حضور فعال پزشكان، ماماها يا پرستاران، كاردان3تبصره بهداشتي، كاركنان آزمايشگاه

و بهورزان تيم و سالمت(در صورت وجود) داراي قرارداد پزشك خانواده در مراكز مجري برنامه بيمه روستايي



و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام 17نسخه-ه پزشك خانواده

33 

ه و پايگاه و تعيين شده توسط دانشگاه/دانشكده علوم خانه هاي بهداشت اي بهداشت تابعه براي شيفت هاي فعال

و اين نيروها موظف هستند حتما در شيفت هاي خانواده همسان با ساعات كار اداري پزشك"پزشكي، الزامي است

تاهاي خدمت وي، حضور فعال داشته باشند. درمورد بهورزان فقط درصورتيكه پزشك براي دهگردشي به روس

 تحت پوشش خانه بهداشت مربوط مي رود بايد بهورز آن خانه بهداشت، حضور داشته باشد.

و نوروز4تبصره و ماماها/ پرستاران طرف قرارداد در ايام ماه مبارك رمضان : تغيير ساعت كاري پزشكان خانواده

و ساعات غيراداري مبتني بر ابالغيه هيئت محترم دولت يا استانداري ها است. البته، بايد شيف ت بندي روزهاي تعطيل

 از طرف مركز بهداشت شهرستان براي اين ايام صورت پذيرد تا خللي در خدمت رساني ايجاد نشود.

و بيمه روستائي در روزهاي كاري، بدون عذر5تبصره : درصورتيكه نيروي شاغل در قالب برنامه پزشك خانواده

خو10موجه روز از دريافتي5/2د حضور نيابد، بايد به ازاي هر روز غيبت به ميزان روز بطور كامل در محل خدمت

و لغو قرارداد گردد.در غيبت كمتر از ده روز غير موجه نيز به ازاي هر روز غيبت به ميزان از2وي كسر شده روز

 كل دريافتي ماهانه وي كسر مي شود.

از:6تبصره و درمان شهرستان بايد در صورت استفاده نكردن فرد طرف قرارداد مركز بهداشت يا شبكه بهداشت

آن15مرخصي استحقاقي تا و در پايان زمان قرارداد مبلغ كل15روز آن را محاسبه كرده روز( معادل مبلغ

 قراردادمنهاي بيتوته) را به وي پرداخت كند.

ر:7تبصره درنپيمانياز آنجايي كه حكم كارگزيني مبناي پرداخت ذخيره مرخصي آناو سمي در خصوص نيروهاي

ما مبلغ حكم كارگزينيپايان خدمت مي باشد مي بايست و منهاي مبلغ بيتوتهبه التفاوتبه از كل قرارداد كسر

 عنوان مبناي محاسبه بازخريد مرخصي در پايان هر سال لحاظ گردد.

 واده: بيتوته پزشك خان21ماده
الزامي است. مجري ارائه خدمات پزشكي درغير ساعات اداري، به جمعيت ساكن در منطقه تحت پوشش مركز

 مجري سه حالت احتمال دارد: ات در ساعات غيراداري در مركزبراي ارائه خدم

يط نبود پزشك در مركز بيتوته كند. در چنين شرايطي مركز بهداشت شهرستان موظف خواهد بود كه در شرا-الف

پزشك به هر دليل، پزشك جانشين مورد نياز مركز را تامين نمايد يا نزديكترين مركز داراي پزشك كه قابل

و در دسترس روستاييان آن مركز باشد را معرفي كند تا مردم در شرايط ضروري به پزشك دسترسي داشته باشند

در نسخه درج گردد. سالمت مركز خدمات جامع صورت تعيين جانشين،عالوه بر مهر پزشك جانشين،مهر شناسايي

 روز در ماه براي يك مركز باشد.10مدت زمان استفاده از پزشك جانشين نبايد بيش از
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پزشك به دليل نبود امكانات بيتوته، در مركز بيتوته نكند. در چنين شرايطي مركز بهداشت شهرستان موظف-ب

چ ند مركز مجاور با شرايط مشابه، امكان دسترسي به خدمات را در خواهد بود كه براي جمعيت تحت پوشش دو يا

(تعيين مركز معين).  محلي مناسب براي خدمات شيفت شب فراهم كند

و بهبود محل زيست پزشك ، مركز بهداشت شهرستان موظفو ماما تبصره:با درنظر گرفتن اعتبار براي راه اندازي

 اقدام به تهيه محل بيتوته نمايد.، داراي بيتوته است براي تمامي مراكز

5و فاصله كمتراز شهري روستايي هستند سالمت خدمات جامع درمورد روستاهايي كه تحت پوشش مركز-ج

و روستاهاي نزديك به شهردارند مي توان موارد مراجعه در خارج از تا شهر، كيلومتر مناطق شهري يا حاشيه شهرها

يا اورژانس بيمارستان-مركز معين-شبانه روزي در شهر سالمت مركز خدمات جامع ساعت اداري را به يك

و در اين وضعيت، هزينه هاي مربوطه برحسب ساعات شيفت و نيازي به بيتوته دراين مركز نمي باشد ارجاع داد

دراختيار مركز شب، از سرجمع اعتبارات پزشك مركز كم مي گردد ولي اعتبار آن ازسوي اداره كل بيمه استان

بهداشت شهرستان قرار مي گيرد تا طي قراردادي با بيمارستان جهت ارائه خدمات به بيمه شدگان پرداخت

دبه بيمارستان ندارد FFSشود.بديهي است اداره كل بيمه به طور مجزا پرداخت جداگانه به صورت برنامهر ضمن.

 ان يك شبكه در برنامه بيتوته حضور داشته باشند.بيتوته پزشكان به گونه اي طراحي گردد كه كليه پزشك

:مركز بهداشت شهرستان پزشكان مركز را با مركز مجاور به طور نوبتي در كشيك شبانه يا روزهاي تعطيل1تبصره

و به مردم نيز اعالم كند كه در شرايط اضطرار مي توانند به مركز داراي پزشك مراجعه كنند.  قرار دهد

در:در صور2تبصره ، مسئوليت شيفت مجري سالمت مركز خدمات جامعت وجود بيش از يك پزشك خانواده

و روزهاي تعطيل با پزشك مسئول مركز خواهد بود.  بندي ارائه خدمات در ساعات غيراداري

پزشك يا بيشتر، در صورت حضور پزشك خانواده در شيفت شب، روز4در مراكز شبانه روزي داراي:3تبصره

درنظر گرفته مي شود. بديهي است عدم حضور پزشك مذكور مشمول تعديالت OFFكاري بعد بيتوته براي ايشان

 نخواهد شد.و عدم حضور جمعيتي

ت4تبصره و ساير روزهاي تعطيل را تعطيل كرد. البته، : براي مراكزي كه فقط يك پزشك دارند، مي وان جمعه ها

امكان ارايه خدمت به جمعيت تحت پوشش را از مركز بهداشت شهرستان موظف است برحسب وضعيت،

مر. نزديكترين مركز معين يا شبانه روزي را فراهم كند و نشاني و ساعت مزبوركزادرضمن، الزم است نام، محل

ع تمامي مردم تحت پوشش مراكز رسانده شود تا مردم بدانند در روزهاي تعطيل بايد به كشيك به نحوي به اطال

پزشكان مستقر در مراكز داراي يك پزشك نيز بصورت شيفت بندي شده براساس نظر مركز كجا مراجعه كنند.

و نبايد بابت روزهايي كه كشيك براي آنها درنظر گرفته نشده بهداشت شهرستان بايد در اين مركز كشيك دهند

 است، از حقوقشان كسر گردد.
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سهم بيتوته در حقوق خود، از انجام اين كار اجتناب:هيچ پزشك خانواده اي مجاز نيست به بهانه نخواستن5تبصره

 كند.

در6تبصره مركز خدمات جامع : درصورتيكه مطابق بندهاي پيشگفت مقرر گرديد پزشك در شيفت هاي شب

و حداقل روستاييسالمت كشيك دهد، مركز بهداشت شهرستان موظف خواهد بود كه فضاي فيزيكي، امنيت

مركز فراهم كند. وجود سرايدار/خدمتگزار براي اين مراكز بويژه در شرايط حضور پزشك امكانات بيتوته را در آن

 خانم، ضرورت دارد.

تا شهر طوري باشد كه سالمت مركز خدمات جامع:بيتوته كردن ماما يا پرستار الزامي نيست. چنانچه فاصله7تبصره

ده ميسر نگردد، الزم است مركز بهداشت شهرستان امكان تردد هرروزه براي ماما يا پرستار عضو تيم پزشك خانوا

و مساعدت نمايد. دراين موارد، مي توان از همكاري درجهت تامين فضاي زيست مناسب براي اين افراد، همكاري

و شوراي روستا نيز بهره گرفت. و مشاركت مردم

و درمان/ مركز بهداشت شهرستان براي دندانپزشك8تبصره اني كه مايل به بيتوته در برنامه : از سوي شبكه بهداشت

 پزشك خانواده روستايي مي باشند امكانات الزم فراهم گردد.

درصورت فقدان امكانات بيتوته براي پزشك، بايد تالش شود ازمحل اعتباردر نظرگرفته شده هرچه:9 تبصره

و تا زمان آماده شدن محل، با نزديكترين مركز داراي مح ل بيتوته بصورت شيفتي بيتوته سريعتر محلي تامين گردد

صورت گيرد.بديهي است درمواردي كه بيتوته براي بيمه شدگان مركز به هر طريق ممكن تعريف نگردد موجبات

 كسر سرانه بيتوته مركز مي گردد.

: ضرورت دارد معاون درمان دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي هماهنگي الزم را به منظور پذيرش دارندگان10تبصره

ترچه بيمه روستائي توسط بيمارستان ها انجام دهد. براي استفاده از خدمات پزشك خانواده در ساعات غيراداري دف

(ازمحل حذف اعتبار بيتوته پزشك به عهده مركز بهداشت شهرستان استكليه هزينه هاي بيماران غير بستري

 مركز).

در همان شهرستان هماهنگ شود تا موارد 115اورژانس:مركز بهداشت شهرستان موظف است با مراكز11تبصره

و درصورت ضرورت، بيمار را به نزديكترين واحد بيمارستاني انتقال دهند.  فوريت ها را مديريت كنند

در12تبصره : استفاده از پزشكان بخش خصوصي در بيتوته واحد هاي مجري برنامه، در صورت عدم وجود ظرفيت

ودضوابط قرارن سنجي الزم، از محل اعتبارات بيتوته سهم پزشك بالمانع است.بخش دولتي، پس از امكا اد

 پرداختي اين پزشكان مانند پزشكان بيتوته مي باشد.
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 سالمت:نحوه استفاده از مرخصي اعضاي تيم22ماده
از سالمت اعضاي تيم-1 و مزايا بهرمند شوند ولي بطور30ساالنه مي توانند روز مرخصي استحقاقي با حقوق

و صرفا يكبار در طولدر روز از مرخصي استحقاقي استفاده كنند.10متوالي نمي توانند بيش از مورد حج تمتع

 خدمت اين مدت يكماه مي باشد.

ن بود، مبلغ مربوط به بيتوته كسر مي شود.:اگر زمان مرخصي پزشك با بيتوته وي همزما1تبصره

و ماما) در زمان مرخصي جانشين:مركز بهداشت شهرستان موظف است در جهت تامين نيروهاي2تبصره (پزشك

ها يا آموزش هاي شغلي آنها اقدام كند.مركز بهداشت شهرستان موظف است تغييرات ايجاد شده در فهرست

و ماماها يا پرس را در اسرع وقت به مركز بهداشت استان جانشينتاران قراردادي يا فهرست پزشكان پزشكان خانواده

 استان اعالم كند. سالمتو اداره كل بيمه

و شوهر) بايد طوري برنامه ريزي كرد تا در زمان3تبصره (غير زن : در مراكز مجري برنامه با بيش از يك پزشك

 مرخصي يا شركت در كالس آموزشي يك پزشك، ساير پزشكان در مركز حضور داشته باشند.

و شوهر مي توان به داراي تك پزشك يا با پزشكان مراكز خدمات جامع سالمت مجري برنامه : درمورد4تبصره زن

گونه اي برنامه ريزي كرد كه در زمان حضور نداشتن آنها از وجود پزشكان مراكز همجوار كه داراي چند پزشك

 شهري روستايي يا شبانه روزي استفاده كرد. سالمت خدمات جامع هستند، يا پزشكان شاغل در مراكز

توانند در صورت ابتال به بيماري به تشخيص پزشك معتمد دانشگاه/دانشكده از مرخصي مي سالمت اعضاي تيم-2

حقوق"روز منحصرا3از كمتر ماه در سال استفاده نمايند. در مرخصي استعالجي4استعالجي حداكثر به مدت

د و پرداخت نمي شود. ر مرخصي هاي روزانه براساس اصل حقوق را دريافت نموده ولي كارانه ويژه محاسبه

و در زمان مرخصي3استعالجي بيش از و مرخصي زايمان، فرد به سازمان تامين اجتماعي معرفي مي شود روز

براساس قوانين اين سازمان، فقط غرامت دستمزد از سازمان مربوط دريافت مي كند. پس از پايان دوره مرخصي فرد

 اقدام مختلف انجام داد:2 مي توان

پا-الف تابعه سالمت مركز خدمات جامع يان مدت قرارداد وي، مركز بهداشت موظف است فرد را در هر تا زمان

 خود كه نياز دارد به كارگمارد.

و از خدمت وي رضايت حاصل است،-ب چنانچه فرد استفاده كننده از مرخصي داراي سابقه خدمت در محل بوده

(فقط تا مدت زمان مرخصي استعالجي فرد) تا فرد پس قرارداد موقت بسته جانشيندر زمان مرخصي وي با فرد شود

 از پايان مرخصي به سركار خود بازگردد.
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و در جهت حفظ امنيت شغلي-3 ، مي بايست نيروي مادر با توجه به ابالغ سياست هاي جمعيتي، پس از پايان زايمان

ي زايمان مي توان از ماماطرف قرارداد در همان مركز قبلي مجددا بكار گيري گردد. در طول مدت مرخصي

 استفاده نمود. جانشين

و محل پرداخت دستمزد در طي شش ماهه9زايمان در حال حاضر به مدتيمدت زمان مرخص-4 ماه مي باشد

و بيمه روستايي مي و سه ماهه بعدي از محل اعتبارات برنامه پزشك خانواده اول از طريق سازمان تامين اجتماعي

 باشد.
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 فصل ششم: دارو

 : اقالم دارويي23ماده
مورد تعهد موجودقلم داروي مصرفي با احتساب تمامي اشكال دارويي 436مراكز بهداشت شهرستان موظف به تامين

و داروهاي ترالي اورژانساست. اين داروها بايد به ميزان كافي در انبار دارويي مركز بهداشت شهرستان يا داروخانه

و در مقاطع سه ماهه يا براساس درخواست، نيازهاي دارويي مراكز طرف قرارداد بخش غيردولتي وجود داشته باشد

درخواست كتبي پزشك يا پزشكان شاغل در هر مركز تامين كنند. مجري برنامه را براساس خدمات جامع سالمت

و تغيير اقالم دارويي تا حداكثر % اقالم آن به عهده كميته اي تحت عنوان كميته10تصميم گيري درمورد تركيب

استان، معاون بهداشتي دانشگاه/دانشكده، سالمت تدوين فهرست دارويي پزشك خانواده متشكل از مديركل بيمه

وتماينده معاونن رييس اداره رسيدگي به اسناد پزشكي يا رييس مسئول امور دارويي معاونت بهداشتي، غذاو دارو

و ارزشيابي اداره كل بيمه و نماينده پزشكان خانواده مي باشد كه براساس بيماري هاي سالمت اداره نظارت استان

و مشكالت شد. تمام تغييرات فهرست دارويي بايد به كميته ملي منطقه، بنا به ضرورت تشكيل خواهدسالمت بومي

و دارويي برنامه پزشك خانواده اعالم گردد. و ملزومات پزشكي  سياستگذاري دارو

: پزشك يا پزشكان شاغل در مركز مجري برنامه بايد درخواست دارويي خود را زماني به مركز بهداشت1تبصره

از هر قلم دارو در درخواست قبلي در مركز موجود باشند. در صورت%50شهرستان اعالم كنند كه هنوز حداقل

(دولتي يا خصوصي)، تا دو برابر قيمت و موجودي صفر براي داروي مركز نرسيدن به موقع داروهاي درخواستي

 دارو از سرانه دارويي مركز كسر مي شود.

نم2تبصره ي شود. : تامين داروهاي خاص بيماران صعب العالج مشمول اين بند

از3تبصره قلم داروي تعيين شده 436: پزشك خانواده مجاز به تجويز داروهاي خارج از فهرست درخواستي خود

و نارسايي عروق كرونري وبيماري و روان، نيست اما تمديد نسخ درمان بيماران ديابتي، پرفشاري خون، اعصاب

و براساس راهنماه و به شرط وجود هاي قلبي كه توسط متخصص مربوطه شروع اي باليني ابالغي وزارت بهداشت

و ثبت ميزان مصرفي دارو در پرونده سالمت پرونده ادامه مي يابد، از اين سالمتو پيگيري ماهانه اين بيماران

و امكان دسترسي 436قاعده مستثني است. درصورتي كه، داروهاي مربوطه جزو اقالم قلم داروي تعيين شده نباشند

وخانه واجد مسئول فني داروساز طبق ضوابط طرح گسترش نباشد، پزشك خانواده بايد اين داروها را در نسخه به دار

و داروخانه مستقر در مي بايد نسبت به تامين اين اقالم اقدام نموده سالمت مركز خدمات جامع جداگانه تجويز كند

و توسط بيمه و مشمول كسورات نمي شود.اس سالمتو هزينه اين داروها بايد از سطح دوم  تان پرداخت شده
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و در فهرست4تبصره و روان كه داراي پرونده فعال مراقبت هستند قلم دارو 436: داروهاي مصوب بيماران اعصاب

قرار مي گيرند به صورت رايگان در اختيار بيماران قرار داده مي شوند. هزينه تامين اين داروها از محل اعتبارات

مي1سهم دارو از محل دانشگاه يا كه باشد.درصد ماليات بر ارزش افزوده ) الزم است اقالم دارويي اين بيماران

و روان مي باشند) در برگه جداگانه  گردد.نسخه روان سالمت با عنوان داراي پرونده فعال اعصاب

م5تبصره و صرف منطقي داروي دانشگاه : كليه نسخ دارويي مراكز مجري برنامه پزشك خانواده در كميته تجويز

و نتايج ضمن ارسال به اداره كل بيمه مي سالمت ارزيابي شده استان، جهت تصميم گيري در كميته دارويي مطرح

 گردد.

و درمان كشور بايد از محل6تبصره : داروهاي مربوط به برنامه هاي جاري ادغام شده در نظام شبكه بهداشت

و براساس دستورعمل برنامه مزبور از طريق خانه هاي بهداشت يا اعتبارات جاري دانشگاه علوم پزش كي تامين شده

 هاي بهداشت دراختيار مردم قرار داده شوند.پايگاه

از7تبصره برنامه، درصورت فقدان اقالم دارويي تجويزشده مجري سالمت مركز خدمات جامع : در هر بازديد

و صرفا (درخواست پزشك) براي همان ماه مورد بازديد سهم سرانه داروي مركز مربوطه"توسط پزشكان مركز

 كسر مي شود.

: نبود بعضي از داروها در برخي از مناطق به دليل كمبود كشوري دارو، با نظر ستاد هماهنگي دانشگاه/8تبصره

 ده، مشمول كسورات نمي شود.دانشك

و9تبصره و دارندگان دفترچه ساير سازمانهاي بيمه گر و عشاير :براي داروهايي كه با ثبت در دفترچه بيمه روستاييان

و در مورد30ايران تجويز مي شوند، سالمت ساير صندوق هاي سازمان بيمه % فرانشيز از بيماران اخذ مي گردد

.افراد فاقد هرگونه دفترچه بيمه، بايد هزينه كامل از بيمار دريافت شود داروهاي تجويز شده براي

تجويز نسخ دارويي توسط كارشناس مامايي داراي نظام مامايي صرفا در محدوده داروهاي قابل:10تبصره

و بيمه روستايي، مقدور مي باشد. و طبق بسته خدمتي پزشك خانواده  تجويزآنان

 : اقالم مكمل24ماده
و درمان شهرستان/ مركزهامركز بهداشت شهرستان موظف به تامين اقالم مكمل در انبار دارويي شبكه بهداشت

هاي هدف برنامه مكمل بهداشت شهرستان مي باشد. اين اقالم برحسب بسته خدمتي تعريف شده براي گروه

دادراختيار خانه هاي بهداشت يا پايگاه ده تا به صورت رايگان دراختيار افراد هاي بهداشت روستايي/ شهري قرار

 گروه هدف برنامه ها قرار گيرند.

و بايد رايگان ارائهه نبايد داروهاي بهداشتي يا مكمل تبصره: پزشك خانواد كه دراختيار خانه بهداشت قرار دارد

 نمايد. نسخهشود را درمورد جمعيت هدف برنامه هاي بسته خدمتي
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 داروخانه: راه اندازي25 ماده
يا مناطق مجاور يا سالمت مركز خدمات جامع درصورت نبود داروخانه بخش خصوصي در روستاي محل استقرار

تمايل نداشتن آنها به همكاري با برنامه پزشك خانواده، مركز بهداشت شهرستان موظف به راه اندازي واحد

و توزيع دارو به مردم در محل و تامين جداروخانه و زمان دهگردشي پزشك مي سالمت امع مركز خدمات مزبور

 باشد.

 : ميزان تجويز دارو26ماده
قلم مي باشد. اين شاخصدر3ميانگين مورد انتظار اقالم دارويي تجويز شده در بررسي هاي كلي نسخ هر پزشك

و مصرف منطقي دارو مورد بررسي قرار مي گيرد. چنانچه بيش از پوشش پزشك % جمعيت تحت25كميته تجويز

تا50خانواده در گروه سني باالي  قلم دارو افزايش يابد. 3.5سال باشند، اين ميانگين مي تواند

و روان تبصره: و نسخ بيماران داراي پرونده فعال اعصاب رعايت سقف مذكور شامل موارد تجديد نسخ متخصص

 اكثر يك ماهه مقدور مي باشد.نمي باشد. الزم به ذكر است تجديد نسخ متخصصين در بازه زماني حد
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 فصل هفتم: پاراكلينيك

و راديولوژي27ماده :نحوه استقرار مراكز آزمايشگاهي
ارائه خدمات پاراكلينيك بايستي يا در مركز مجري برنامه يا حداكثر با نيم ساعت فاصله زماني با خودرو تا مركز

(يا حداقل فاصله زماني ممكن) صورت گيرد. مركز بهداشت هر شهرستان مي تواند براي تدارك خدمات مزبور

پاراكلينيك نسبت به عقد قرارداد با ساير مراكز دولتي يا غيردولتي واجد شرايط اقدام نمايد. مركز بهداشت

و شهرستان موظف به تامين خدمات پاراكلينيك در تمامي مراكز بهداشتي درماني محل اجراي برنامه بيمه روستايي

و و راديولوژي يا خريد خدمات آزمايشگاهي پزشك خانواده خواهد بودكه از طريق راه اندازي آزمايشگاه

و انجام اين آزمايشات در شهر يا راديولوژي از بخش غيردولتي يا امكان جمع آوري نمونه از مراكز روستايي

و امكان استفاده از خدمات راديولوژي دولتي يا ارجاع برنامه ريزي شده بيماران به راديولوژي هدايت به مركز معين

 شهر محقق مي گردد.

:شرايط دريافت خدمات پاراكلينيك28ماده
و درمان شهرستان، واحد آزمايشگاهي خاص را براي ارائه خدمات تعيين كرده-1 چنانچه شبكه بهداشت

درصورت مراجعه بيمار به واحد آزمايشگاهي ديگر باشد،پزشك ملزم است بيمار را به همان آزمايشگاه ارجاع دهد.

 غيراز واحد معرفي شده، تمام هزينه ها بر عهده شخص خواهد بود.

و سالمت چنانچه خدمات پاراكلينيكي تعيين شده توسط سازمان بيمه-2 ايران،(ساير موارد آزمايشگاه

خو سونوگرافي تصويربرداري و بسته خدمت سطح اول نبوده كه جزو فهرست خدمات پاراكلينيكي پزشك انواده

و ماما در محدوده نسخ قابل تجويز) ولي پزشك عمومي را در دفترچه بيمه تجويز مجاز به تجويز آنها مي باشد(

 ايران پرداخت مي شود. سالمت نمايد، هزينه اين خدمات توسط سازمان بيمه

 از نظر ساختاري:سطح بندي آزمايشگاه29ماده
 ارائه دهنده خدمات، به شرح ذيل تقسيم مي شوند:واحدهاي

مر-1 باجمعيت تحت مجري برنامه پزشك خانواده به آزمايشگاهي اطالق ميشودكه درمركزمجري:زكآزمايشگاه

از پوشش  نفر قرار دارد. 4000 بيشتر

از سالمت مركز خدمات جامع در صورتيكه:نمونه گيري واحد-2 و 4000داراي جمعيت كمتر راه نفر باشد

يامقرون به صرفه نبوده در آن مركز اندازي آزمايشگاه ازتانزديكترين آزمايشگاه آن مركز فاصلهو نيم فعال كمتر

و بايد بوسيله نزديكترين آزمايشگاه پوشش داده شود. ساعت با وسيله نقليه باشد نياز به راه اندازي آزمايشگاه نبوده
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 2500اين مركز ملزم به نمونه گيري توسط پرسنل معرفي شده مركز بهداشت شهرستان براي جمعيت كمتر از

هفكنفري نفر سه روزدر 7000تا 4000و براي جمعيت دو روز در هفتهنفر 4000تا 2500، براي جمعيتتهروز در

 هفته مي باشد.

(سطح يك) از مسير شهرستان:مركز بهداشت آزمايشگاه-3 در اين آزمايشگاه، آزمايشات تجويزي پزشك خانواده

ارجاع در مركز بهداشت شهرستان انجام مي شود. بديهي است چنانچه در نسخ تجويزي خدمات آزمايشگاهي

توسط پزشك خانواده يك يا تعدادي از اقالم خدمات آزمايشگاهي مربوط به خدمات مجاز آزمايشگاه شهرستان

جهت جلوگيري از نمونه گيري مجدد،كليه خدمات نسخه تجويزي بايستي در آزمايشگاه مركز بهداشت باشد

 شهرستان انجام گيرد.

ن:1تبصره زداراي مراكتيفعالوجمع شگاهيآزمايمركز داراتيبراساس سرجمع جمع شگاهيآزمايانسانيرويجذب

گ واحد ميرينمونه سالمت مركز خدمات جامع تحت پوششتيجمع نفر 7000هريبه ازا.گرددي محاسبه

نكيفعال، شگاهيآزمايدارا اين نيرو در مركز داراي شود.يميريبه كارگ شگاهيكاردان/كارشناس آزمايروينفر

و موظف به انجام نمونه گيري در مراكز فاقد آزمايشگاه تحت پوشش اين مركز مي آزمايشگاه فعال مستقر بوده

 باشد.

با:2تبصره ساختار آزمايشگاهي تعريف شده براي كليه مراكز زيرمجموعه هر شبكه بايد طي صورتجلسه مشتركي

و ناظرين قرار گيرد. و در كليه مراكز مجري در معرض ديد بيمه شدگان  اداره كل بيمه مصوب

 انجام مي شود.به صورت رايگان نمونه گيري جهت گروه هدف پاپ اسمير در آزمايش:3تبصره

و بيمه30ماده : تجهيزات سطوح مختلف آزمايشگاههاي بهداشتي در برنامه پزشك خانواده

 روستايي

و بيمه روستايي پيوست ليست بر اساستجهيزات سطوح مختلف آزمايشگاههاي بهداشتي در برنامه پزشك خانواده

و بيمه روستايي د.باشمي تجهيزات آزمايشگاههاي بهداشتي در برنامه پزشك خانواده

و ويژگي هاي فني آنها مبتني بر نوع خدمات آزمايشگاهي قابل انجام1تبصره :الزام به تامين هر يك از اين تجهيزات

و باركاري آن مي باشد. بنابراين متناسب با باركاري ممكن است از تجهيزاتي با ظرفيت بيشتر يا كمتر در آزمايشگاه

 نيز براي تجهيز آزمايشگاه استفاده شود.

آيين نامه وسايل تشخيص2كه تعريف آنها در ماده (IVD):تمام وسايل تشخيص آزمايشگاهي پزشكي2رهتبص

و تمام آمده است، آزمايشگاهي پزشكي و آموزش پزشكي باشند بايد داراي تاييديه از وزارت بهداشت، درمان
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را كاركنان آزمايشگاه مطابق دستورالعمل به اداره امور هاي تشخيص پزشكي موظفند مشكالت مربوط به اين وسايل

 آزمايشگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي متبوع گزارش نمايند.

و آزمايش هاي31ماده و قابل انجام:خدمات آزمايشگاههاي بهداشتي در برنامه پزشك خانواده

 بيمه روستايي
و آزمايش هاي طرف قراردادو بيمه روستايي آزمايشگاههاي بهداشتي در برنامه پزشك خانوادهقابل انجام خدمات

و آزمايش هاي قابل انجام آزمايشگاههاي بهداشتي در برنامه پزشك شبكه مي بايست بر اساس پيوست خدمات

و بيمه روستايي باشد.  خانواده

و برنامه هاي كشوري، متناسب با نيازهاي بومي هر منطقه، ممكن1تبصره :به تشخيص متوليان نظام مراقبت از بيماريها

و آزمايشهاي مراكز آزمايشگاهي آن منطقه افزوده شود.  است به فهرست خدمات

ت آزمايشگاهي در صورت فراهم نبودن شرايط انجام آزمايش، نمونهاارائه خدم آزمايشگاهها،:در كليه2تبصره

و نمونه هاي با و بيمه روستايي انجام شده با رعايت ليني گيري در مركز ياآزمايشگاه مجري برنامه پزشك خانواده

، درماني سطوح باالتر-بهداشتيآزمايشگاههاي به نمونه برداري اصول ايمني وزنجيرهسرددرهمان روز

يا مارستانيبشگاهيزماآ آن شده طرف قرارداد تاييدآزمايشگاههاي خصوصي دولتي ياغير دولتي ارجاع مي شود.

دسته از نمونه ها كه ارسال آنها مشمول برنامه زمانبندي مشخص مي باشد، الزم است تا پيش از ارسال در شرايط

 مناسب نگهداري شوند.

 مجري:تصويربرداري(راديولوژي) هاي مورد تعهد سطح يك در مراكز32ماده
 به شرح ذيل است: مجريفهرست تصويربرداري(راديولوژي) هاي مورد تعهد سطح يك در مراكز

 بدون ماده حاجب تمام راديوگرافي هاي ساده-1

و درمان:الزم است1تبصره در زمان عقد قرارداد با مراكز درماني دولتي به منظور انجام شبكه بهداشت

از محل FFSهاي مربوطه پس از كسر فرانشيز مربوطه بصورت تصويربرداري هاي مورد تعهد سطح يك كل هزينه

پرداخت گردد.چنانچه قرارداد با بخش دولتي ميسر نگردد، ارائه خدمات شبكه سرانه مربوطه به مركز طرف قرارداد

 تصوير برداري توسطعقد قرارداد با بخش غير دولتي، صورت مي پذيرد.

و ماماخانواده پزشك كليه سونوگرافي هاي قابل تجويز توسط-2

(سونوگرافي در طول سونوگرافي يك تبصره: انجام بديهي.هفته) رايگان مي باشد32-34ياهفته16-18بارداري،

 % مي باشد.30انجام سونوگرافي هاي بعدي با فرانشيز است
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و دندان  فصل هشتم: خدمات دهان

و دندان سالمت:نحوه ارائه خدمات33ماده  دهان
دهان ودندان ازطريق ارائه خدمات آموزشي، پيشگيري ودرماني دندان پزشكي به جمعيت داراي سالمت ارتقاء

(افراد زير20دفترچه بيمه روستايي در مناطق روستايي، شهر هاي زير و عشايري با اولويت گروه هدف 14هزار نفر

و شيرده)كشور صورت ميپذيرد. و مادران باردار  سال

و يا محل : ارايه1تبصره خدمات سطح يك قابليت اجرا در مدرسه، مهدكودكو ساير مراكز اجتماعات مثل مسجد

و مهدكودكها از و روزهاي برنامه ريزي شده براي مراجعه به مدارس و اطراق عشاير كوچ كننده دارد.(تاريخ كار

 گردد)قبل مشخصو در تابلو اعالنات مركز نصب مي

و يا استفاده از يونيت دندانپزشكي سيار ارايه فيشورسيلنت، : در صورت وجود واحد2تبصره دندانپزشكي ثابت

و نظارت بر عملكرد آن و خدمات درماني نيز در مراكز فوق الذكر ميسر مي باشد. صدور مجوز بهره برداري بروساژ

د.بر اساس آيين نامه مربوطه به عهده معاونت بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور مي باش

و دندان سالمت:سطح بندي خدمات34ماده  از نظر ساختاري دهان
در سالمت بسته خدمات و دندان  سطح ارائه مي شود:دو دهان

و ارتقايو پايگاه هاي بهداشتي ) سطح يك:1 و دندان سالمت خانه هاي بهداشت به ارايه خدمات پيشگيري دهان

و دندان در محل يا منطقه تحت پوشش با جلب سالمت بدين شرح مي پردازند: شناسايي عوامل تعيين كننده دهان

و هيئت امناء روستاو اتخاذ يك تصميم يا فعاليتهاي مكمل با هماهنگيهاي برون بخشي براي ارتقاي حمايت شورا

و دندان مردم منطقه، آموزش بهداش سالمت و يا ساير دهان و دندان با رعايت اصول مصاحبه انگيزشي ت دهان

(به منظور ارتقاي مهارتهاي فردي گروه هدف در رابطه با استفاده درست از مسواك،نخ مدلهاي آموزش بهداشت

و مضر و دندان،تغذيه غير پوسيدگي زا، سالمت دندان،مشكالت هنگام رويش دندانها،ترك عادات بد دهان

و نحوه حفظ اهميت دندانه  سالمت سالگي)، معاينه وثبت اطالعات وضعيت6دندان سالمت اي شيري،شناسايي

و يا در پرونده خانوار، انجام وارنيش فلورايد جهت ارايه به و دندان ترجيحاً در سامانه الكترونيك مربوطه دهان

و توزيع مسواك انگشتي جهت كودكان زير ا3گروه هدف بزار ارزيابي سطح خطر سال،پايش به كارگيري

و دندان مي پردازند.ارجاع به سطوح باالتر براي افرادي كه نياز به خدمات پوسيدگي دندان براي خودمراقبتي دهان

 درماني دارند، در اين سطح بايد صورت پذيرد.

و درمان شهرستان نظير مجري سالمت خدمات جامع مراكز:دو) سطح2 و واحد هاي طرف قرارداد شبكه بهداشت

و درمانگاه هاي طرف قرارداد جهت اجراي سطح و مطب هاي دندانپزشكي خدمات در قالب خريد2مراكز معين

و سالمت خدمت به ارايه خدمات پيشگيري ثانويه شامل آموزش بهداشت دهان به مراجعين ثبت اطالعات وضعيت
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و دايمي) دهانخدمات (شيري ازو دندان مراجعين، فيشور سيالنت تراپي، فلورايدتراپي، ترميم دندانها با استفاده

و دايمي (شيري و كامپوزيت، كشيدن دندان هاي غير قابل نگهداري ( درمان پالپ)،آمالگام ) دندان هاي vptزنده

و و دايمي، جرم گيري و سيار)، مي پردازند.تيونيبه شرط تامين پالپوتوميو بروساژشيري (ثابت  دندان پزشكي

و به اداره بيمه دندانپزشك خانواده تبصره: ليست مراكز مجري طرح و سالمت در هر دانشكده/دانشگاه تهيه استان

به سالمت اداره دهان دندان معاونت بهداشت وزارت متبوع ارسال مي گردد. با توجه به ضرورت گسترش خدمات

و ليست مراكز جديد ، افزايش مراكز جديد بايستي با جديت پيگيري منظور ايجاد پوشش صد درصدي گروه هدف

 ماه به مراجع فوق الذكر گزارش شود.3هر

دن سالمت : تعرفه خدمات35ماده و  داندهان
و يا تعرفه مصوب دانشگاه/دانشكدهتعرفه خدمات مربوطه، مي بر اساس تعرفه هاي مصوب ساليانه بخش دولتي

 باشد.

و ساير بيمه ها، تبصره: و پالپ زنده تعرفه پالپوتومي براي دارندگان دفترچه بيمه روستايي خارج از گروه هدف

.معادل تعرفه ترميم در نظر گرفته مي شود

و دندان سالمتخدماتبسته : فرانشيز36ماده  دهان
 رايگان است.ساكنسطح يك براي كل جمعيت پيشگيري ارائه خدمات الف)

دوب)  به شرح زير مي باشد.براي جمعيت تحت پوشش فرانشيز ارائه خدمات سطح

(زير:برايدارندگان دفترچه بيمه روستايي-1 و شيرده) رايگان14در گروه هدف سايرو براي سال، مادران باردار

بر اساس تعرفه هاي مصوب ساليانهو براي خدمات غير از تعهد بيمه سي درصد،افراد براي خدمات در تعهد بيمه

و يا تعرفه مصوب دانشگاه/  مي باشد. دانشكده علوم پزشكي بخش دولتي

(تامين اجت-2  سالمت ماعي، نيروهاي مسلح، كميته امداد، ساير صندوق هاي بيمه براي دارندگان دفاتر ساير بيمه ها

و براي خدمات غير از تعهد بيمه،براي خدمات در تعهد بيمهو...): بر اساس تعرفه هاي مصوب ساليانه سي درصد

و يا تعرفه مصوب دانشگاه/دانشكده  علوم پزشكي مي باشد. بخش دولتي

 براي افراد فاقد هر گونه دفترچه بيمه: كل هزينه خدمات بر عهده بيمار مي باشد.-3
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و دندان سالمت : ارايه دهندگان خدمات37ماده  دهان
و دندان شامل دندانپزشك، بهداشتكا ر دهان ودندان، مراقب سالمت دهان،ارايه دهندگان خدماتسالمت دهان

و بهورز مي باشد.  مراقب سالمت

و دندان سالمت خدمات:ثبت اطالعات38ماده  دهان
و هرگونه اقدام الزم براي و فن آوري اطالعات مركز بهداشت استان/شهرستان مسئول برنامه ريزي واحد آمار

و دندان در فرم هاي كاغذي يا سامانه الكترونيكي مي باشد. سالمت حصول اطمينان از ثبت اطالعات همچنين دهان

و دندان سالمت مراكز تحت پوشش مي بايستي از طريق نرم افزار سطح دو خدمات اداره آمار خدمات دهان

 گزارش گردد.

و دندانسالمت: تقسيم بندي زمان كاري خدمات39ماده  دهان
و همچنين بهبود كيفيت شاخص % ساعت كاري موظف براي60مي بايستي DMFTبه منظور ارتقاء خدمات

و جرمگيري گروه هدف، پالپوتومييترميم، فيشور سيالنتشامل ثانويه پيشگيرانه خدمات لحاظ گردد، پالپ زنده

و مابقي ساعت كار10و همچنين و بازديد از مدرسه و همچنين دهگردشي % آن براي كارهاي آموزشي گروه هدف

و براي كل جمعيت تحت پوشش مد نظر قرار30يعني  گيرد.% باقي مانده براي ساير خدمات

ي برنامه40ماده و دندان سالمت : نظارت بر اجرا  دهان
و پشتيباني، بايد نسبت به تشكيل ، پايش معاون بهداشت دانشگاه/دانشكده به منظور برنامه ريزي، اجرا، نظارت

و نماينده بيمه و كارشناس مسئول گسترش سالمت كميته اي با حضور كارشناس مسئول بهداشت دهان ودندان

و پايش و به همين منوال درشهرستان جهت انجام امور مربوطه اقدام نمايد. نظارت شبكه در مركز بهداشت استان

6دهان ودندان مادران باردار، كودكان زير سالمت خدمات ارايه شده بر اساس فرم هاي جمع بندي عملكرد طرح

و بر اساس كتابچه مراقبت از كودك14تا6سال، كودكان و دستورالعمل كتابچه مراقبت هاي ادغام سال سالم

مادران مي باشد. ضمناً پايش هاي هر سطح توسط سطح باالتر انجام مي گيرد. مثالً بهورز توسط سالمت يافته

و ... نظارت مي شوند. همچنين تيم استاني مسئوليت و اين كاردان ها توسط دندانپزشك كاردان هاي بهداشتي

و از طريق سامانه نظارت بر فعاليتهاي شهرستان ها را عهده دار مي باشد. اين گزارشات ترجيحاً بايستي به روز

و دندان مركز الكترونيك در دسترس قرار گيرد.نظارت بر عملكرد دندانپزشكان توسط مسئول واحد بهداشت دهان

و دندان مركز بهداشت شهرستان بوده وپس از تاييد انجام خدمات دندانپزشكان توسط مسئول واح د بهداشت دهان
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و دندان مركز بهداشت شهرستان، پرداختها صورت مي گيرد . نظارت بر عملكرد مسئول واحد بهداشت دهان

و دندان مركز بهداشت استان انجام مي شود.  بهداشت شهرستان توسط مسئول واحد بهداشت دهان

و دندانسالمت : شيوه ارايه خدمات41ماده  دهان
و14ي سني هدف شامل: زير گروهها-1 مي باشد.كليه گروه هاي سني، مخصوصاً گروه شيرده سال، مادران باردار

و اطالعات وضعيت و پايگاههاي بهداشتي غربالگري شده و سالمت هاي سني هدف در خانه هاي بهداشت دهان

د. پس از انجام آموزش بهداشت دهان دندان هاي آنها در پرونده خانوار يا نرم افزار كامپيوتري مربوطه ثبت مي گرد

با استفاده از وسايل كمك آموزشي، افرادي كه نياز به درمان هاي دندانپزشكي دارند به دندانپزشك يا ساير

و نتيجه ارجاع در پرونده خانوار مربوط به آن فرد ثبت مي گردد. كاركناني كه با يونيت كار مي كنند، ارجاع

هرسا14كودكان گروه هدف زير و يا مراقب6ل بايستي ،مراقبت شوند. همچنين سالمتماه يكبار توسط بهورز

و شرح خدمات در پرونده فرد/ خانوار2وارنيش فلورايد بر اساس دستورالعمل مربوطه به كودكان باالي سال ارايه

.ثبت مي گردد. مراقبت هاي مازاد بر مراقبت هاي كودك سالم در قسمت مراجعات كودك ثبت شود

سال به دليل ضرورت مراقبت جدي از دندان هاي دائمي داراي اولويت مي باشند،14تا6از آنجا كه گروه سني-2

و دندانها، آموزش بهداشت دهان، وارنيش فلورايد، سالمت لذا انجام خدمات پايه دهان ودندان شامل معاينه دهان

رسه در پايگاه هاي سنجش بر اساس دستورالعمل هاي فيشور سيالنت براي كليه دانش آموزان بدو ورود به مد

و خدمات تعريف شده مي بايست توسط ارايه مربوطهضروري مي باشد. ارايه اين خدمات محدوديت زماني نداشته

و انجام گيرد .و پوشش اين خدمات به طور كامل انجام پذيرد دهندگان ادامه يافته

دهان دندان معاونت بهداشت وزارت سالمت تبصره: آموزش مورد نياز براي ارايه دهندگان خدمت زير نظر اداره

و با مشاركت مراكز آموزش متبوع، توسط واحد بهداشت دهان ودندان دانشكده/ دانشگاه هاي علوم پزشكي

 بهورزي انجام گيرد.

و با همكاري گسترش نظارت خدمات فني مي بايست زير نظر دندانپزشك-3 و در تمامي كميته هاي تعريف شده

 شبكه مركز بهداشت شهرستان باشد.
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و بيمه روستايي و هزينه هاي مالي برنامه پزشك خانواده  فصل نهم: درآمدها

و پزشك خانواده42ماده  : درآمدهاي برنامه بيمه روستايي

و پزشك  خانواده از طرق زير تامين خواهد شد:درآمدهاي برنامه بيمه روستايي

 سالمت منابع حاصل از عقد قرارداد مركز بهداشت شهرستان يا شبكه بهداشت درمان شهرستان با اداره كل بيمه-١

 استان.

منابع حاصل از اخذ فرانشيز ويزيت پزشك خانواده يا ماما با رعايت سيستم ارجاع درمورد افرادي كه دفترچه-2

دارند. تعرفه وروديه براي خدمات درماني تعيين شده در بسته خدمت كه توسط پزشك خانواده يا بيمه روستايي

و منجر به و دريافت هرگونه مبلغ خارج از موارد ابالغي وجاهت ندارد ماما ارائه مي شود، بشرح زير مي باشد

 كسورات پايش مي گردد.

فر 106000پزشك عمومي تعرفه كامل ويزيت الف)  ريالمي باشد. 5000انشيز آن معادلريال كه

(60معادل ويزيت كارشناس ماماييب) فرانشيز  ريال) مي باشد. 3000% فرانشيز پزشك عمومي

(%70معادلييماماكارشناس ارشدتيزيفرانشيزوج)  ريال) مي باشد.3500فرانشيز پزشك عمومي

 % از تعرفه دارو درمورد افراديكه دفترچه بيمه روستايي دارند.30منابع حاصل از اخذ فرانشيز-3

 % از تعرفه خدمات آزمايشگاهي درمورد افراديكه دفترچه بيمه روستايي دارند.15منابع حاصل از اخذ فرانشيز-4

ه دفترچه بيمه روستايي دارند.% از تعرفه خدمات راديولوژي درمورد افراديك15منابع حاصل از اخذ فرانشيز-5

و10منابع حاصل از اخذ فرانشيز-6 و پانسمان (مانند اخذ كامل هزينه % از تعرفه هاي خدمات تزريقات مواد مصرفي

و ساير خدمات سرپايي كه مشمول تعرفه هستند. و...)  دستكش، سرنگ، ماسك، پنبه، الكل، ليدوكايين، بتادين

و ...) به ساير بيمه%30منابع حاصل از اخذ فرانشيز-7 و پاراكلينيكي (پزشكي، دارويي، كل خدمات ارائه شده

(تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، ساير صندوق هاي بيمه و ....). سالمت شدگان

و ...) درقبال ارائه برگه-8 (تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح ي منابع حاصل ازاخذ سهم ساير سازمان هاي بيمه گر

 بيمه شدگان.
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(بر اساس بسته خدمت تعريف شده دفتر-9 و سالمت منابع حاصل از تعرفه ارائه خدمات دندانپزشكي دهان

 دندان).

از-10 % تعرفه ارائه خدمت به ساير افرادي كه خارج از سيستم ارجاع مراجعه مي كنند. به عنوان 100منابع حاصل

ه مراجعه كرده اند.مثال شهرنشيناني كه بصورت ميهمان در روستا به پزشك خانواد

از-11 (اعم از بيمه روستايي يا ساير بيمه ها). 100منابع حاصل  % تعرفه ارائه خدمت به افراد فاقد هر نوع دفترچه بيمه

و مراقبت1تبصره جمهوري اسالمي سالمت هاي:تعرفه اين خدمات در كتاب ويرايش دوم ارزش نسبي خدمات

ميدرمان دانشگاهكه دراختيار معاونت 1395سال-ايران  باشد، بدست مي آيد. هاي علوم پزشكي كشور

آن2تبصره : چنانچه بيمار صرفاً براي دريافت خدمات درماني زنان به ماماي مركز مراجعه كند، فقط فرانشيز تعرفه

و ماما فقط فرانشيز تعرفه خدمت پزشك از بيمار اخذ مي خدمت را خواهد پرداخت. درصورت مراجعه به پزشك

گردد. غيراز انجام مراقبت ها كه در بسته خدمت آمده است(كه رايگان مي باشد)، براي تمام موارد ويزيت درماني

 پزشك، بايد فرانشيزمصوب دريافت گردد.

و درمان از قبيل ويزيت گروه هاي هدف3تبصره : دريافت فرانشيز در مورد برنامه هاي جاري نظام شبكه بهداشت

چ و  نين خدماتي، رايگان ارائه مي گردد. مصداق ندارد

د4تبصره آ :ارائه مكمل هاي دارويي شامل: قرص آهن، اسيد فوليكو مولتي ويتامين براي زنان باردار؛ قطره آهن،

(دوران18تا12سال؛ قرص فرفوليك يا قرص آهن براي دختران2و مولتي ويتامين براي كودكان زير سال

د و پرل ويتامين (3متوسطه)؛ سال)، ميانساالن18تا7براي دانش آموزان از ابتدايي تا پايان متوسطه در هر دو جنس

) و باالتر) بايد توسط خانه بهداشت يا پايگاه بهداشت به صورت رايگان انجام گيرد.30و سالمندان  سال

آ سالمت : حقوق پزشكان يا ماماها/ مراقبين5تبصره ور كه از محل اعتبارات جاري رسمي، پيماني، طرحي يا پيام

 دانشگاه هاي علوم پزشكي پرداخت مي شود.

، فرانشيز خدمات6تبصره و برگه ارجاع : بيمارستان هاي همكار از مراجعين روستايي داراي دفترچه بيمه روستايي

و و پاراكلينيكي را بايد براساس دستورعمل اجرايي برنامه بيمه روستايي و خدمات دارويي پزشك خانواده پزشكي

و و ليست بيماران غير اورژانسي همراه هزينه مربوطه را ماهانه به مركز بهداشت شهرستان/ شبكه بهداشت دريافت

ه بستري گردد از طريق اداره بيمه به بيمارستان پرداخت مي شود.ب درمان شهرستان ارائه كنند. در مواردي كه منجر
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% 100بيمه روستايي آنها به پايان رسيده باشد تا زمان اخذ دفترچه جديد، بايد:افرادي كه برگه هاي دفترچه7تبصره

تعرفه را پرداخت كنند. در مورد نوزادان تازه متولد شده تا صدور دفترچه براي آنان، مي توان با استفاده از دفترچه

و فرانشيز مصوب دريافت كرد.  بيمه مادر آنها را تحت پوشش قرار داد

 مرار پرداختها توسط اداره كل بيمه استان منوط به دريافت اوراق جداشده دفترچه بيمه روستايي است.: است8تبصره

(آزاد).9تبصره مركز خدمات : چنانچه فرد تابع هيچ نوع بيمه اي نباشد بايد كل تعرفه خدمات را پرداخت كند

 دفترچه بيمه روستايي راهنمائي نمايد. شهرستان براي دريافت سالمت اين افراد را به اداره بيمه سالمت جامع

فرانشيزي كه بيمار در اين زمان بايد پرداخت كند سالمت مركز خدمات جامع در ساعات موظف كاري:10تبصره

 ريال است. البته درمورد بيماران اورژانس ارائه خدمت در تمامي طول شبانه روز رايگان مي باشد. 5000معادل

و روزهاي تعطيل مبلغ فرانشيز دريافتي پزشك:در زمان بيتوت11تبصره و خدماتجانبيه از بيماران غير جهت ويزيت

 % تعرفه دولتي مي باشد.30اورژانسي

: در صورت وجود واحد تسهيالت زايماني فعال، زايمان انجام شده در آن واحد براي گيرنده خدمت12تبصره

و نبايد وجهي از مراجعه كننده در يافت شود ولي با تكميل مستندات مربوط به پرونده بستري مادر، رايگان مي باشد

(به جز صندوق روستايي) با ارائه به اداره بيمه بايد سهم تعرفه آن و براي ساير صندوق ها برگه دفترچه او جدا شده

) بFFSبه صورت ه ) به مركز بهداشت شهرستان پرداخت گردد. در صورت فقدان واحد تسهيالت زايماني، فرد

سطح دوم ارجاع مي گردد، بديهي است در صورت انجام زايمان در بيمارستان، هزينه هاي مربوطه توسط بيمه

 پرداخت خواهد شد.

:ارائه تمامي خدمات بهداشتي تعريف شده در بسته هاي خدمت كامال رايگان است. درصورت ارائه ساير13تبصره

 خدمت اخذ گردد. ) بايد فرانشيزسالمتخدمات(خارج از بسته خدمات

و پزشك خانواده14تبصره و بيمار از مسير ارجاع : تعرفه خدماتي كه در چارچوب قراردادهاي عقد شده نباشد

و آزمايشگاهي نسخه شده توسط ساير پزشكان عمومي مراجعه نكند، مانند خدمات پزشكي، دارويي، راديولوژي

و يا پزشك خانواده جانشين كه مهر پزشك خانواده در نسخه وجود(غيراز پزشك خانواده تعيين شده براي محل

و متخصصين در مراجعات خارج از نظام ارجاع، بايد بطور كامل از بيمار اخذ گردد.  ندارد)
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و بيمه روستايي43ماده  : شرايط اختصاصي درآمد برنامه پزشك خانواده
5درآمد بيمه روستايي از شمول كسر 1384در سال بر اساس مصوبات هيئت امناء دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

(نامه شماره همچنين درصد سهم رياست دانشگاه، معاف است. مورخ 62984بر اساس مصوبه هيات امناء

و گسترش برنامه بيمه روستايي 29/3/1384 و مقرر گرديد به منظور استقرار دانشگاه هاي علوم پزشكي،) مطرح

ات تخصيص يافته برنامه بيمه روستايي، اعم از وجوه حاصل از عقد قرارداد با سازمانهاي مكلف هستند كليه اعتبار

و يا ساير درآمدهاي ناشي از بيمه روستايي را منحصرا در چهارچوب دستورعملهاي ارسالي از وزارت"بيمه

و خودروهاي تحويل شد و نسبت به استقرار تجهيزات ه به دانشگاه براي مراكز بهداشت در برنامه مربوطه هزينه كرده

و پزشك خانواده تعيين شده توسط وزارت بهداشت اقدام كنند. همچنين، اجراي مفاد دستورعمل بيمه روستايي

و دراين راستا مجوز موارد ذيل صادر مي و آموزش پزشكي الزامي بوده صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان

 گردد

(رس و دستورعمل پرداخت كارانه به پرسنل استخدامي و طرحي) در چهارچوب ضوابط مي، پيماني، پيام آور

و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت، درمان

و غيرپزشكي موردنياز برنامه از طريق بخش غيردولتي، اعم از اشخاص عقد قرارداد به منظور ارائه خدمات پزشكي

 حقيقي يا حقوقي درصورت نياز

و بيمه روستايي: بودجه برنامه پزشك خانواده44ماده
و بيمه روستايي از محل سهم سرانه توسط سازمان بيمه ايران سالمت سرانه ساالنه خدمات برنامه پزشك خانواده

و درمان وآموزش پزشكي قرار مي گيرد. استفاده از اعتبارات اين برنامه تحت هر و در اختيار وزارت بهداشت تامين

و ادارات كل بيمه عنوان در غير از موارد تعيين شده در تفاهم نامه توسط رياست دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي

 استان ممنوع مي باشد. سالمت

% ماليات بر ارزش افزوده) براي كل جمعيت ساكن در روستاها، شهرهاي1( از محل اعتباراتمتسالتبصره:سرانه

و توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در اختيار20زير و عشاير محاسبه هزار نفر

و اجراي مفاد تفاهم نامه، سالمت سازمان بيمه بر اساس ليست توزيع ارسالي از قرار مي گيرد تامطابق بسته خدمات

 سوي معاونت در اختيار دانشگاه/ دانشكده ها قرار گيرد.

از محل اعتبارات صندوق بيمه روستايي) براي جمعيت داراي دفترچه بيمه روستايي در روستاها، سالمت( سرانه

ا20شهرهاي زير و عشاير محاسبه مي شود تا مطابق ليست توزيع ارسالي بر ساس ضرايب محروميت توسط هزار نفر
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و از سوي سازمان بيمه در سالمت معاونت بهداشت محاسبه شده و اجراي مفاد تفاهم نامه مطابق بسته خدمات

 اختيار دانشگاه/ دانشكده ها قرار گيرد.

آن45ماده و محل تامين :مبلغ سرانه
(ساكنان روس و شهرهاي زير سرانه ساالنه خدمات سطح اول براي جمعيت مشمول برنامه هزار20تاها، نقاط عشايري

و سرانه روستايي)، غير از بيمه شدگان ساير سازمان سالمت نفر داراي دفترچه بيمه هاي بيمه گر با جدول ضرايب

 گردد. هاي هر شبكه تعيين مي

تر شد، مالك نفر داراي دفترچه بيمه روستايي بيش 4000تبصره: چنانچه جمعيت تحت پوشش هر پزشك خانواده از

.پرداخت سرانه نسبت به جمعيت از سوي اداره كل بيمه استان به قرار زير مي شود

 درصد سرانه پزشك پرداخت مي گردد.100نفر جمعيت بيمه شده روستايي هر پزشك 4000تا الف)

تا 4001ازب) بر 5000نفر درصد از سرانه پزشك50نفر 4000نفر جمعيت بيمه شده روستايي به ازاي افراد مازاد

 پرداخت مي گردد.

و امكان جذب پزشك ميسر نباشد، به ازاء7/1ج) در شرايطي كه مركز داراي ضريب محروميت باالتر از باشد

(صرفاً تا سقف 5000جمعيت مازاد بر .% سرانه پزشك پرداخت مي گردد25) نفر 7000نفر

كه 30000اين برنامه مبلغ 1395كل اعتبار سال و سالمت از محل صندوق بيمه-ميليارد ريال است روستاييان

(مبلغ20شهرهاي زير و22ميليارد ريال) براي حدود 15000هزار نفر ميليون نفر جمعيت روستايي، عشايري

و اعتبارات20ساكنين شهرهاي زير (مبلغ هزار نفر بيمه شده براي ريال) ميليارد 15000يك درصد ارزش افزوده

مي20ميليون نفر جمعيت ساكن روستايي، عشايري وشهرهاي زير28 ارائه خدمت براي حدود هزار نفر، تامين

 شود.

و شهرهاي بيمه شده سرانه ساالنه خدمات سطح اول براي جمعيت (ساكنان روستاها، نقاط عشايري مشمول برنامه

هاي بيمه گر، حدودا به مبلغ روستايي)، غير از بيمه شدگان ساير سازمان سالمت هزار نفر داراي دفترچه بيمه20زير

مي 1210000  گردد. ريال تعيين
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:سهم توزيع سرانه46ماده
بر سالمت توزيع سرانه در بسته خدمتي سطح اول از محل اعتبارات صندوق بيمه و يك درصد ماليات روستاييان

 به شرح ذيل مي باشد.ارزش افزوده

ل سهم توزيع سرانه:جدو

سهم موضوع

 ازسرانه(درصد)

 محل هزينه كرد محل تامين اعتبار

 دانشگاه/دانشكده صندوق بيمه روستاييان 28 حق الزحمه پزشك

 دانشگاه/دانشكده صندوق بيمه روستاييان 10 ساير نيروهاي بهداشتيحق الزحمه ماما/

و جبران هزينه هاي و نظارت مديريت

 برنامه(وزارت)اجراي

ستاد وزارت بهداشت صندوق بيمه روستاييان4

 دانشگاه/دانشكده

هزتيريمديهانهيهز و جبران نهيو نظارت

(بيمه)برنامهياجرايها

 ايران سالمت سازمان بيمه صندوق بيمه روستاييان2

و دندان سالمت خدمات  دانشگاه/دانشكده صندوق بيمه روستاييان5.5 دهان

ب 0.5يو بسترساز ،آموزشيساز فرهنگ بانييروستامهيصندوق  سالمتمهيسازمان

/وزارت بهداشتستاد درصد ارزش افزوده21 سالمتكيسامانه الكترونيراه انداز

 دانشگاه/دانشكده

 دانشگاه/دانشكده درصد ارزش افزوده1 13.5 خدمات دارويي

(آزمايشگاه)  دانشگاه/دانشكده افزودهدرصد ارزش71 خدمات پاراكلينيك

(راديولوژي)  دانشگاه/ دانشكده درصد ارزش افزوده1 2.3 خدمات پاراكلينيك

 دانشگاه/ دانشكده درصد ارزش افزوده41 تامين مكمل هاي دارويي

و بهبود استانداردهاي آماده سازي

و ساختارهاي واحدهاي مجري برنامه

 پيوسته آن

 دانشگاه/ دانشكده درصد ارزش افزوده1 16.5

بابت هزينه اجراي برنامه هاي فني ادغام

يافته با اولويت تقويت نظام مراقبت بيماري

و عوامل خطر از قبيل كم كنترل ها

تحركي، رژيم غذايي ناسالم، مصرف

ستاد وزارت بهداشت درصد ارزش افزوده21

/دانشگاه/ دانشكده
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و خودمراقبتي به منظور ارتقاء سيگار

، پيشگيري از بيماري ها، سالمت

و كنترل بيماري هاي و غربالگري واگير

، فشار خون، غير واگير ازجمله ديابت

و عروقي، سرطان ها بيماري هاي قلبي

و بيماري هاي ،بيماري هاي مزمن تنفسي

، و روان ،اعتياد،سل ،ايدز، هپاتيت اعصاب

و جامعه فراهم نمودن جلب مشاركت فرد

در ارتقاء سالمت در بسته خدمت تعريف

 شده در سطوح نظام ارائه خدمت شبكه

 دانشگاه/ دانشكده درصد ارزش افزوده2.71 تامين خودروي سالم براي دهگردشي

: تخصيصو هزينه كرد اعتبارات47ماده
استان به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي، رونوشتي به معاون سالمت درتخصيص كل اعتبارات از اداره كل بيمه

و رييس مركز بهداشت دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي مربوط ارسال مي كند تا مجريان برنامه در جريان بهداشتي

و رييس و به موقع براي دريافت اعتبار خود اقدام نمايند. معاون بهداشتي و نحوه تخصيص اعتبارات باشند زمان

و هزينه كرد آنها درمنابع تعريف شده را به عهدهم ركز بهداشت استان، وظيفه نظارت بر اعتبارات تخصيص يافته

و80استان ها، بايد ماهانه سالمت دارد.ادارات كل بيمه % باقيمانده را حداكثر20% كل سرانه را تا پانزدهم هرماه

تفاهم نامه پرداخت كنند. معاون توسعه دانشگاه موظف ظرف يك ماه پس از پايش عملكرد به شرط رعايت مفاد

است با نظارت معاون بهداشتي دانشگاه/دانشكده بالفاصله گردش مالي را اجرايي كند تا حق الزحمه پزشكان،

و ساير كاركنان دست اندركار اجراي برنامه به موقع به دست آنان برسد.  ماماها، پرستاران

ع  سالمت لوم پزشكي موظف است ريزهزينه ها را هر شش ماه يكبار به اداره كل بيمه مديرمالي دانشگاه/ دانشكده

و مركز مديريت شبكه اعالم كند. پرداخت بعدي از سوي اداره كل بيمه استان منوط به دريافت اين گزارش استان

 خواهد بود.

ساعت72مكلف است حداكثر رانايسالمت سازمان بيمه مشترك، تفاهم نامه4ماده4براساس تبصره بند تبصره:

و مديران كل استاني حداكثر كاري پس از دريافت منابع، اعتبارات مربوطه را براي سطح يك خدمات ابالغ نمايد

از72ظرف .همچنين دانشگاه مكلف است پس ساعت كاري پس از دريافت اعتبار آن را به دانشگاه پرداخت نمايند
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و مراكز بهداشت72دريافت اعتبار حداكثر ظرف مدت ساعت كاري نسبت به تخصيص اعتبار دريافتي به شبكه ها

در اولين فرصت مشخص شده در تفاهم نامه سالمت شهرستان ها اقدام نمايند.به نحوي كه پرداخت حقوق تيم

و استانها يا وزارت بهداشت، درمان سالمت هرزمان اعتباري از محل ادارات كل بيمه صورت پذيرد. در ضمن

 سالمت آموزش پزشكي درمورد اين برنامه به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي تخصيص داده شود، اداره كل بيمه

و دانشگاه/دانشكده موظف است، رونوشتي از ابالغ اعتبار را به مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت ارسال استان

 دارد.

 : شيوه پرداخت سرانه خريدخدمت48ماده
و شهرهاي زير هزار نفر مي باشد.20جمعيت هدف برنامه شامل كليه افراد ساكن در مناطق روستايي، عشاير

و عشاير مالك پرداخت سرانه است. برحسب تعداد درمورد عشاير هم جمعيت داراي دفترچه بيمه روستاييان

س و زمان استقرار آن جمعيت در شهرستان بايد و در قرارداد جمعيت عشاير داراي دفترچه رانه آنها محاسبه شده

و درمان شهرستان با اداره كل بيمه استان لحاظ گردد. زمان استقرار عشاير در هر شهرستان مشترك شبكه بهداشت

و سرانه افراد و ازطريق دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي اعالم مي شود توسط سازمان امور عشاير استان تعيين

ش هرستان مربوطه پرداخت مي گردد. در طول مدت حضور عشاير در منطقه تحت پوشش براساس زمان اقامت به

و ماما يا پرستار در آن سالمت مركز خدمات جامع و پزشك خانواده، حقوق پزشك مجري برنامه بيمه روستايي

سطساكنمدت برحسب جمعيت و عشايري) محاسبه مي شود. در اين روش، ابتدا سهم سرانه خدمات ح(روستايي

استان موظف است سهم اعتبار مربوطه را طي قراردادي، سالمت اول از كل اعتبار مشخص مي شود. اداره كل بيمه

و با وضعيت مشخص خدمات (داراي پزشك به كارگيري شده موردنياز پس از تعيين مراكز بهداشتي درماني فعال

1از محل مربوطهوزارت بهداشت اعتباراتينهمچندارويي) دراختيار دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي قرار دهد.

ايران قرار مي دهد. از منابع مالي برنامه، سالمت درصد ماليات بر ارزش افزوده براي توزيع در اختيار سازمان بيمه

و راديولوژيواعضاي تيم سالمت ابتدا سهم و دندان، نيروي آزمايشگاه  ( پزشك، ماما، دندانپزشك، بهداشتكار دهان

و سپسساير نيروهائي كه از محل اعتبارات برنامه پزشك خانواده دستمزد آنان پرداخت ميگردد بقيه مبلغ ) تعيين

و پزشك خانواده بر اساس مفاد تفاهم نامه ارسالي توزيع مي گردد.  منابع ثبت شده در برنامه بيمه روستايي

از سالمت : اداره كل بيمه1تبصره در80پانزدهم هرماه، حداقل استان موظف است تا قبل % از مبلغ مورد تعهد

و درمان/ مركز بهداشت هر شهرستان را مستقيما به حساب بانك طرف حساب"قرارداد با شبكه بهداشت

و به معاونت بهداشتي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكيدانشگاه/دانشكده (درآمد غيرقابل برداشت خزانه) واريز نمايد

 شت كند.علوم پزشكي رونو
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: معاون توسعه دانشگاه موظف است به محض واريز وجوه درآمد بيمه روستايي شهرستان به حساب درآمد2تبصره

و به محض بازگشت وجوه استان، تمامي وجوه واريزي را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب خزانه واريز نمايد

و بيمه روستايي به حساب تمركز درآمد اختصاصي دانشگاه، موارد را به اطالع معاون اعتباري برنامه پزشك خانواده

 بهداشتي دانشگاه برساند.

: معاون بهداشتي با استناد جمعيت تحت پوشش برنامه، حجم ريالي منابع هر شهرستان، درصد عملكرد قابل3تبصره

(دانشگاهي/دانشكده اي)، شهر (شامل پزشك، قبول هر يك از سطوح استاني و محيطي و ستاني و ماما ساير پرسنل)

و دستورعمل پرداخت كارانه، دستور خرج و پزشك خانواده براساس مندرجات دستورعمل برنامه بيمه روستائي

و هر شهرستان را به تفكيك تهيه نمايد.  ستاد استان

و بيمه روستايي4تبصره را هر ماه : معاون توسعه دانشگاه موظف است وجوه منابع اعتباري برنامه پزشك خانواده

يكبار با دستور خرجي كه معاون بهداشتي دانشگاه در اختيار وي قرار مي دهد، ميان شهرستان هاي تابعه توزيع

 نمايد.

و درمان شهرستان يا رييس مركز بهداشت شهرستان موظف است وجوه منابع اعتباري5تبصره : مدير شبكه بهداشت

و بيمه روستايي تخصيصي آن برنامه پزشك خانواده ماهانه را مطابق دستور خرج معاون بهداشتي كه استانداردهاي

و درمان شهرستان يا رييس مركز در همين دستورعمل آمده است، هزينه نمايد. همچنين مدير شبكه بهداشت

و بيمه روستايي را قبل بهداشت شهرستان موظف است اسناد هزينه كرد وجوه منابع اعتباري برنامه پزشك خانواده

ز ارائه به مديريت مالي دانشگاه به تائيد معاون بهداشتي دانشگاه برساند.ا

و مديريت امور مالي حق پذيرش اسناد هزينه كرد وجوه منابع اعتباري برنامه پزشك6تبصره : معاون توسعه دانشگاه

و بيمه روستايي را قبل از تائيد معاون بهداشتي دانشگاه از شهرستان  ندارد.هاي تابعه خانواده

و معاونين بهداشتي دانشگاه ها موظف به نظارت بر شيوه7تبصره : روساي دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي

و بايستي از انتقال اين اعتبارات براي و دستورعمل اجرايي برنامه خواهند بود هزينه كرد اعتبارات براساس تفاهم نامه

(خارج از سطح او و تالش نمايند تا هزينه كرد در ساير بخش هاي شهرستان ل خدمات) جداً ممانعت بعمل آورند

سهم سرانه مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه پزشك خانواده هر شهرستان به شكلي واقعي در همان شهرستان

 هزينه گردد.

تي : اسناد هزينه بايستي پس از بررسي توسط گروه گسترش شبكه معاونت بهداشتي به تاييد معاونت بهداش8تبصره

و مركز مديريت شبكه دانشگاه رسيده وگزارش اسناد مالي براساس چارچوب تعيين شده به اداره كل بيمه استان

و منابع برنامه پزشك و هزينه كرد اعتبارات ارسال گردد. دانشگاه/دانشكده موظف است گزارش رعايت اين ماده

و در جل  سه هيات امناء مطرح كند.خانواده را از حسابرس دانشگاه/دانشكده دريافت كرده
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و پنجم هر ماه تمامي درآمدهاي بيمه روستايي ناشي9تبصره : مركز بهداشت شهرستان موظف است تا قبل از بيست

از ارائه خدمات واريز شده به حساب درآمدهاي شهرستان را ضمن ثبت در دفاتر مربوطه، به حساب درآمدهاي

و گزارش آن را به  مركز بهداشت استان اعالم دارد. دانشگاه واريز نمايد

و10تبصره : مديرمالي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي موظف است كه در ابتداي سال كل مانده وجوه بهداشتي

و شهري به معاون بهداشتي و برحسب مناطق روستايي درآمدهاي ماهانه بيمه روستايي را به تفكيك صندوق بيمه

و مع  اون بهداشتي نيز به مركز مديريت شبكه اعالم كند. دانشگاه/دانشكده اعالم دارد

 اعضاي تيم سالمت: مركز بهداشت شهرستان بايد فهرست حقوق ارسالي به بانك براي پرداخت حقوق11تبصره

 سالمت طرف قرارداد برنامه را پس از ممهور شدن به مهر بانك در پايان هرماه به تفكيك اسمي به اداره كل بيمه

ه نمايد.استان ارائ

: معاون بهداشتي دانشگاه موظف است ضمن اخذ گزارش عملكرد مالي فصلي از شهرستان هاي تابعه،12تبصره

و فني خود را با امضاي مشترك مديريت مالي دانشگاه به مركز مديريت شبكه ارسال گزارش ساالنه عملكرد مالي

 كند.

و مزايا49ماده : شيوه پرداخت حقوق
ن و قانون خدمتنيو مشمولپرسنل رسمي، پيماني، قراردادي يروهاي تيم سالمتپرداختي به  راپزشكانيپپزشكان

و بيمه روستايي كهي پزشك، ماما، پرستار( برا طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده ، ماما باشد) جايگزيندر صورتي

و راديولوژي  بعالوهمعادل حكم كارگزيني ،كه بر اساس اين دستور عمل بكارگيري شده اند نيروي آزمايشگاه

معاون بهداشتي دانشگاه/ دانشكده موظف است ترتيبي كارانه مورد محاسبه بر اساس مكانيسم پرداخت مي باشد.

و مزااتخاذ كند تا اĤنانيايحقوق تعنيبرابر مفاد كهو برقرار گردد.نييدستورالعمل و مزا بدين صورت يايحقوق

(پس از كسر كسورات قانون بيستتاماهانهبه صورت آنانينيمندرج در حكم كارگز پرداخت)يو هشتم هرماه

و پس از آن كارانه (پس پنجم ماه بعد تا الحساب ماهانهيعلبصورت%70 طبق مكانيسم پرداخت مورد محاسبه شده

و پس از كسر3هر % باقيمانده30.رداخت گرددپ)ياز كسر كسورات قانون ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد

% مربوط به پايش عملكرد حداكثر تا يك ماه پس از انجام پايش30الزم است.ي پرداخت مي گرددكسورات قانون

و ابالغ تعيين محل خدمت در ابتداي شروع تسويه گردد. و ارائه صدور حكم كارگزيني، متمم قرارداد كارانه به كار

و درمان شهرستان الزامي ميباشد.  فيش حقوقي در پايان هر ماه به اين نيروها از سوي شبكه بهداشت

و دندان بر مبناي عملكرد به صورت كارانه مي باشد. و بهداشتكار دهان مورد كارانه پرداختي جهت دندانپزشك

عل%70 طبق مكانيسم پرداخت محاسبه )ي(پس از كسر كسورات قانونتا پنجم ماه بعد الحساب ماهانهيبصورت

و پس از كسر كسورات قانون3هر % باقيمانده30.رداخت گرددپ ي پرداخت ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد
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است % مربوط به پايش عملكرد حداكثر تا يك ماه پس از انجام پايش تسويه گردد. بديهي30الزم است.مي گردد

و دندان كسر مي گردد.  مبلغ حكم كارگزيني از سرجمع دريافتي دندانپزشكو بهداشتكار دهان

و كارشناس بهداشت خانواده، شامل پرداختي جهت ساير نيروهاي مورد نياز تيم سالمت پرستار/ بهيار، كاردان

و حرف ايمبارزه با بيماريها، بهداشت محيط و بيمه روستايي معادلمورد قرارداد برنامه پزشكه نيروي پيماني خانواده

و در صورت نياز به حضور آنان در خارج همتراز مي باشد. همچنين پرداخت كارانه جهت اين نيروها مجاز نبوده

و در سقف اعتبارات موجود بالمانع مي باشد. صدور حكم ساعات اداري، پرداخت اضافه كار از محل درآمد جاري

و ابالغ و ارائه فيش حقوقي در پايان هر ماه براي اين نيروها كارگزيني تعيين محل خدمت در ابتداي شروع به كار

و درمان شهرستان الزامي ميباشد.  از سوي شبكه بهداشت

(دستيار دندانپزشك)به پرداختي:1تبصره و از محل اعتبارات سرانه مراقب سالمت دهان از طريق خريد خدمات

و در سقف اعتبارات امكان پذير مي باشد.خدمات سالمت دها و دندان ن

وي2تبصره : چنانچه فرد طرف قرارداد زودتر از يك ماه محل خدمت خود را ترك كند، كل مبلغ قرارداد يك ماه

پرداخت نمي شود چنانچه اين فرد سابقه بيش از يكماه داشته باشد مبلغ مربوط به پايش وي كه نزد مركز بهداشت

 شهرستان است، كسر مي شود.

و خانواده شاهد طرفو پرسنل پزشكان، ماماها:3تبصره قرارداد كه براساس تاييد بنياد جانبازان به عنوان جانباز

ج ماده و ماليات معاف هستند.37شناخته شده اند، برمبناي بند  قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت بيمه

و برحسب ماه خدمتي فرد طرف قراردا4تبصره د، بايد در : مبلغ عيدي براساس رقم اعالم شده هيات محترم دولت

 پايان سال به وي پرداخت گردد.

و بيمه روستايي50ماده  : استانداردهاي توزيع منابع اعتباري برنامه پزشك خانواده
معاون بهداشتي دانشگاه موظف است پس از تعيين سهم هر يك از سطوح براساس مندرجات همين دستورعمل-1

و دستور خرج ماهانهو دستورعمل پرداخت كارانه، ضرايب عملكرد هر سطح را در سهم همان سطح اعمال نموده

و معاون توسعه نيز عيناً براساس و به معاون توسعه دانشگاه ارائه دهد (به تفكيك ماه) را بر اين اساس تنظيم كند

 دستور خرج مذكور نسبت به توزيع منابع اقدام نمايد.
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مركز بهداشت شهرستان موظف است از اعتبارات تخصيصي، در گام اول مبالغ مورد تعهد در قراردادهاي-2

و پس از هزينه كرد، اسناد به تاييد معاونت و سپس پرداخت نمايد منعقده را براساس ضريب عملكرد، محاسبه كرده

 بهداشتي دانشگاه رسانده شود.

اع-3 تبارات تخصيصي، هزينه هاي مربوط به ارائه خدمات دارويي، مركز بهداشت شهرستان موظف است از

و پرداخت و پزشك خانواده را تامين و راديولوژي به جمعيت تحت پوشش برنامه بيمه روستائي آزمايشگاهي

و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي ارائه دهد.  نمايد

در مركز بهداشت شهرستان موظف است از محل درآمدهاي-4 اختصاصي برنامه موضوع منابع مالي تعيين شده

و مواد مصرفي مورد نياز مراكز اين دستورعمل، هزينه هاي مربوط به تامين فضاي زيست يا بيتوته پزشك

و پس از هزينه كرد، اسناد را به معاونت بهداشتي ارائه دهد. و پرداخت نمايد  بهداشتي درماني را تامين

ا-5 جازه خواهد داشت از محل منابع درآمدهاي اختصاصي همين برنامه در مركز بهداشت شهرستان

و محل و دانشگاه/دانشكده به منظور جبران4دانشگاه/دانشكده % اعتبارات برنامه در سطوح محيطي، شهرستان

و ميزان مشاركت آنان در برنامه مبني بر نتيجه ارزشيابي عملكرد به آنان  خدمات پرسنل با رعايت حجم خدمات

.كارانه پرداخت نمايد

:تعرفه ارائه خدمات دارويي51ماده
(دولتـي يـا غيردولتـي) مسـتقر در براساس كتاب ارزش نسبي خدمات تعرفه ارائه خدمات دارويـي در داروخانـه هـا

ريال مي باشد. ارائه دارو 8000دولتي به شرط حضور داروساز، به ازاي هر نسخه مبلغ خدمات جامع سالمتمراكز

(بـدون حضـور سـالمت مركز خدمات جامع قفسه دارويي اورژانس توسط پزشك يا كاركنان از در سـاعات اداري

و شيفت شب مشمول دريافت اين تعرفه نيست. و غيراداري  داروساز)

فقط زماني كه ارائه خدمات دارويي درمحل داروخانه طرف قرارداد"ارائه خدمات دارويي": اخذ تعرفه1تبصره

ب ا حضور داروساز انجام مي شود، وجاهت قانوني دارد. صرفاً

و ارائه اطالعات مورد2تبصره و در راستاي ثبت الكترونيك نسخ دارويي : به استناد آيين نامه تاسيس داروخانه ها

 نياز به كميته دانشگاهي تدوين فهرست دارويي پزشك خانواده توسط داروخانه هاي فاقد مسئول فني داروساز، مقرر

ريال در پرداخت مطالبات 3500گرديد در ازاي هر نسخه ارائه شده از داروخانه به مركز بهداشت شهرستان، مبلغ

و پرداخت اسناد دارويي منظور گردد. بديهي است دريافت هر گونه وجهي خارج از سهم داروخانه در هنگام تنظيم

م ي باشد. يادآوري مي شود اين مبلغ مشمول داروخانه بيمار از نسخه دارويي توسط داروخانه از بيمه شده ممنوع



و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام 17نسخه-ه پزشك خانواده

60 

و در اين قبيل داروخانه ها، صرفا تعرفه خدمات دارويي اخذمي گردد.كليه هاي واجد مسئول فني داروساز نمي باشد

 داروخانه ها مكلف به ارائه ديسكت اطالعات دارويي مي باشند.

 : سهم اعتبارات خدمات پاراكلينيك52ماده
و درمان/ مركز بهداشت هر شهرستان براي تدارك خدمات پاراكلينيك بصورت ضرورت دار د شبكه بهداشت

يا سرانه)و در صورت لزوم نسبت به عقد قرارداد با ساير مراكز دولتي يا غير FFSيكسان عمل نمايد.(دريافت

دولتي واجد شرايط اقدام نمايد.ارائه خدمات آزمايشگاهي يا در مركز مجري برنامه يا حداكثر با نيم ساعت فاصله

(يا حداقل فاصله زماني ممكن) گيرد.  زماني با خودرو تا مركز مزبور

و براي ارائه كليه خدمات آزمايشگاهي تعريف1تبصره :سهم اعتبارات خدمات آزمايشگاهي فقط در اين دو صورت

و فقط در صورت فقدان حتي يكي از دو شده در بسته خدمت از طريق سرانه پرداخت مي شود. درغيراينصورت،

(ترجيحا (داخل مركز مجري برنامه يا با حداقل فاصله ممكن ساعت با خودرو تا مركز)، خدمات تا نيم"شرط

و Fee For Serviceآزمايشگاهي بصورت ارائه خواهدشد. يعني سهم مربوطه از مبلغ قرارداد كسرمي شود

و حتي اگر خدمت در يكي از مراكز تجويز پزشك براي خدمات آزمايشگاهي در دفترچه بيمه روستايي نوشته شده

شود، برگه دفترچه جدا مي شود. درصورتي كه، شرط با حداقل فاصله ممكن شبكه بهداشتي درماني به بيمار ارائه

به"(ترجيحا تا حداكثر نيم ساعت با خودرو تا مركز) ميسر نباشد با تصويب ستاد هماهنگي دانشگاه/دانشكده نسبت

م و دراين صورت، از همان شيوه سرانه استفاده و نتيجه تعيين واحدهاي ارائه خدمت آزمايشگاهي اقدام شود ي شود

 گردد.به ستاد هماهنگي كشوري اعالم مي

: سهم اعتبارات خدمات راديولوژي فقط با مراكزي كه يكي از دو شرط زير را دارا باشند، در قرارداد2تبصره

و از طريق سرانه پرداخت مي شود:  لحاظ شده

 مجري برنامه داراي راديولوژي فعال باشد.سالمت مركز خدمات جامع-1

براي ارائه خدمات تا مركز مزبور با حداقل سالمت مركز خدمات جامع فاصله واحد راديولوژي طرف قرارداد-2

و ترجيحا  تا نيم ساعت فاصله با خودروي معمول در منطقه باشد."فاصله ممكن

 ارائه خواهدشد. يعني سهم مربوطه از مبلغ Fee For Serviceدرغيراينصورت، خدمات راديولوژي بصورت

و حتي اگر و تجويز پزشك براي خدمات راديولوژي در دفترچه بيمه روستايي نوشته شده قرارداد كسر مي شود

خدمت در يكي از مراكز شبكه بهداشتي درماني به بيمار ارائه شود، برگه دفترچه جدا مي شود. درصورتي كهشرط

و ترجيحا تا"با حداقل فاصله ممكن مركز ميسر نباشد با تصويب ستاد هماهنگي تا حداكثر نيم ساعت با خودرو
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و در اين صورت، از همان شيوه دانشگاه/دانشكده نسبت به تعيين واحدهاي ارائه خدمت راديولوژي اقدام مي شود

و نتيجه به ستاد هماهنگي كشوري اعالم مي شود.سرانه استفاده مي  گردد

مركز خدمات جامع بهداشت شهرستان پرداخت شود ولي : چنانچه سهم سرانه خدمات پاراكلينيك به مركز3تبصره

دسالمت برابر سهمو شرط ذكر شده نباشد، مجري برنامه در پوشش شهرستان مربوطه قادر به ارائه خدمات با

 پاراكلينيك از مبلغ كل سرانه تعريف شده بابت پاراكلينيك آن مراكز كسر مي گردد.

و دندان: روش خريد خدمت در خدمات دهان53ماده
و انگيزه كاركنان بدين شرح است:پرداخت حق الزحمه تشويقي كارانه به منظور افزايش بهره  وري

و دندان-1 28چنانچه كف خدمات موظف بر اساس جدول زمان سنجي را ارايه نمايند حداقل بهداشتكار دهان

و براي خدمات مازاد ارائه شده تا و با توجه به ضرايب محروميت چهارگانه قابل پرداخت خواهد شد ميليون ريال

دو سقف دو برابر و تاييد ساعته)،4( شيفت فعالبه شرط حضور در بر اساس جدول زمان سنجي خدمات

 كارشناسان مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

ميليون64قل كف خدمات موظف بر اساس جدول زمان سنجي را ارايه نمايندحداقل پزشك چنانچه حدادندان-3

و براي خدمات مازاد ارائه شده تا سقف دو و با توجه ضرايب محروميت چهار گانه قابل پرداخت خواهد بود ريال

ك، ساعته)4( به شرط حضور در دو شيفت فعالبرابر و تاييد ،ارشناسان مربوطهبر اساس جدول زمان سنجي خدمات

 قابل پرداخت خواهد بود.

از محل سهم سرانه برنامه بيمه روستايي مربوط مصوب خريد خدمت از بخش خصوصي نيز مطابق با تعرفه هاي-4

و دندان معاونت بهداشتي سالمت به خدمات و دندان بالمانع است كه فرم قرارداد آن از طرف اداره دهان دهان

 اي علوم پزشكي/دانشكده ابالغ مي گردد.وزارت به دانشگاهه

 اجراي برنامه هاي فني ادغام يافته:54ماده
(ي) ماده تفاهم نامه مشترك، بر اساس برنامه هاي عملياتي مورد تاييد مركز مديريت شبكه4اعتبارات بند

 هزينه مي گردد.

و بيمه روستايي  فصل دهم: نظام ارجاع پزشك خانواده
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 ارجاع در سطح يك خدمات:55ماده
و درمان، اولين اجراي برنامه پزشك خانواده در شرايط معمول، مانند دستورعمل هاي قبلي نظام شبكه بهداشت

و پس از اينكه بهورز يا و در شهرها بايد پايگاه بهداشت باشد محل مراجعه بيمار در روستاها بايد خانه بهداشت

پ ايگاه بهداشت خدمات تعريف شده خود را براي مراجعه كننده انجام داد، در كاردان/ كارشناس بهداشتي شاغل در

و بنابر آنچه در دستورعمل هاي اجرايي هر برنامه آمده است، فرد را به پزشك خانواده مربوطه ارجاع صورت لزوم

، يا تحت شرا يط اضطرار دهد.(در صورت نبود پروتكل درماني مشخص براي بهورزيا كاردان/ كارشناس بهداشتي

.بيمار مي تواند مستقيماً به پزشك خانواده مراجعه كند)

را1تبصــره ــا پايگاههــاي بهداشــتي ــه هــاي بهداشــت ي : پزشــك خــانواده موظــف اســت بيمــاران ارجــاعي از خان

و بـر اسـاس پروتكـل هـاي درمـاني تعيـين شـده تحـت درمـان قـرار دهـد ونتيجـه اقـدامات انجـام معاينه ،ويزيـت

م و يا  وارد قابـل پيگيـري سـير درمـان را بـه اطـالع خانـه بهداشـت يـا پايگـاه بهداشـتي ارجـاع دهنـده برسـاند. شده

ــره ــك2تبص ــد پزش ــته باش ــي داش ــوق تخصص و ف ــي ــدمات تخصص ــت خ ــه درياف ــاز ب ــار ني ــورتيكه بيم : در ص

.سه ارجاع مي نمايدخانواده با تكميل فرم ارجاع بيمار را به سطح دو يا

در3تبصره و بيماري جمعيت تحت پوشش بر عهده پزشـك خـانواده مربوطـه مـي سالمت مديريتهرحال مسئوليت:

و مشخص نمايد.  باشد وپزشك موظف است وضعيت بيمار ارجاع شده به سطح تخصصي را پيگيري

 : ارجاع در سطح دو خدمات56ماده
و عملياتي نمودن آن در برنامه و توسعه نظام ارجاع پزشك خانواده در جمعيت روستايي، عشـايري به منظور تقويت

و سازمان بيمه20و شهرهاي زير ايـران منعقـد گرديـد. سـالمت هزار نفر، تفاهم نامه جداگانه اي بين معاون درمان

براساس اين تفاهم نامه، پزشكان متخصص پذيرنده ارجاع در مراكـز تخصصـي سـرپايي دولتي(كـه بيمـار از طريـق

تكميل شده ارجاع به آن مراكز معرفي شده است)، نسبت به تكميـل دقيـق فـرم پـس خورانـد پزشك خانواده با فرم

ايران اعالم مي شود. بـديهي اسـت اجـراي سالمت توسط سازمان بيمه"اقدام نموده كه سازوكار اجرايي آن متعاقبا

 كامل مفاد تفاهم نامه مذكور توسط كليه مراكز مجري سطح اول الزامي مي باشد.

:معاونت بهداشتي دانشگاه/دانشكده با همكاري معاونت درمان دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي موظف است1هتبصر

و به اداره بيمه  استان ارائه دهد. سالمت مسير ارجاع تمامي شهرستان ها را طي مجموعه اي مكتوب تهيه

و درمان شهرستان موظف اسـت در شـر2تبصره از: مركز بهداشت يا شبكه بهداشت وع برنامـه، مسـير ارجـاع بيمـار

و بسـتري) را بـه سـتاد همـاهنگي دانشـگاهي (سرپايي و فوق تخصصي سطح اول به سطوح باالتر خدمات تخصصي

 اعالم دارد.
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به3تبصره : در صورت عقد قرارداد بين بيمه با بيمارستان/ بيمارستان هاي شبكه، بيمارستان/ بيمارستان ها بايد موظف

(مناسـب بـا شـرايط تـردد روسـتاييان) بـه بيمـه شـدگان نيككليايجادپلي هاي تخصصي شوند تا در ساعات خاصـي

 روستايي خدمت ارائه دهند.

و مشخصـات كليـه سالمت : اداره بيمه4تبصره استان موظف است در آغاز، پس از دريافت مسير ارجـاع، فهرسـت

د و بستري سطوح و محل آنها را كـه طـرف قـرارداد بـا واحدهاي ارائه دهنده خدمات سرپايي تخصصي و باالتر وم

و واحد پزشك خانواده ارائه دهـد. بيمه هستند، حداكثر تا يك ماه پس از انعقاد قرارداد به مركز بهداشت شهرستان

ماهـه ليسـت نهـايي بايـد بـه3هر تغييري كه پيش مي آيد، بايستي مجدد اعالم شود. به هرحال، حداكثر در فواصل

 اشت شهرستان ارائه گردد.مركز بهد

در5تبصره :معاون درمان دانشگاه/دانشكده موظف است براي تسهيل در بستري بيماران تحت پوشش بيمه روسـتايي

 هر بيمارستان يك نفر را بطور شبانه روزي براي پذيرش بيماران به جهت بستري بيمه شده روستايي اختصاص دهد.

سر6تبصره و درمان و:خدمات بخش بستري و مراقبت هاي مـديريت شـده پايي تخصصي نيز بر اساس بسته خدمت

و با همكاري اداره بيمه ، توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي اسـتان نظـارت مـي سـالمت ساير ابزار كنترل

 شوند.

 : ميانگين موارد ارجاع به سطوح باالتر57ماده
 ميانگين موارد ارجاع به شرح زير مي باشد:

بديهي مـي باشـد. سالمت مركز خدمات جامع % مراجعين به پزشك خانواده15سقف ارجاع به متخصص تا حداكثر

و بسته خدمتي نيز مي باشد.  است درصد مزبور شامل موارد ارجاعي به متخصص بر اساس مراقبت گروههاي هدف

ا1تبصره طالعات از متخصص به پزشك خانواده : در عقد قرارداد با نيروهاي متخصص، مكانيسم هاي ارائه بازخورد

و بيمه روسـتائي در سـطح تخصصـي خواهـد سالمت توسط بيمه براساس دستورعمل اجراي برنامه پزشك خانواده

 بود.

 فصل يازدهم: نظام پايشو ارزشيابي

 : شيوه پايشو نظارت58ماده



و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام 17نسخه-ه پزشك خانواده

64 

و به ويژه سطح محيطي، ضـرورت دارد و نظارت برنحوه انجام فعاليت ها در سطوح مختلف باتوجه به اهميت پايش

و چگـونگي اجـراي و واحدهاي زيرمجموعه معاونت بهداشتي به مراكز مجري برنامه مراجعه كرده تمامي گروهها

ن ظارت ها در مركز بهداشـت شهرسـتان مـورد بسته هاي خدمت به گروه هاي هدف را مورد پايش قرار دهند. نتيجه

و آموزش هاي الزم به پرسنل محيطي به ويژه پزشك خانواده ارائه مي شود.  تحليل قرار مي گيرد

هر سه ماه يكبار توسـط سـتاد مركـز بهداشـت شهرسـتان بـر سالمت : الزم است پايش عملكرد اعضاي تيم1تبصره

اساس چك ليست هاي ابالغي مركز مديريت شبكه معاونت بهداشت وزارت متبوع صورت گيرد. نمرات اين پايش

)  %) خواهد بود ونتايج پايش در اختيار اداره بيمه شهرستان قرار گيرد.30مالك پرداخت قطعي سه ماهه

نم2تبصره با ثبت امضاي آنان درج گردد كه علت كسر شدن سالمت ره پايش در پرونده اعضاي تيم: الزم است

 حقوق يا تشويقي وي براساس نتيجه پايش سه ماهه فرد روشن باشد.
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 استان سالمت : پايش مشترك با اداره كل بيمه59ماده
 استان توسط چك ليست مورد توافق، هر ماه يكبار انجام مي شود. سالمت اجراي پايش مشترك با اداره كل بيمه

: اداره كل بيمه استان موظف است پس خوراند بازديدهاي انجام شده در طول ماه قبل را حداكثر تا دهم ماه1تبصره

و شهرس تان ها بعد براي رفع نواقص اعالم كند تا فرصت كافي براي اصالح اقدامات توسط مراكز بهداشت استان ها

فراهم باشد. نتايج پايش هاي مشترك مبناي كسورات خواهد بود. بديهي است كه نكات مورد نظر اداره كل بيمه

 استان به مركز بهداشت شهرستان منعكس مي گردد. مركز بهداشت موظف به پيگيري مي باشد. سالمت

ا سالمت : ادارات كل بيمه2تبصره ستفاده از چك ليستي كه با تفاهم استان بصورت مشترك يا اختصاصي با

و سازمان بيمه مي سالمت مشترك وزارت بهداشت تهيه شده است، اقدام به نظارت ماهانه از مراكز مجري برنامه

نمايند. نتيجه اين چك ليست بايد تا قبل از نظارت بعدي به مركز بهداشت شهرستان اعالم شود تا مركز بهداشت

. بديهي استان اعالم شده است، اقدام كندبه رفع مشكالتي كه ازسوي اداره كل بيمه شهرستان هرچه سريعتر نسبت

نتايج باشد. پس از رفع مشكالت ارائه شده سالمت است ثبت موارد چك ليست پايش در سامانه پايش سازمان بيمه

و ادارات بيمه شهرستان برگزار مي گردد پايش مشترك بايد در جلسات هماهنگي ماهانه كه بين مركز بهداشت

و نواقص خدمات تا پايان ماه توسط شبكه اصالح گردد در غير اين صورت مشمول مورد ارزيابي قرار گرفته

استان موظف است امكان دسترسي به سامانه ورود اطالعات سالمت همچنين اداره كل بيمه كسورات مي شود.

و شه پايش را براي معاونت بهداشتي دانشگاه ومركز بهداشت گزارش كليه اقدامات انجام شده به رستان فراهم نموده

 ستاد هماهنگي استان اعالم گردد.

 : مداخالت آموزشي در پايشو نظارت60ماده
و اجراي برنامه ستاد هماهنگي شهرستان با مشاركت گروه هاي آموزشي دانشگاه/دانشكده بايد براي طراحي

و حين خدمت براساس نتايج پايش در مركز طرف تيم سالمتآموزشي پزشك خانواده، قرارداد در ابتداي خدمت

هاي بهداشتي، درماني، توانبخشي گروه پزشكي آموزش بهورزي تقويت شده اقدام كند.با توجه به ناهمگوني مهارت

و باليني عملي مركز آموزش بهورزي تقويت شده با درگير در اين طرح، ضروري است آموزش هاي بهداشتي

يسم خريد خدمت از معاونت آموزشي دانشگاه/دانشكده مربوطه يا ستاد هماهنگي كشوري/دانشگاهي/دانشكده مكان

 اي انجام شود.

تبصره: ستاد هماهنگي دانشگاه/دانشكده موظف است اقدامات الزم براي اجراي برنامه آموزشي موردنياز پزشكان

و ماماهاي طرف قرارداد را مطابق بسته آموزشي و آشنايي اين خانواده تعيين شده بعمل آورد. آموزش بدو خدمت

و بسته هاي خدمت الزام دارد. آموزش هاي ضمن خدمت افراد با نظام شبكه، وظايف تعريف شده براي آنها
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با سالمت براساس نتايج پايش ها، تعيين مي گردند.برنامه ريزي براي برگزاري جلسات آموزشي اعضاي تيم

 برگزار گردد.همكاري اداره بيمه

و بيمه روستايي61ماده  : مسئوليت اجراي برنامه پزشك خانواده
مسئوليت كلي اجراي برنامه بيمه روستايي در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي به عهده رييس آن دانشگاه/

و نظارت بر كليه موارد مطروحه در موضوع خدما  سالمتت دانشكده علوم پزشكي مي باشد. همچنين مسئوليت

و بيمه روستايي در موارد و مسئوليت حسن اجراي برنامه پزشك خانواده سطح اول به عهده معاونت بهداشتي

و دارو دانشگاه علوم پزشكي و معاونت غذا و باالتر به عهده معاونت درمان مطروحه در موضوع خدمات سطوح دوم

و درمان/ رييس مركز خواهد بود. همچنين حسن اجراي برنامه در سطح شهرستان به عهده مدير شبكه بهداشت

بهداشت شهرستان مي باشد. بديهي است هيچيك از نظارت هاي مربوط به دانشگاه علوم پزشكي، نافي نظارت اداره

 استان بر كيفيت ارائه خدمات در سطوح مختلف نخواهد بود. سالمت بيمه

ت1تبصره وي سالمت يم هاي : پزشك خانواده مسئول مركز وظيفه اداره كردن تحت پوشش را دارد. همچنين

 مسئول فني كليه خدمات بهداشتي درماني قابل ارائه در مركز مجري پزشك خانواده مي باشد.

(بسته خدمت)؛ بدون را در چارچوب بسته سالمت : پزشك خانواده مسئوليت دارد خدمات2تبصره ي تعريف شده

اتبعيض سني، جنسي، ويژگي و جامعههاي اقتصادي و ريسك بيماري در اختيار فرد، خانواده، جمعيت ي جتماعي

 تحت پوشش خود قرار دهد.

 فصل دوازدهم: مكانيسم پرداخت
 Mixed Paymentدر برنامه پزشك خانواده براي دستيابي به وضعيت مطلوب جنبه هاي مختلف خدمت،ازروش

 استفاده مي شود.

و راديولوژيو بيمه روستايي جهت پزشك پزشك خانواده طرف قرارداد برنامهدريافتي نيروهاي ، ماما، آزمايشگاه

 شامل دو بخش مي باشد:

ب: كارانه حكم كارگزينيالف:

حكم كارگزيني دانشگاه ها، استخدامي اعضاء غير هيئت علمي–: براساس آيين نامه اداري حكم كارگزيني

، پس از كسر كسورات قانوني در رارداد صادر شده ومبلغ تعيين شدهق نيروهاي قراردادي پزشك خانواده در ابتداي

ه ، پرداخت مي گردد.مراه با پرداختي هاي ساير پرسنلپايان هر ماه

و ، % آن در پايان70كارانه: براساس مكانيسم پرداخت تدوين شده در همين دستور عمل به صورت ماهانه محاسبه

و  پايش به صورت سه ماهه پرداخت مي گردد.% باقيمانده پس از انجام30ماه
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 پزشك كارانهپرداخت: مكانيسم62ماده
سهم محروميت، سهم ماندگاري، جمعيت، تعداد شب بيتوته،سهم كارانه پزشك شامل:الف) اجزا تاثير گذار بر

و حق مسئوليت  پراكندگي يا دهگردشي، ضريب عملكرد، ضريب حضور

، عدد-1 و بازاي 7000000معادل1سهم محروميت: بر اساس جدول زير محاسبه مي شود افزايش 0.01هر ريال

و مركز) مبلغدانشكده/(دانشگاهميانگين ضريب محروميت چهارگانه  ريال اضافه گردد. 88600، شهرستان، بخش
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، شهرستان، بخش ميانگين ضرايب محروميت دانشگاه

و مركز

تعيين شده براي متوسط ضريب محروميت پزشك مبلغ

(ريال)

00/17000000

05/17443000

10/17886000

15/18329000

20/18772000

25/19215000

30/19658000

35/110101000

40/110544000

45/110987000

50/111430000

55/111873000

60/112316000

65/112759000

70/113202000

75/113645000

80/114088000

85/114531000

90/114974000

95/115417000 

00/215860000
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 سهم ماندگاري: عوامل موثر در تعيين سهم ماندگاري عبارتند از:-2

%100مجري برنامه معادل سالمت مركز خدمات جامع در سطح-

%85در محدوده شهرستان معادل-

%70در محدوده دانشگاه/ استان معادل-

%50كل كشور معادل-

(برحسب ريال) براساس جدول زير تعيين مي شود، عدد و به ازاي يك سال كامل خدمت 1سنوات به سال محاسبه

هر 1080000معادل و به ازاي ، شهرستان، دانشكده/ن ضريب محروميت چهارگانه(دانشگاهافزايش ميانگي 0.01ريال

. ريال اضافه گردد 13600و مركز) مبلغ بخش

بستيبريزيكه در شهرهايافرادي: برا1تبصره در سنوات قبل به عنوانمهيهزار نفر در قالب قرارداد با اداره كل

اتيپزشك خانواده مشغول فعال و پس از تحت پوشش قرارگرفتن بهنيبوده اند شهرها توسط دانشگاه در برنامه

درينامبردگان در سنوات قبل معادل سهم ماندگاريداده اند سهم مانگارتيعنوان پزشك خانواده ادامه فعال

 گرفته شود. ) در نظردرصد50(كشورمحدوده

دريافرادي: برا2تبصره ب روستاهاكه ن پزشك خانواده در سنوات قبل به عنوامهيدر قالب قرارداد با اداره كل

اتيمشغول فعال و پس از تحت پوشش قرارگرفتن توسط دانشگاه در برنامه به عنوان پزشك نروستاهايبوده اند

در محدودهينامبردگان در سنوات قبل معادل سهم ماندگاريداده اند سهم مانگارتيفعالخانواده ادامه

(دانشگاه  گرفته شود. نظردر درصد)07/استان
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(ريال)سالمت مركز خدمات جامع بازاي يكسال خدمت در ميانگين ضريب محروميت تعيين شده

00/11080000 

05/11148000

10/11216000

15/11284000

20/11352000

25/11420000

30/11488000

35/11556000

40/11624000

45/11692000

50/11760000

55/11828000

60/11896000

65/11964000

70/12032000

75/12100000

80/12168000

85/12236000

90/12304000

95/12372000

00/22440000
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و درمان3بصرهت : دراين دستورعمل هرجا از سوابق ماندگاري بحث شده است، منظور قراردادهاي با شبكه بهداشت

بعنوان پزشك خانواده طرف سالمت تحت عنوان پزشك خانواده روستائي است. چنانچه پزشكي با اداره كل بيمه

و به تازگي جزو نيروهاي پزشك خانواده طرف قرارداد شبكه شده است، سنوات همكاري در برنامه قرارداد بوده

پزشك خانواده بعنوان ماندگاري مورد محاسبه قرار مي گيرد . در ساير موارد نظير قرارداد با سازمانهاي بيمه گر در

در برنامه همكاران درگير هر قالبي غير از پزشك خانواده مشمول سنوات ماندگاري نمي شود. سنوات فعاليت

درصد سنوات سوابق كاري در ستاد50شاغل در مديريت شبكه/ گسترش شبكه تا ستادي پزشك خانواده در سطوح

(در دانشكده/ دانشگاه علوم پزشكي با درصد سوابق كار ستادي25و در غير از مديريت شبكه/ گسترش شبكه تا

 نيز جزو سوابق ماندگاري محسوب مي شود. تاييد معاون بهداشتي دانشگاه)
محاسبه كليه سنوات فرد بر اساس سال آخرين محل خدمت موردنظر در قرارداد مدنظر است بعنوان: جهت4ه تبصر

. و ساير مراكز قبلي طبق مطالب پيشگفت محاسبه مي شود  مركز اصلي

و-3 (كل جمعيت ساكن در مناطق روستايي،عشاير جمعيت: به ازاي هرنفر جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده

)، در مناطق با ميانگين ضريب محروميت هزار20شهرهاي زير  0.01و به ازاي هرريال مي باشد؛ 6750مبلغ1نفر

و مركز) مبلغ ، شهرستان، بخش /دانشكده ريال اضافه85افزايش ميانگين ضريب محروميت چهارگانه(دانشگاه

.  گردد
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ميانگين ضرايب محروميت

، شهرستان، بخشو دانشگاه

 مركز

بازاي هر نفر جمعيت مبلغ تعيين شده

 ساكن تحت پوشش

) (ريال)Kپزشك (

مبلغ تعيين شده بازاي هر نفر جمعيت

) (ريال)Kساكن تحت پوشش پزشك (

براي افراديكه كمتر از دو خانه بهداشت

تحت پوشش دارند

00/16750 6858 
05/17175 7290 
10/176007722
15/18025 8154 
20/18450 8586 
25/18875 9018 
30/19300 9450 
35/19725 9882 
40/110150 10314 
45/110575 10746 
50/111000 11178 
55/111425 11610 
60/111850 12042 
65/112275 12474 
70/112700 12906 
75/113125 13338 
80/113550 13770 
85/113975 14202 
90/114400 14634 
95/114825 15066 
00/215250 15498 
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ني-4 و هيچ پزشكي مجاز ست از تعداد شب بيتوته: بيتوته جزو وظايف الينفك پزشك خانواده طرف قرارداد است

..مبالغ در نظر گرفته شده به ازاي هر شب به شرح جدول زير مي باشدآن سرپيچي كند

يانگين ضرايب محروميتم

،دانشگاه

 شهرستان، بخشو مركز

(ريال) سهم بيتوته

 شبانه روزي مراكز معين سه پزشكو بيشتر دو پزشك تك پزشك

00/1600000 700000 900000 1200000 1500000 
05/1630000 730000 930000 1230000 1530000 
10/1660000 760000 960000 1260000 1560000 
15/1690000 790000 990000 1290000 1590000 
20/1720000 820000 1020000 1320000 1620000 
25/1750000 850000 1050000 1350000 1650000 
30/1780000 880000 1080000 1380000 1680000 
35/1810000 910000 1110000 1410000 1710000 
40/1840000 940000 1140000 1440000 1740000 
45/1870000 970000 1170000 1470000 1770000 
50/1900000 1000000 1200000 1500000 1800000 
55/1930000 1030000 1230000 1530000 1830000 
60/1960000 1060000 1260000 1560000 1860000 
65/1990000 1090000 1290000 1590000 1890000 
70/11020000 1120000 1320000 1620000 1920000 
75/11050000 1150000 1350000 1650000 1950000 
80/11080000 1180000 1380000 1680000 1980000 
85/11110000 1210000 1410000 1710000 2010000 
90/11140000 1240000 1440000 1740000 2040000 
95/11170000 1270000 1470000 1770000 2070000 
00/21200000 1300000 1500000 1800000 2100000 



و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام 17نسخه-ه پزشك خانواده

74 

 سهم پراكندگي يا دهگردشي:-5

ب- ازادهگردشي: پزشك خانواده مي بايست در روستاهاي اصلي  نفر 2000خانه هاي بهداشت با جمعيت كمتر

و خانه هاي بهداشت با جمعيت باالي1حداقل نفر دو بار در هفته سركشي نمايد. همچنين، بايد 2000بار در هفته

و هر سه ماه يكبار به روستاهاي سياري مراجعه داشته باشد.  هر ماه يكبار به روستاهاي قمر
 سهم پراكندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد:-

(تعداد خانه بهداشت تعداد واحد� (نحوه محاسبه تعداد واحد تحت پوشش پزشك): تحت پوشش پزشك

(تعداد تحت پوشش پزشك ضربدر چهار) به اضافه( تعداد روستاي قمر تحت پوشش پزشك) به اضافه

 روستاي سياري تحت پوشش پزشك تقسيم بر سه)

تح� (نحوه محاسبه فواصل):( مجموع فواصل خانه هاي بهداشت ت پوشش پزشك برحسب كيلومتر فواصل

ضربدر چهار) باضافه( مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش پزشك تا مركز برحسب كيلومتر)به

(مجموع فواصل روستاهاي سياري مسكوني تحت پوشش پزشك تا مركز تقسيم بر سه برحسب اضافه

 كيلومتر)

تع�  داد دهگردشي استاندارد ضريب دهگردشي: تعداد دهگردشي انجام شده در ماه تقسيم بر

در محاسبه ضريب دهگردشي، در هر روز حداكثر يك واحد در نظر گرفته مي شود. كه مي تواند دورترين مسافت

 براي واحدهاي دهگردشي شده لحاظ گردد.

( سهم مجموع فواصل  + سهم تعداد واحد هاي تحت پوشش)     = سهم پراكندگي *  ضريب دهگردشي

هر 216000مبلغ1انگين ضريب محروميت در مناطق با مي و بازاي افزايش 0.01ريال براي هر واحد مي باشد؛

، شهرستان، بخشو مركز) مبلغ /دانشكده  ريال اضافه گردد. 2720ميانگين ضريب محروميت چهارگانه(دانشگاه

مي 7000مبلغ1در مناطق با ميانگين ضريب محروميت و بازاي هر ريال براي هر كيلومتر خاكي افزايش 0.01باشد؛

، شهرستان، بخشو مركز) مبلغ /دانشكده  ريال اضافه گردد.76ميانگين ضريب محروميت چهارگانه(دانشگاه

هر 5000مبلغ1در مناطق با ميانگين ضريب محروميت و بازاي افزايش 0.01ريال براي هر كيلومتر آسفالته مي باشد؛

، شهرستان، بخشو مركز) مبلغ ميانگين ضريب محروميت چهارگ /دانشكده .ريال اضافه گردد76انه(دانشگاه
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، ميانگين ضرايب محروميت دانشگاه

 شهرستان، بخشو مركز
به ازاي هر

 واحد(ريال)
به ازاي هر كيلومتر مسافت

(ريال) (آبي يا خاكي)

به ازاي هر كيلومتر

(ريال)  مسافت(آسفالت)

00/1216000 7000 5000 
05/1229600 7380 5380 
10/1243200 7760 5760 
15/1256800 8140 6140 
20/1270400 8520 6520 
25/1284000 8900 6900 
30/1297600 9280 7280 
35/1311200 9660 7660 
40/1324800 10040 8040 
45/1338400 10420 8420 
50/1352000 10800 8800 
55/1365600 11180 9180 
60/1379200 11560 9560 
65/1392800 11940 9940 
70/1406400 12320 10320 
75/1420000 12700 10700 
80/1433600 13080 11080 
85/1447200 13460 11460 
90/1460800 13840 11840 
95/1474400 14220 12220 
00/2488000 14600 12600 



و بيمه روستايي دستورعمل اجرايي برنام 17نسخه-ه پزشك خانواده

76 

 ضريب عملكرد:بر اساس پايش عملكرد برنامه طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود. نحوه محاسبه-6

 100ضريب عملكرد برابر است با امتياز كسب شده تقسيم بر مجموع امتيازات ضرب در

 مكانيسم هاي عملكردي:

 الف: تشويق

، ضريب عملكرد برابر90در صورت كسب امتياز د.ثبت مي گرد%0/1

هر90در صورت كسب امتياز بيش از در2% افزايش معادل1% بازاي صدم به ضريب عملكرد افزوده خواهد شد.

 حتماً مشخص گردد.90اين صورت الزم است علت كسب امتياز باالتر از

ب : تنبيه

 % سبب لغو قرارداد مي شود40كسب ضريب عملكرد

و كمتر در دو دوره70كسب ضريب عملكرد  متوالي سبب لغو قرارداد مي شود%

چك30% سبب كسر70كسب ضريب عملكرد ، البته نبايد هريك از بخش هاي % مبلغ كل قرارداد مي شود

 % شود. در چنين شرايطي به پزشك درمورد آن بخش، تذكر داده مي شود.50ليست، كمتراز

د و .مي بايست موارد تنبيهي طي نامه كتبي توسط شبكه بهداشت  رمان شهرستان به پزشك مربوطه ابالغ گردد

ضريب حضور: عبارتست از نسبت روزهايي كه پزشك در محل خدمت خود حضور داشته است تقسيم بر تعداد-7

 روزهاي ماه.

بازاي هر روز كه پزشك غيبت داشته باشد معادل دو سي ام دريافتي از كل حقوق وي كسر مي گردد. اين موضوع،

اي تعطيل كه پزشك موظف به ارائه شيفت بود نيز مي شود. خاطرنشان مي گردد مراكزي كه براساس شامل روزه

دستورعمل نياز به بيتوته ندارند، بايد پزشك آن مركز با نزديكترين مركز داراي بيتوته بصورت شيفتي بيتوته داشته

و به مردم هم اطالع رساني شود.  باشد

در-8 مركز محسوبمي سالمت بعنوان مسئول تيم هاي سالمت مركز خدمات جامع حق مسئوليت: پزشك مسئول

% مبلغ كل قرارداد به سرجمع4تا سالمت با يك تيم سالمت مركز خدمات جامع شود.حق مسئوليت پزشك در

مازاد كه تحت مديريت پزشك مسئول مركز مي باشد سالمت مبلغ قرارداد نامبرده اضافه مي گردد، به ازاي هرتيم

 % به اين مبلغ اضافه مي گردد.1
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تا سالمت با دو تيم سالمت مركز خدمات جامع در بعنوان مثال كل5حق مسئوليت پزشك مسئول درصد مبلغ

 درصد مي باشد.7الزم به ذكر است سقف حق مسئوليت دريافتي حداكثرتا.قراردادمي باشد

و پيام آور مي بايست معادل كارانه:1تبصره  پزشكان غيرطرحي باشد. كارانه%80پزشكان طرحي

و خاص هست2تبصره :در مناطقي كه امكان جذب پزشك يا ماما به هيچ عنوان مقدور نبوده يا متضمن شرايط ويژه

و امكانو باالتر) به شرط موافقت ستاد هماهنگي80/1(با ميانگين ضرايب محروميت چهارگانه دانشگاه/دانشكده

% به سرجمع دريافتي فرد اضافه كرد.20تامين منابع مالي از سوي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي مي توان تا سقف

و به شرط موافقت ستاد هماهنگي85/1در مراكز مجري برنامه كه داراي ضريب محروميت باالي دانشگاه كشوري

%70پرداخت صرفاوو امكان تامين منابع مالي از سوي دانشكده/دانشگاه ميتوان از نوع قرارداد اقماري استفاده كرد

و بطور روز كاري در ماه15براي كارانه (حق بيتوته پزشكان مذكور به ازاي تعداد شب بيتوته انجام مي گردد.

و فقط در در چنين شرايطي امك كامل پرداخت مي گردد). ان استفاده از مرخصي استحقاقي در ماه وجود ندارد

و مستندات مربوطه ميتواند از نصف مرخصي استحقاقي بدون كسر حقوق در ماه شرايط اضطرار ضمن ارائه شواهد

و مركز مديريت شبكه استفاده نمايد. الزم است كه فهرست اين پزشكان به همراه كدملي به اداره كل بيمه استان

و اين پزشكان حق هيچ گونه فعاليت پزشكي ديگري در كشور را ار ندارند. بديهي است در صورت سال شود

و خصوصي ديگرفعاليت ايشان در ، لغو قرارداد خواهند شد.فعاليت پزشكي دولتي

در3تبصره متسالمديريتمجري برنامه بيمه روستايي، سالمت مركز خدمات جامع : تمامي پزشكان خانواده مستقر

و متناسب با فرمول تعيين را عهده دار كل جمعيت تحت پوشش مركز (اعم از بيمه شده روستايي يا سايرين) هستند

يكساني برخوردار مي باشند ولي يكي از آنها، به عنوان مسئول"شده در اين دستورعمل از نظام پرداخت تقريبا

شدهرستانز بهداشتشو رابط مركز با مركسالمت مركز خدمات جامع .تعيين خواهد

 نفر مي باشد. 5000حداكثر سقف جمعيتي قابل محاسبه جهت پزشك خانواده:4تبصره

از:5تبصره پزشك حداقل جهتنفر باشد مبناي محاسبه 2500درصورتيكه جمعيت تحت پوشش پزشك كمتر

 نفر خواهد بود. 2500جمعيت معادل
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و بيمه روستايي:)فرمول مكانيسم پرداخت پزشك خانوادهب  در برنامه پزشك خانواده

+ سهمريال*جمعيت)+K+(سهمپراكندگي*(ضريبعملكرد[* بحضوريضرسهم بيتوته +{ ماندگاري

}])سهممحروميت

تبصره: حق الزحمه پزشكان قراردادي به عنوان پزشك جايگزين معادل متوسط حق الزحمه پزشكان شهرستان محل

و و دهگردشي حق الزحمه ماموريت بدون احتساب دهگردشي بيتوته مي باشد.بديهي است در صورت انجام بيتوته

 مربوطه بر اساس مركز محل ماموريت پرداخت مي گردد.

و منطقه، بيماران غير از جمعيت تحت پوشش خود را هر گاه پزشك مركز مجري برنامه به علت شرايط خاص

و ويزيت كند، شبكه/ مركز بهداشت شهرستان مي وي40تا20بايست پذيرش درصد تعرفه پزشك را ماهانه به

 پرداخت نمايد.

 / پاراكلينيكماما كارانه نيسم پرداختمكا:63ماده

، سهم ماندگاري، جمعيت، سهم پراكندگي، ضريب سهم محروميتآنها شامل كارانهاجزا تاثيرگذار بر الف)

و ارائه خدمات اضافي مي باشد.  عملكرد، ضريب حضور

هاشروع مي شود. براي1ميانگين ضرايب كه از عدد محروميت: سهم-1 و 2250000معادل1عدد كاردان ريال

 ريال مي باشد. 2750000رقم كارشناسانبراي

و مركز)براي 0.01به ازاي هر ، شهرستان، بخش /دانشكده افزايش ميانگين ضريب محروميت چهارگانه(دانشگاه

و 35000كارشناس مبلغ  ريال اضافه گردد. 35000براي كاردان مبلغ ريال
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ن ضرايب محروميت ميانگي

، شهرستان، بخشو مركزدانشگاه

(ريال)  مبلغ تعيين شده براي متوسط ضريب محروميت

 كاردان كارشناس

00/12750000 2250000 
05/12925000 2425000 
10/13100000 2600000 
15/13275000 2775000 
20/13450000 2950000 
25/13625000 3125000 
30/13800000 3300000 
35/13975000 3475000 
40/14150000 3650000 
45/14325000 3825000 
50/14500000 4000000 
55/14675000 4175000 
60/14850000 4350000 
65/15025000 4525000 
70/15200000 4700000 
75/15375000 4875000 
80/15550000 5050000 
85/15725000 5225000 
90/15900000 5400000 
95/16075000 5575000 
00/26250000 5750000 
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 سهم ماندگاري:-2
%100مجري برنامه معادل سالمت مركز خدمات جامع در سطح-

%85در محدوده شهرستان معادل-

%70در محدوده دانشگاه/ استان معادل-

%50كشور معادلكل-

(برحسب ريال) براساس جدول زير تعيين مي شود، عدد و بازاي يك سال كامل خدمت 1سنوات به سال محاسبه

و 550000معادل  ريال براي كاردان مي باشد 450000ريال براي كارشناس

بخ 0.01بازاي هر ، شهرستان، و مركز) مبلغ افزايش ميانگين ضريب محروميت چهارگانه(دانشگاه/دانشكده ش

و 7000  ريال براي كاردان اضافه گردد. 7000ريال براي كارشناس
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ميانگين ضريب

 محروميت تعيين شده

بازاي يكسال خدمت در مركز بهداشتي

 درماني(كارشناس) ريال

 بازاي يكسال خدمت در مركز بهداشتي

(كاردان)  درماني

 ريال

00/1550000 450000 
05/1585000 485000 
10/1620000 520000 
15/1655000 555000 
20/1690000 590000 
25/1725000 625000 
30/1760000 660000 
35/1795000 695000 
40/1830000 730000 
45/1865000 765000 
50/1900000 800000 
55/1935000 835000 
60/1970000 870000 
65/11005000 905000 
70/11040000 940000 
75/11075000 975000 
80/11110000 1010000 
85/11145000 1045000 
90/11180000 1080000 
95/11215000 1115000 
00/21250000 1150000 
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و درمان:1تبصره دراين دستورعمل هرجا از سوابق ماندگاري بحث شده است، منظور قراردادهاي با شبكه بهداشت

طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده روستائي است. چنانچه ماما/پرستاري با يكي از بيمه ها طرف بعنوان ماماي

و به تازگي جزو نيروهاي طرف قرارداد شبكه شده است، همانند ماما/پرستار بدون هيچ ماندگاري قرارداد بوده

.محسوب مي شود

خدمت موردنظر در قرارداد مدنظر است بعنوان: جهت محاسبه كليه سنوات فرد بر اساس سال آخرين محل2تبصره

و ساير مراكز قبلي طبق مطالب پيشگفت محاسبه مي شود.  مركز اصلي

و شهرهاي زير: جمعيت-3 (كل جمعيت ساكن در مناطق روستايي،عشاير 20بازاي هرنفر جمعيت تحت پوشش

ش1هزار نفر)، در مناطق با ميانگين ضريب محروميت و منطقه) براي كارشناس مبلغ(ميانگين استان،  940هرستان،

و براي كاردان مبلغ هر 770ريال و بازاي و افزايش ميانگين ضريب محروميت 0.01ريال مي باشد

و مركز) مبلغ ، شهرستان، بخش /دانشكده و12چهارگانه(دانشگاه ريال براي كاردان اضافه12ريال براي كارشناس

 گردد.
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متوسط ضرايب

محروميت استان،

و منطقه  شهرستان،

 مبلغ تعيين شده به ازاي هر نفر جمعيت كل تحت پوشش

 كارشناس

(ريال)

كارشناس با كمتر از دو

(ريال)  خانه بهداشت

 كاردان

(ريال)

كاردان با كمتر از دو

(ريال)  خانه بهداشت

00/1940 1070 770 910 
05/11000 1135 830 975 
10/11060 1200 890 1040 
15/1112012659501105
20/11180 1330 1010 1170 
25/11240 1395 1070 1235 
30/11300 1460 1130 1300 
35/11360 1525 1190 1365 
40/11420 1590 1250 1430 
45/11480 1655 1310 1495 
50/11540 1720 1370 1560 
55/11600 1785 1430 1625 
60/11660 1850 1490 1690 
65/11720191515501755
70/11780 1980 1610 1820 
75/11840 2045 1670 1885 
80/11900 2110 1730 1950 
85/11960 2175 1790 2015 
90/12020 2240 1850 2080 
95/12080 2305 1910 2145 
00/22140 2370 1970 2210 
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يا دهگردشي: ماما حتي االمكان بايد در تمام دهگردشي هاي پزشك خانواده به خانه هاي سهم پراكندگي-4

و روستاهاي سياري همراه وي باشد.  بهداشت، روستاهاي قمر

نفر 2000در روستاهاي اصلي با خانه هاي بهداشت با جمعيت كمتر از سالمت دهگردشي: ماماي تيم-

و خانه هاي بهداشت با جمعيت باالي1حداقل  نفر دو بار در هفته سركشي نمايد. 2000بار در هفته

و هر سه ماه يكبار به روستاهاي سياري مراجعه داشته همچنين، بايد هر ماه يكبار به روستاهاي قمر

 باشد.

مي شود. كه ميتواند در محاسبه ضريب دهگردشي، در هر روز حداكثر يك واحد در نظر گرفته-

 دورترين مسافت براي واحدهاي دهگردشي شده لحاظ گردد.

 سهم پراكندگي: اين سهم، خود شامل چند گزينه مي باشد:-

(تعداد خانه بهداشت تحت پوشش� (نحوه محاسبه تعداد واحد تحت پوشش): تعداد واحد تحت پوشش

ا (تعداد روستاي سياري تحت پوشش ضربدر چهار) به اضافه(تعداد روستاي قمر تحت پوشش) به ضافه

 تقسيم بر سه)

(نحوه محاسبه فواصل) :( مجموع فواصل خانه هاي بهداشت تحت پوشش برحسب كيلومتر ضربدر� فواصل

(مجموع فواصل روستاهاي قمر تحت پوشش تا مركز برحسب كيلومتر) به اضافه( مجموع چهار) باضافه

 تا مركز تقسيم بر سه برحسب كيلومتر) فواصل روستاهاي سياري مسكوني تحت پوشش

 ضريب دهگردشي : تعداد دهگردشي انجام شده در ماه تقسيم بر تعداد دهگردشي استاندارد�

+ تعداد واحد تحت پوشش پزشك)     = سهم پراكندگي ( مجموع فواصل *  ضريب دهگردشي

 ردشي، اين سهم به نامبردگان تعلق نمي گيرد.تبصره: با توجه به عدم حضور نيروي پاراكلينيك دربرنامه دهگ
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متوسط ضرايب

محروميت استان،

و شهرستان،

 منطقه

بازاي هر واحد

بازاي هر واحد(ريال)كارشناس

(ريال)كاردان

بازاي هر كيلومتر مسافت

(آبي يا

 خاكي)(ريال)كارشناس

بازاي هر كيلومتر

(آبي يا مسافت

 خاكي)(ريال)كاردان

كيلومتربازاي هر

(آسفالت) مسافت

(ريال)كارشناس

بازاي هر كيلومتر مسافت

(ريال)كاردان (آسفالت)

00/136660 30000 12000 10500 8000 6500 
05/138994 32334 12600 11125 8650 7175 
10/141328 34668 13200 11750 9300 7850 
15/143662 37002 13800 12375 9950 8525 
20/145996 39336 14400 13000 10600 9200 
25/148330 41670 15000 13625 11250 9875 
30/150664 44004 15600 14250 11900 10550 
35/152998 46338 16200 14875 12550 11225 
40/155332 48672 16800 15500 13200 11900 
45/157666 51006 17400 16125 13850 12575 
50/160000 53340 18000 16750 14500 13250 
55/162334 55674 18600 17375 15150 13925 
60/164668 58008 19200 18000 15800 14600 
65/167002 60342 19800 18625 16450 15275 
70/169336 62676 20400 19250 17100 15950 
75/171670 65010 21000 19875 17750 16625 
80/174004 67344 21600 20500 18400 17300 
85/176338 69678 22200 21125 19050 17975 
90/178672 72012 22800 21750 19700 18650 
95/181006 74346 23400 22375 20350 19325 
00/283340 76680 24000 23000 21000 20000 
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اقدام مي شود. نحوه محاسبه ضريب عملكرد: بر اساس پايش عملكرد برنامه طبق چك ليست هاي موجود-5

 100ضريب عملكرد برابر است با امتياز كسب شده تقسيم بر مجموع امتيازات ضرب در

 مكانيسم هاي عملكردي:

 الف : تشويق

، ضريب عملكرد برابر90در صورت كسب امتياز %0/1.  ثبت مي گردد

هر90در صورت كسب امتياز بيش از . در % افزايش معادل1% بازاي دو صدم به ضريب عملكرد افزوده خواهد شد

.90اين صورت الزم است علت كسب امتياز باالتر از  كامالً مشخص گردد

ب: تنبيه

 % سبب لغو قرارداد مي شود40كسب ضريب عملكرد

و كمتر در دو دوره متوالي سبب لغو قرارداد مي شود70كسب ضريب عملكرد %

چك% مبلغ كل قرارداد مي شود30كسر % سبب70كسب ضريب عملكرد ، البته نبايد هيچيك از بخش هاي

 درمورد آن بخش، تذكر داده مي شود.. در چنين شرايطي به ماما % شود50ليست، كمتراز

 مربوطه ابالغ گرددسط مركز بهداشت شهرستان به ماما تبصره: مي بايست موارد تنبيهي طي نامه كتبي تو

ه: تعداد شب بيتوت-6

و پزشك خانواده بيتوته مي سالمت مركز خدمات جامع به ازاي هر شب كه ماما در مجري برنامه بيمه روستايي

كند، مبلغي درنظر گرفته مي شود شامل جدول زير مي باشد. خاطرنشان مي سازد كه براساس دستورعمل، انجام

.ورت نداردبيتوته براي ماما/پرستار طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده ضر
تبصره: الزم است در صورت نياز به خدمات ماما در زمان بيتوته، اين نكته در متن قرارداد قيد شود تا پس از امضاء

 آن توسط فرد، شبهه اي براي وي درمورد انجام بيتوته پيش نيايد.
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و منطقه (ريال) كارشناس متوسط ضرايب محروميت استان، شهرستان، (ريال) كاردانبهبه ازاي هر شب ازاي هر شب

00/1300000 250000 

05/1305000 255000 

10/1310000 260000 

15/1315000 265000 

20/1320000 270000 

25/1325000 275000 

30/1330000 280000 

35/1335000 285000 

40/1340000 290000 

45/1345000 295000 

50/1350000 300000 

55/1355000 305000 

60/1360000 310000 

65/1365000 315000 

70/1370000 320000 

75/1375000 325000 

80/1380000 330000 

85/1385000 335000 

90/1390000 340000 

95/1395000 345000 

00/2400000 350000 
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از-7 و مراقبت و همياري پزشك ارائه خدمات اضافي: چنانچه ماما عالوه بر خدمات مامايي و زنان مادران، كودكان

و پانسمان نيز مشغول باشد و تزريقات  به انجام وظايفي چون داروياري

تا10به ازاي خدمت داروياري تا و و...) ماهانـه بـه5% دريافتي وي و پانسـمان (تزريقات % براي خدمات پرستاري

دريافتي وي اضافه مي شود. ضرورت دارد اين نكته در متن قرارداد قيد شود تا پس از امضاء آن توسـط فـرد، شـبهه

 اي براي وي درمورد انجام خدمات اضافي پيش نيايد.

يب حضور:نسبت روزهايي كه ماما/پرستار درمحل خدمت خودحضور داشته است تقسيم برتعدادضر-8

و جمعه به روزهاي حضور اضافه شود)  روزهايماه.(روزهاي تعطيل

يا1تبصره : حق الزحمه ماماهاي قراردادي به عنوان ماماي جايگزين معادل متوسط حق الزحمه ماماهاي شهرستان

 يت ماماي جايگزين مزبور مي باشد. شهرستان هاي محل مامور

 : به ازاي هر روز غيبت فرد معادل دو سي ام دريافتي از كل حقوق وي كسر مي گردد.2تبصره

 نفر مي باشد. 7000: حداكثر سقف جمعيتي قابل محاسبه جهت ماما3تبصره

 4000، حداقل مبناي محاسبهنفر باشد، 4000زير : در صورتي كه جمعيت تحت پوشش ماما طرف قرارداد4تبصره

 نفر خواهد بود.

 ) فرمول محاسبه كارشناس/ كاردان ماما:ب

* سهم بيتوته+{ضريب Kضريب عملكرد*(ارائه خدمات اضافي+سهم پراكندگي+([حضور

}]+ سهم محروميت)سهم ماندگاري ريال*جمعيت)+

غ و منطقه، بيماران ير از جمعيت تحت پوشش خود را پذيرش هر گاه ماما مركز مجري برنامه به علت شرايط خاص

 درصد تعرفه ماما را ماهانه به وي پرداخت نمايد.40تا20و ويزيت كند، شبكه/ مركز بهداشت شهرستان مي بايست
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و دندان/بهداشتكاردندانپزشكدريافتي : مكانيسم پرداخت64ماده  دهان
(استان، شهرستان، بخش، مركز ) مبلغخدمات جامع سالمتبا توجه به ميانگين ضرايب محروميت چهارگانه

 قرارداد بر اساس جدول زير قابل محاسبه مي باشد:

و دندانپزشك دندان دريافتيجدول  با توجه به ضريب محروميت چهارگانه / بهداشتكار دهان

 متوسط ضرايب محروميت استان، شهرستان،

و مركز  بخش

(ريال)دريافتيمبلغ تعيين شده براي متوسط

و دندان دندانپزشك  بهداشتكار دهان

00/164000000 28000000 
05/165600000 29400000 
10/167200000 30800000 
15/168800000 32200000 
20/170400000 33600000 
25/172000000 35000000 
30/173600000 36400000 
35/175200000 37800000 
40/176800000 39200000 
45/178400000 40600000 
50/180000000 42000000 
55/181600000 43400000 
60/183200000 44800000 
65/184800000 46200000 
70/186400000 47600000 
75/188000000 49000000 
80/189600000 50400000 
85/191200000 51800000 
90/192800000 53200000 
95/194400000 54600000 
00/296000000 56000000 
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و زمان تعيين شده در جدول ذيل محاسبه مي گردد.  جدول زمان سنجي خدمات بر اساس نوع خدمت

اساس جدول زير مي مبناي محاسبه جهت پرداخت دندانپزشك/بهداشتكار به ازاي هر شيفت فعال ارائه خدمت بر

حداكثر تا دو برابر قابل پرداخت ساعته4در صورت فعاليت در دو شيفت كاري. اين مبلغ براساس عملكرد باشد

 خواهد بود.

يدندان پزشكسطح دو جدول زمان سنجي خدمات

و حداقل خدمات مورد تعهد در هر شيفت موظف  محاسبه متوسط مدت زمان انجام خدمات دندان پزشكي

(دقيقه) خدمت رديف  متوسط مدت زمان انجام خدمت

 15 فلورايدتراپي دوفك1

 615فيشور سيلنت هر دندان2

و بروساژ دو فك3  25 جرم گيري

15كشيدن دندان شيري4

 20 كشيدن دندان دائمي5

 20 پالپوتومي6

25ترميم يك سطحي آمالگام7

 30 ترميم دو سطحي آمالگام8

 40 سه سطحي آمالگامترميم9

 30 ترميم يك سطحي اچ نوري10

40ترميم دو سطحي اچ نوري11

 45 ترميم سه سطحي اچ نوري12

 30 پالپ زنده13

و غيره مي باشد. و پس از شروع خدمت، بي حسي فعاليت در محاسبات فوق شامل مدت زمان خدمت، زمان قبل

و معاينه در متوسط مدت زمان انجام خدمت لحاظ شده است  آموزشي

و به روش زير براي محاسبه تعهد ماهيانه، زمان خدمات انجام شده در شيفت هاي موظف در طول هر ماه جمع

 محاسبه انجام مي شود.
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=دريافتينحوه محاسبه
	مجموع	زمان	خدمات	انجام	شده	در	ماه	بر	حسب	دقيقه

	در	��� ماهضرب  دريافتيمبلغ تعيين شده براي متوسط×	تعداد	روزهاي	كاري	

و استعالجي روزهاي كاري ماه شامل تعداد روزهاي غير تعطيل ماه مي باشد. وتمامي روزهاي مرخصي استحقاقي

 نيز در مجموع روزهاي كاري ماه محاسبه مي شود.

تا70مبلغ : جهت تسريع در اجراي برنامه در پايان هر ماه1تبصره و الباقي % قرارداد بصورت علي الحساب پرداخت

و استان با توجه به بررسي عملكرد و دندان شهرستان سقف پرداختي مورد تاييد، پس از تاييد كارشناس دهان

و به صورت سه ماهه پرداخت خواهد شد. و دندان محاسبه  خدماتي دندان پزشك/ بهداشتكار دهان

و نحوه : ضريب عملكرد:2تبصره بر اساس پايش عملكرد برنامه طبق چك ليست هاي موجود اقدام مي شود

 محاسبه بصورت زير مي باشد:

 100ضريب عملكرد برابر است با امتياز كسب شده تقسيم بر مجموع امتيازات ضرب در

:  مكانيسم هاي عملكردي

 الف : تشويق

، ضريب عملكرد برابر90در صورت كسب امتياز %0/1.  ثبت مي گردد

هر90در صورت كسب امتياز بيش از  صدم به ضريب عملكرد افزوده خواهد شد.2% افزايش معادل1% بازاي

ب: تنبيه

 % سبب لغو قرارداد مي شود.40كسب ضريب عملكرد

و كمتر در دو دوره متوالي سبب لغو قرارداد مي شود.70كسب ضريب عملكرد %

س70كسب ضريب عملكرد % مبلغ كل قرارداد مي شود، البته نبايد هريك از بخش هاي چك ليست،30بب كسر%

 % شود. در چنين شرايطي به پزشك درمورد آن بخش، تذكر داده مي شود.50كمتراز

و درمان شهرستان به پزشك مربوطه ابالغ گردد.  مي بايست موارد تنبيهي طي نامه كتبي توسط شبكه بهداشت

و پيام آور مي بايست معادل دريافتي:1تبصره  پزشكان غيرطرحي باشد. دندان دريافتي%80دندان پزشكان طرحي
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 : مكانيسم پرداخت ساير نيروهاي بهداشتي65ماده

و بيمه روستايي پرداختي جهت ساير نيروهاي مورد نياز تيم سالمت شامل طرف قرارداد برنامه پزشك خانواده

و حرفه اي مورد قرارداد و كارشناس بهداشت خانواده، مبارزه با بيماريها، بهداشت محيط پرستار/ بهيار، كاردان

و بيمه روستايي معادل نيروي پيماني همتراز مي باشد. همچنين پرداخت كارانه جهت اين برنامه پزشك خانواده

و در صورت نياز به حضور آنان در خارج ساعات اداري، پرداخت اضافه كار از محل درآمد نيروها مجاز نبوده

و در سقف اعتبارات موجود بالمانع مي باشد.  جاري

و1تبصره و از محل اعتبارات سرانه خدمات سالمت دهان : پرداختي به مراقب سالمت دهان از طريق خريد خدمات

و در سقف اعتبارات امكان پذير مي باشد.  دندان

 ساير نيروها : كارانه66ماده
و بيمه روستائي مبلغي با عنوان كارانه و درگيري در اجراي برنامه پزشك خانواده به منظور جبران ارائه خدمات

برنامه پزشك خانواده به ساير نيروهاي درگير در اجراي برنامه در سطوح مختلف محيطي(بهورزان، نيروهاي مراكز

وهبخدمات جامع سالمت و ماما و مزايا دريافت جز پزشك نيروهايي كه براساس قرارداد پزشك خانواده حقوق

، پرسنل ستادي مركز بهداشت شهرستان، اعتبار.پرداخت مي گرددپرسنل ستادي مركز بهداشت استان مي دارند)

و جبران هزينه هاي اجراي برنامه)(درصد سرانه4پرداختي از محل و نظارت بهداشت، كه در اختيار وزارت مديريت

و و آموزش پزشكي است و بيمه روستائي تامين مي گردد نيز درمان چگونگي.منابع درآمدي برنامه پزشك خانواده

و پرداخت كارانه مذكور در دستورعمل جداگانه اي با عنوان دستورعمل پرداخت كارانه پزشك خانواده كه تنظيم

 ابالغ مي گردد خواهد بود.

 : زمان اجرا67ماده
و تا زمان ابالغ1/1/95، تاريخ اجراي اين دستورعمل از 1395اساس تفاهم نامه ارسالي سال بر تعيين مي گردد

 دستورعمل جديد به قوت خود باقي است.

و مدير كل بيمه مسئوليت حسن اجراي دستور عمل فوق به عهده معاون بهداشتي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي

و ايشانسالمت استان و يا عدم اجراي مفاد آن خواه بوده د بود.نپاسخگوي هر گونه تغيير
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ها:فصل سيزدهم  پيوست

 تفاهم نامه مشترك�

 چك ليست پايش مشترك با بيمه�

�) )قلم داروي مورد تعهد 436اقالم دارويي

و� و بيمه تجهيزات  روستاييآزمايش هاي قابل انجام آزمايشگاههاي بهداشتي در برنامه پزشك خانواده


