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 سالمت اولیه  هايمراقبتو ارتقاء برنامه تامین 

گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان قالب در 

  شهريمناطق در 

  

  دستور عمل اجراي

 20شهرهاي بین شهري و  هاي غیررسمی، سکونتگاهحاشیهمناطق : فاز اول

 هزار نفر 50تا 

 هزار نفر 50باالي شهرهاي : فاز دوم   

  )هاشامل کالنشهر( 

  

  

  1394 مهر -مرکز مدیریت شبکه

  3نسخه 
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  مقدمه 

 نظام. باشد برخوردار سالمت حداکثر از بایست کشور، جامعه اي است که می 1404 انداز سال سند چشم شده در ترسیم آرمانی ي جامعه

 زندگی به امید سطح باالترین به زمینه دستیابی سازي فراهم ضمن که پاسخگوست و مسوول این سند، در ري اسالمی ایرانجمهو سالمت

 همه در سالمت رویکرد نهادها، و ها سازمان کلیه کسب حمایت با و کرده جلب را مردم کامل اعتماد مردم، آحاد براي کیفیت با همراه

 جسمی سالمت کاراي هاي مراقبت از مردم مندي بهره به پیشگیري و سالمت ارتقاي دادن به اولویت با ظامن این. کند اجرایی را ها سیاست

 و منابع توزیع تامین، در( جانبه همه عدالت نظام، این در. دارد اهتمام معنوي سالمت مسیر در حرکت و اجتماعی سالمت به توجه روانی، و

 مند بهره سالمت هاي مراقبت از خود نیاز بر مبناي افراد تمامی و است نخست اصل اي، حرفه قاخال و اصول کامل رعایت با) سالمت تحقق

 معتبر شواهد از استفاده با و است خالق نظام، این. داشت خواهند خدمات مشارکت مالی تامین در پرداخت خود، توان براساس و شد خواهند

 فناوري به روز، و علم ،)ذینفع هاي بخش همه همکاري( سازمانی ،)مردم ارکتمش( انسانی هاي ظرفیت کلیه از حداکثري مندي بهره و

 کشورهاي بویژه( منطقه کشورهاي با و در تعامل کند، می اتخاذ مردم سالمت واقعی نیازهاي به پاسخگویی براي را ها تصمیم ترین مناسب

  .باشد می ها کشور سایر براي بخش الهام الگویی ،)اسالمی

  

تامین سالمت همه جانبه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي آحاد ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از آنجاکه، 

با اولویت مناطق کم برخوردار است، لذا انجـام مـداخالتی بـه منظـور ارتقـاء      جمعیت ساکن در پهنه جغرافیایی جمهوري اسالمی 

، 1404باالدستی بویژه قانون اساسی، الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت، سند چشم انداز وضعیت سالمت مناطق مختلف کشور با توجه به اسناد 

قانون اساسـی، نقشـه جـامع علمـی کشـور،       44هاي کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبري، جمعیت، اصالح الگوي مصرف، اصل سیاست

   .ی،  ضرورت داردبرنامه دولت تدبیر و امید و برنامه وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشک

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور،  وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی را    ) 32(ماده ) ج(بند همچنین، 

را مبتنی بر خدمات اولیه سالمت، محوریت پزشـک خـانواده و نظـام ارجـاع،      "سامانه خدمات جامع و همگانی سالمت "موظف نموده است 

قانون مدیریت خدمات کشوري و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکـرد،   13گري با رعایت ماده  د راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديخری

و مناطق عشایري تصـویب   حاشیه شهرهاویژه روستاها،  یافته به مندي مناطق کمتر توسعه بازطراحی و برنامه اجرایی آن را با اولویت بهره

قانون برنامه، اساسـنامه بیمـه سـالمت    ) 38(ماده ) ب(به منظور استقرار و پشتیبانی از این سامانه، دولت محترم به استناد بند . و عملیاتی کند

) ز(و بـه اسـتناد بنـد     3/2/1392، آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور در تـاریخ  )32(ماده ) د(، و به استناد بند 22/5/1391ایران را در تاریخ 

  . تصویب کرده است 28/1/1393آیین نامه اجرایی خرید راهبردي خدمات سالمت را در تاریخ  38ماده 

  

نظامی است که بتواند ساختار و شرایط ارائه خدمت   ،کارآمدسالمت نظام دهد که هاي سالمت کشورهاي مختلف نشان میمروري بر نظام

  . دبا تغییرات موجود در محیط هماهنگ سازرا در درون سازمان 

  

درصد از  51میالدي بیش از  2000درسال . افزایش شمار ساکنان شهرها، و رشد شهرنشینی، یکی از جلوه هاي بارز توسعه درجهان است

سکونت داشتند  ،نفر جمعیت 500000درصد آنها در شهرهایی با بیش از  46میلیارد نفري جهان ساکن شهرها بودند که حدود  3/6جمعیت 

براساس آمار، میزان جمعیت در شهرهاي بزرگ بسیار بیشتر از نرخ رشد کلی . اکن شهرهاي بزرگ چند میلیونی بودندو یک پنجم آنها س

با نیز کشور ایران  ،درحال حاضر. تر و حادتر از وضعیت فعلی باشدشود که در آینده مسایل شهري بسی وخیمجمعیت است و پیش بینی می

هاي و شهرهاي کشور ما به دلیل افزایش طبیعی جمعیت، مهاجرت به درون شهرها و طبقه بندي تغییرات جمعیتی گسترده اي روبروست

در سایر شهرهاي بزرگ نیز وضعیتی . اندبسرعت در حال گسترش) شهریت یافتن مناطقی که در گذشته روستا بودند(نوین مناطق شهري 

بویژه ) سال قبل 30حدود (راه اندازي نظام شبکه ها آغازین هاي در سال گستردگی قاعده هرم سنی جمعیتبه بیان دیگر، . مشابه وجود دارد

هاي شرایط از طرف دیگر، مهاجرت روستاییان به شهرها به علت تفاوت و  به سطوح باالتر هرم استدر شهرهاي بزرگ درحال انتقال 

دهند که نسبت جمعیتی شهري به یات موجود نشان میواقع. اقتصادي اجتماعی زندگی بین شهر و روستا به شکلی مهار ناشده ادامه دارد

شکلی  ،برنامه هاي مورد نیاز اکثریت جامعهروستایی کشور در حال تغییر و به نفع جمعیت شهري است و نیز تغییر در ساختار این جمعیت، 

  .شودمیاحساس نیاز به تغییر در ساختار شبکه ها  ،دنبال آنه یافته است و بمتفاوت 

  

کشورهاي روبه رشد، بخش دولتی به دلیل فقدان منابع، قادر به عرضه خدمات بهداشت و درمان به همه مردم، و بویژه  در بیشتر

از این رو، مشارکت کامل جامعه به شکل تامین تسهیالت عرضه خدمات، کار داوطلبانه و حضور بخش غیردولتی در . شهرنشینان، نیست
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در شهرها محکوم به  حوزه سالمت هاي که بدون مشارکت جامعه بسیاري از برنامهاست  اقعیت اینو. فرآیند ارائه خدمت ضرورت تام دارد

مستلزم مشارکت  زیستبرنامه هاي آموزشی و تبلیغ بسیج همگانی مردم و سوق دادن آنها به سوي سالمت و بهبود محیط . شکست است

  . جدي و کامل همه مردم است

  

همه و ..  …و   یعهاي غیرواگیر و تغییرات فرهنگی و اجتمابه بیماري دار هاي واگیريراز بیما هااريییر الگوي بیمموضوعات فوق و تغ

  .دهند میرا نشان همه لزوم تغییر ساختار در مراکز شهري 

  

سواد و باال بودن سطح در کنار بخش وسیعی از مردم از خدمات ارائه شده در نظام شبکه نبودن گستردگی مناطق شهري و برخوردار

و لزوم برنامه ریزي براي مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی از  سویک معلومات مردم نسبت به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی از 

مردم را در راستاي مراقبت  بتواننماییم تا از این طریق طراحی سوي دیگر، مارا برآن داشت تا تغییراتی در نظام ارئه خدمت مناطق شهري 

مالی و تراکم زیاد جمعیت در مناطق فوق الذکر  کمبود منابع همچنین، با. ختتوانمند سا سالمتدر مقابل مشکالت ) Self Care(از خود 

  .، استفاده کردکاستچنین مناطقی که بتوان به کمک آن از فشار بار مالی ارائه خدمت در  روشیاز باید 

  

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامـه تقـدیمی خـود بـه مجلـس       معاونت بهداشت براساس تعهدات دولت تدبیر و امید و

شوراي اسالمی مبنی بر اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد تحول اساسی در نظام سالمت، در آغـاز بـه کـار خـود، تحلیـل سـریعی از       

را مشتمل بر شش برنامـه و چنـدین    تحول حوزه بهداشت طرحوضعیت انجام داد و با استفاده از خردجمعی کارشناسان خبره و متعهد، 

  : پروژه براي دستیابی به اهداف زیر تهیه کرد

 هاي سالمت ارتقاء شاخص .1

 و ارائه دهندگان خدمت ) مردم(افزایش رضایتمندي گیرندگان خدمت  .2

 ز آنان در بستر پوشش بیمه همگانیمندي از خدمات ارائه شده و حفاظت مالی اعدالت در سالمت از نظر دسترسی به خدمات، بهره .3

 بهبود کیفیت و کنترل قیمت خدمات سالمت .4

 اصالح رفتار گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت .5

 اصالح نظام پرداخت و شیوه خرید خدمت .6

  

ی و  بـه  هاي کالن وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکبا اجرایی شدن طرح تحول نظام سالمت، معاونت بهداشت نیز در راستاي سیاست

دانشگاه هاي علوم پزشـکی سراسـر    معاونین بهداشتی  ها کارفشرده کارشناسی وتبادل نظر با خبرگان، افراد مجرب حوزه سالمت ودنبال ماه

اجراي این برنامـه هـا از سـال گذشـته در     . پروژه پشتیبان تدوین نمود 8برنامه ملی و 6کشور، طرح تحول در حوزه بهداشت کشور را در قالب

  .یابدهاي علوم پزشکی آغاز شده و به تدریج تا پایان دولت یازدهم در کل کشور توسعه میح دانشگاهسط

  

  :برنامه هاي ملی حوزه معاونت بهداشت به شرح زیر می باشند

زشـک  در قالـب پ  به روستائیان، شهرهاي زیر بیست هزارنفـرو عشـایر  مراقبت هاي اولیه سالمت ارایه برنامه ارتقاء کمی و کیفی  )1

  خانواده روستایی

براي هاي اولیه سالمت  در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهري برنامه تامین و ارتقاء مراقبت )2

  هزار نفر 50تا  20حاشیه نشینان و شهرهاي جمعیت 

 بـراي رمـان در منـاطق شـهري    هاي اولیه سالمت  در قالب گسترش و تقویـت شـبکه بهداشـت و د   برنامه تامین و ارتقاء مراقبت )3

 هزار نفر 500تا  50ي جمعیت شهرها

بـراي  هاي اولیه سالمت  در قالب گسترش و تقویـت شـبکه بهداشـت و درمـان در منـاطق شـهري       برنامه تامین و ارتقاء مراقبت )4

 ) شامل کالنشهرها(و باالتر هزار نفر  500جمعیت شهرهاي 

  ر دو استان فارس و مازندران تکمیل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع د )5

  توانمندسازي مردم ارتقاي سواد سالمت جامعه با اجراي برنامه خود مراقبتی و )6
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هاي سالمتی براي جمعیت مناطق حاشیه و شـهرهاي بیسـت   هاي بعمل آمده، پس از استقرار برنامه گسترش مراقبتبا توجه به برنامه ریزي

قـرار دارد  1394در سـال   هزار نفر در دستور کار معاونت بهداشت وزارت متبـوع   500تا  50شهرهاي  بهمه برنااین تا پنجاه هزار نفر، استقرار 

در منـاطق حاشـیه و شـهرهاي     سالمتاولیه هاي که امید است با بهره گیري از تجارب پیشین و استفاده از نتایج حاصل از گسترش مراقبت

   .مکن گرددم ،هزار نفر، با کمترین چالش اجرایی 50تا  20

  

  

  

  دکتر علی اکبر سیاري                                                 

  معاون بهداشت       
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  : واژه نامه

  :دباشن داراي معانی زیر میآن  برنامه اجرایی و دستورعملها و اصطالحات به کار رفته در این  واژه

 : )غیرمجاز/غیررسمی  سکونتگاه(مناطق حاشیه شهري  )١

هـاي فرسـوده و تـاریخی، کاربریهـاي غیرمعمـول       بافت"،  1براساس تعریف ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار وزارت راه و شهرسازي 

انـد   ها و  مناطقی هستند که عمدتا مهاجرین روستایی و تهیدستان شهري را در خود جاي دادهپادگانها، خوابگاهها، شهري مانند زندان

در درون یـا خـارج از محـدوده قـانونی     ) هاي جامع و تفصیلی طرح(ریزي رسمی و قانونی توسعه شهري  رج از برنامهو بدون مجوز و خا

هـاي کالبـدي و برخـورداري از خـدمات رفـاهی، اجتمـاعی و        شهرها بوجود آمده اند، عمدتا فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگـی 

وزارت بهداشـت،   1393جمعیت این مناطق براساس سرشماري سال . "می باشند هاي شهري شدیدا دچار کمبود فرهنگی و زیرساخت

  .میلیون نفر است 10درمان و آموزش پزشکی حدود 

 هزار نفر 50تا  20شهرهاي  )٢

هـاي کشـور وجـود    این دسته از شهرها در کلیه اسـتان  1394براساس آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران و برآورد انجام شده براي سال 

  .گرددمی میلیون نفر را شامل 5جمعیتی بالغ بر  برآوردو  ددار

 هزار نفر 500تا  50شهرهاي  )٣

هـاي کشـور وجـود    این دسته از شهرها در کلیه اسـتان  1394براساس آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران و برآورد انجام شده براي سال 

  .استمیلیون نفر را شامل  22جمعیتی بالغ بر  برآوردو  دارد

 و کالنشهرها  شهرهاسایر  )۴

هـاي کشـور وجـود    این دسته از شهرها در کلیه اسـتان  1394براساس آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران و برآورد انجام شده براي سال 

  .میلیون نفر را شامل است 15دارد و برآورد جمعیتی بالغ بر 

  :  خدمات سالمت )۵

 شـگیري، تشـخیص، درمـان و مراقبـت از ناخوشـی و بیمـاري، جراحـت و سـایر         هایی است که منجر به ارتقاء سالمت، پی فعالیت

  . شود در انسان می] معنوي[اختالالت جسمی، روانی، اجتماعی و 

 کنـد  هایی است که بستر الزم به منظور حصول سالمت همه جانبه را براي فرد و اجتمـاع فـراهم مـی    ها و فرایند مجموعه فعالیت .

در برگیرنده امور مربوط به تغذیه، بهداشت، پیشـگیري، تشـخیص، درمـان، بـازتوانی، بیمـه خـدمات       طور اعم  خدمات سالمت به

هـاي دارویـی،    هاي ذیربط  و همچنین، کنتـرل کیفیـت و ایمنـی مـواد و فـرآورده      سالمت، آموزش و تحقیقات و فناوري در حوزه

 .2باشند هاي دارویی و بیولوژیک می ثربخشی فرآوردهبیولوژیک، خوردنی، آرایشی، بهداشتی و ملزومات و تجهیزات پزشکی و ا

 : خدمات همگانی سالمت )۶

خدمات . شود خدماتی که بدون توجه به سن، جنسیت، نژاد، ملیت، قومیت، معلولیت، دین و مذهب در دسترس آحاد مردم قرار داده می

د؛ خدمات همگانی سالمت با سه بعد زیر تعریف گیرن همگانی به این معنا نیست که همه افراد، تحت پوشش تمامی خدمات قرار می

 :3شوند می

 چه کسی تحت پوشش است؟ 

                                                

راجع به سند بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري اداره کل امور  2/7/1393هـ تاریخ 74900/48601تصویب نامه هیات وزیران به شماره  1

 اجتماعی وزارت راه و شهرسازي عمران و بهسازي شهري 
2 http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index2.html 
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 چه خدماتی تحت پوشش هستند؟  

 چه میزان از هزینه تحت پوشش است؟ 

 :هاي اولیه سالمت مراقبت )٧

ریـق مشـارکت   هاي کاربردي، از نظر علمی معتبر و از نظر اجتماعی پذیرفتنی اسـت، کـه از ط   خدمات اساسی سالمت مبتنی بر روش

اي که جامعه بتواند در هر مرحله از توسعه بـا روحیـه خوداتکـایی و     گیرند، با هزینه ها در دسترس همگان قرار می کامل افراد و خانواده

ناپذیر از نظام سالمت کشور و وظیفه محوري کـانون اصـلی توجـه آن     ها، هم بخشی جدایی این مراقبت. خودگردانی از عهده آن برآید

ها اولین سطح تماس افراد،  این مراقبت. دهند ناپذیر از توسعه کلی اقتصادي و اجتماعی جامعه را تشکیل می هم بخشی تفکیک است و

خانواده و جامعه با نظام سالمت کشور است و خدمات سالمت را تا آنجا که ممکـن اسـت بـه جـایی کـه مـردم در آن زنـدگی و کـار         

   . 4 )اعالمیه آلماآتا 6بند (دهد  ء فرایند مراقبت مستمر سالمت را تشکیل میکند و نخستین جز کنند، نزدیک می می

 :خدمات بهداشت عمومی )٨

همچـون تحلیـل وضـعیت سـالمت، نظـام مراقبـت سـالمت، تـرویج         . خدمات سالمت هستند که کل جمعیت را هدف قرار می دهند

رواگیر، بهداشت محیط، آمادگی و پاسخ در بحران و بهداشت هاي غیسالمت، خدمات پیشگیري، کنترل بیماري هاي واگیردار، بیماري

 . 5حرفه اي

 : بندي در نظام ارائه خدمات سالمت ارجاع و سطح )٩

 تعریف ارجاع:  

o   ارجـاع درون سـطح   . کنـد  فرآیندهایی که نحوه ارتباط فرد با نظام سالمت و استفاده وي از سطوح خدمات این نظام را تعیـین مـی

 .شود عنوان ارجاع عمودي نامیده می ارجاع در بین سطوح به عنوان ارجاع افقی و به

  براي دریافت خدمات مزبـور بـه   ) تحت پوشش/شده آحاد مردم شناسایی(سازوکاري براي ارائه خدمات سالمت است که متقاضیان

کارشـناس مراقـب   (مت مراجعه کننده در نقطه تماس اول، توسط تیم سـال . دهندمی سالمت مراجعه کرده و تشکیل پرونده  پایگاه

در صـورت نیـاز بـه    . گیـرد  ، ویزیت شده و اقدامات الزم براي وي صورت می)پزشک عمومی شرایط خاص،و در  سالمت خانواده

شده با رعایت سلسله مراتب پس از تکمیل فرم ارجـاع   ، وي به صورت هدایت)در همان سطح یا سطح باالتر(تر تخصصیخدمات 

ماننـد خـدمات مشـاوره تغذیـه و     (براي دریافت آن خـدمات در همـان سـطح    ) موجود در بسته خدمت مطابق با فرمت هر برنامه(

) پزشک، متخصص، فوق تخصص، مراکـز پـاراکلینیکی خـاص و بیمارسـتان    (به سطوح باالتر سرپایی و بستري یا ) سالمت روان

پزشـک  (سطح دوم خدمت . ا تیم سالمت استارجاع داده می شود و مسوولیت پیگیري و تداوم خدمات سالمت او در هر صورت ب

پس از انجام اقدامات ضروري براي بیمار، اطالعـات مربـوط بـه نتـایج درمـان، الگـوي تشخیصـی        ...) متخصص یا بیمارستان و 

کنـد   منعکس مـی ) تر در همان سطح یا سطوح پایین(به ارجاع دهنده ) در فرم بازخوراند(درمانی و سایر نیازها را به صورت بازخورد 

 . و باید در انتها، تمامی موارد براي درج در پرونده بیمار، به تیم سالمت بازگردانده شود

  

  تعریف سطح بندي : 

o ي خدمات موردنیاز تـا  هاي سالمت براي آنکه دسترسی مردم به مجموعهها و مراقبتچیدمان خاص واحدهاي ارایه دهنده خدمت

سـطح بنـدي قـراردادي اسـت و بـه      . با کمترین هزینه و با بیشترین کیفیـت باشـد   جایی که ممکن است سهل و سریع، عادالنه،

 . 6گیردمقتضاي شرایط توسط برنامه ریزان انجام می

  :شود تحت پوشش گذاشته می در دو سطح در اختیار افراد و جامعههاي سالمت  خدمات و مراقبت

                                                
چاپ اول، . انتشارات تندیس. 21و  20هاي بهداشتی اولیه در قرن هاي  بهداشت براي همه و مراقبت. شادپور کامل، پیله رودي سیروس 3

  .9صفحه . 1381
4 http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html 
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o پیشـگیري و آمـوزش   : عبارتنـد از  خدمات فرد محور. ستهاي اولیه سالمت فرد و جامعه ا مراقبت/شامل خدمات: سطح اول

مدیریت افراد تحت و ها،  ، تدبیر فوریتو پیگیري نتیجه بیماري ها براساس بسته خدمت سالمت فردي، تشخیص و درمان بیماري

مـدارس، مبـارزه بـا    محـیط  شامل خدمات بهداشت محیط و کار، بهداشـت  ) بهداشت عمومی( خدمات جامعه محورپوشش و 

، پیشگیري و ترویج سالمت هستند که هدف آنها جامعـه  اپیدمیها و بالیا در ها و جراحات بیماري هاي واگیردار و غیرواگیر و آسیب

شود که با استاندارد نیروي انسـانی،  تعریف می سالمت پایگاهخدمات سطح اول در نقطه آغازین در واحدي با نام عمومی . است

مبتنی بر اصول ساختار و سطح بندي نظام شبکه بهداشت و مناطق شهري در حاشیه شهرها فضاي فیزیکی و تجهیزات مشخص 

 .گردند و درمان کشور ارائه می

نیز در مراکز و موسسات دولتی و ) پزشکی هاي ها و تصویربرداريآزمایش(سایر خدمات سالمت مانند خدمات دارویی، پاراکلینیک 

 .  شوند ها و مراکز تصویربرداري ارائه می اهها، آزمایشگ غیردولتی مانند داروخانه

به طور معمول در جایی نزدیک به محل زندگی گروه هدف این برنامه قرار دارند و در آن، نخستین تمـاس   سالمت هايپایگاه

سپاري و خرید خـدمت   این دسته از خدمات با اولویت برون. افتـد  فرد با نظام سالمت از طریق تیم سالمت اتفاق می

در صورت نبود داوطلب براي واگذاري ارائـه خـدمات در بخـش    . گردد بخش غیردولتی فراهم و ارائه می از

   .غیردولتی، باید خدمات از طریق بخش دولتی ارائه شود

، پـذیراي ارجاعـات مربـوط بـه     )درصورت نبود، ایجـاد (با تبدیل مرکز بهداشتی درمانی موجود در منطقه  جامعه مرکز سالمت

سـالمت خواهـد بـود و عـالوه بـر آن مـدیریت        پایگاهمشاوره تغذیه و روانشناسی بالینی از ، )واگیر و غیرواگیر(ي هدفبیماري ها

استاندارد نیروي انسانی، تجهیزات و فضاي فیزیکی این مراکـز در  . سالمت تحت پوشش خود را بر عهده خواهد داشت هايپایگاه

  .بخش مربوط توضیح داده شده است

از طریق ارجاع به سطح دوم و با پذیرش مسوولیت پیگیري و تداوم خدمات به بیمار توسط واحد ارائه دهنده خدمات  سایر خدمات

 . گیرد سطح اول انجام می

o شود که توسط واحدهاي سرپایی تخصصی و واحدهاي بستري موجود در نظام سـالمت   شامل خدمات تخصصی می: سطح دوم

هـاي تخصصـی، اعمـال     نوتوانی تخصصی، تدبیر فوریـت /دمات تشخیصی درمانی و توانبخشیاین خدمات شامل خ. گردد ارائه می

 . آزمایشگاهی و تصویربرداري هستند, هاي مربوطهجراحی انتخابی و اورژانس، اقدامات بالینی، خدمات دارویی و فرآورده

احد خدمات سالمت سطح دوم موظف اسـت بـا   و. گیرند این دسته از خدمات در اختیار ارجاع شدگان از سطح اول خدمات قرار می

  . دهنده را از نتیجه، برنامه درمان و پیگیري بیمار یا پیشرفت کار مطلع سازد ارائه بازخورد کتبی، تیم سالمت ارجاع

اولویت با خریـد  . گیرند این خدمات در سطح تخصصی در نقطه ارجاع، در واحدهاي دولتی و غیردولتی طرف قرارداد شکل می

 .از بخش دولتی است خدمت

  :نحوه مشارکت بخش دولتی با  بخش غیردولتی )١٠

نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صـالحیت شـده بـا نظـارت و حمایـت       ،خصوصیبخش  ها، از طریق توسعه تعاونیارائه خدمات 

   :دشو انجام می زیرهاي  دولت و با استفاده از شیوه

o خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مجري این وظایف ،هاي الزم از بخش تعاونی اعمال حمایت.  

o خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، دمات از بخش تعاونیخرید خ.  

o اشخاص حقیقی طرف قرارداد. 

  

  :پزشک )١١

  مسـوولیت فنـی  کـه  ) پروانه حرفه پزشـکی (فردي با حداقل مدرك دکتراي پزشکی عمومی و داراي مجوز معتبر کار پزشکی  

کارشـناس مراقـب   / ارائه خدمات مستقیم به مراجعین و ارائه خدمت به مـوارد ارجـاعی ازسـوي کـاردان     

باشـد کـه مسـوولیت خـدمات فنـی      مستقر می مراکز سالمت جامعهپزشک در  .را بدون تبعیض به عهده دارد سالمت خانواده

و سایر اعضـاي تـیم سـالمت در     ماما ،المت خانوادهکارشناس مراقب س/؛ قبول ارجاعات از سوي کاردانتحت پوشش هايپایگاه

 . را به عهده خواهد داشتویزیت مراجعین،  آنها وو نظارت فنی بر عملکرد  هاپایگاه
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          پزشک وظیفه دارد براي حفظ و ارتقاي سالمت، برابر روش کار در بسـته خـدمت سـطح اول، فـرد را در صـورت نیـاز بـه سـایر

 .سطوح باالتر ارجاع دهددهندگان خدمات سالمت و  ارائه

  هاي سالمت ضمیمه و غیرضمیمه تـابع مرکـز   نظارت بر عملکرد تیم سالمت مستقر در پایگاهوظیفه پزشک مرکز سالمت جامعه

 .شودبه عنوان مدیر مرکز نیز قلمداد می MPHترجیحا این پزشک با مدرك . دارد به عهدهنیز را 

 :تیم سالمت )١٢

 . 7دهنددر حوزه خدمات بهداشتی و درمانی هستند که بسته خدمات پایه سالمت را در اختیار افراد قرار می گروهی از صاحبان دانش و مهارت

کارشناس تغذیه و کارشناس سالمت محیط و کار؛ /کارشناس مراقب سالمت خانواده؛ کاردان/مدیر مرکز، کاردان: اعضاي تیم سالمت شامل

 و در صورت لزوم دندانپزشکان و کارکنان آزمایشگاه پزشکان ؛هاي پذیرش؛ کاردانبهیاران/پرستارانرژیم غذایی؛ کارشناس سالمت روان؛ 

 ها از جمله داوطلبان سالمت ونسازما نمایندگان مردم و افراد و وباتوجه به اتخاذ راهکار خودمراقبتی، جمعیت تحت پوشش . هستند

  . شوندنیز جزو این گروه محسوب میمتخصص 

 فردیست که سابقه تحصیلی و حرفه اي در حیطه هاي بهداشت خانواده؛  :مراقب سالمت خانوادهکارشناس /کاردان

مندرج در فصل ساعته  147طی دوره دارد که پس از  ) درمورد مردان(ها بهداشت عمومی؛ پرستاري؛ مامایی و مبارزه با بیماري

استمرار آموزش . شودتبدیل می "المت خانوادهمراقب س "کارشناس چندپیشه به نام/آموزش این دستورعمل، به کاردان

نیز در نظر گرفته ) همانند آیین نامه بهورزي و براساس مشکالت و کمبودهاي آموزشی افراد(هاي یک روز در ماه بصورت بازآموزي

 :دزیر را برعهده داروظایف  و باشدزن می اًاختصاص ،سالمت مراقب سالمت خانواده مستقر در پایگاه. شده است

o   شودکه توسط مرکز سالمت جامعه انجام می(این فرد موظف به استفاده از نتایج سرشماري جمعیت( ،

سالم، داراي عامل خطر، (شناسایی ترکیب جمعیت، غربالگري به منظور تعیین سطح سالمت آنان 

 . باشدمیخود  و ارائه بسته خدمات پیوست این دستورعمل به خانوارهاي تحت پوشش) بیمار

o نظـارت و   .کارشناس مراقب سالمت خـانواده خواهـد بـود   /مسوولیت پیگیري و تداوم خدمات با کاردان

کارشناس مراقب سالمت خانواده توسط مرکز سالمت جامعـه صـورت   /ارزیابی نحوه ارائه بسته خدمات سالمت توسط کاردان

 .  گیردمی

o هـا، بالیـا و   مات مربوط بـه اپیـدمی  در هر مرکز سالمت جامعه، یک مراقب سالمت مرد براي انجام خد

درنظـر گرفتـه   ) هاشامل پیگیري موارد ویژه و جاري بیماري خدمات بیرونی(سایر خدمات درون جامعه 

 .شودمی
o کارشناس سالمت /توسط کاردان شناسایی مخاطرات سالمت و امکانات ارتقاي سالمت محل زندگی جمعیت تحت پوشش

استفاده از نتایج این شناسایی و هماهنگی و همکاري با . گیردورت میمحیط و کار شاغل در مرکز سالمت ص

 .کارشناس مراقب سالمت خانواده است/کارشناس سالمت محیط و کار عضو تیم سالمت ازجمله وظایف کاردان/کاردان

  :بسته خدمات سالمت مورد تعهد این برنامه )١٣

مراقبتی، خدمات سالمت عمومی، خدمات سالمت فردي سطح  دمات خوداي از خدمات هزینه اثربخش و داراي اولویت همچون خمجموعه

  . شود است که توسط تیم سالمت ارائه یا فراهم می) هاي اجتماعی تغذیه، سالمت روان و آسیب(اول، و خدمات ویژه 

 زیر هستند گروه خدمات اولیه فردي، عمومی، درمانی و خدمات ویژه به شرح 4این برنامه، شامل  هاي خدمت سالمت بسته:  

o صورت عمومی ارائه   هاي خدماتی است که در حال حاضر براي جامعه و به شامل بسته :خدمات سالمت عمومی

اي؛  ؛ خدمات بهداشت مدارس؛ بهداشت حرفه) آب سالم، غذاي ایمن و هواي پاك( خدمات بهداشت محیط: شود مانند می

مواردي از این خدمات بصورت . ها و بالیا ات خاص در اپیدمیو خدم )آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت(بهداشت اجتماعی 

  .باشدمی دستورعمل پیوستبسته خدمت 

o هاي بهداشت و درمان  هاي خدمات بهداشتی ادغام یافته در شبکه بسته :هاي اولیه سالمت فرديمراقبت/خدمات

هاي سالمت  برنامه: ارائه گردد مانند هاي مختلف سنی به آنهاهستند که باید برحسب ساختار جمعیت تحت پوشش و گروه
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هاي  هاي مبارزه و کنترل بیماري برنامه؛ واکسیناسیون؛ )مادران باردار، تعالی جمعیت(سالمت باروري خانواده و جمعیت؛ 

این بسته از .... هاي مزمن و غیرواگیر؛ خدمات تغذیه، سالمت روان و واگیردار، پیشگیري و کنترل عوامل خطر بیماري

  .باشدمی دستورعمل پیوست، اتخدم

o شامل خدماتی است که برحسب نیاز و درخواست فرد یا براي موارد ارجاعی ازسوي  :بسته خدمات درمانی

در سطح پزشک عمومی ) غیرواگیر/داراي عوامل خطر یا بیماري هدف واگیردار(کارشناس مراقب سالمت خانواده /کاردان

باشند که ط توسط ادارات فنی حوزه معاونت بهداشت تهیه شده یا درحال تدوین میراهنماهاي بالینی مربو. ارائه می شود

 .شوندیا متعاقباً ارسال می همراه دستورعمل

o  ها براساس مشکالت سالمت منطقه برگرفته از شود که ارائه آن شامل خدماتی می ):ویژه(سایر خدمات سالمت

با توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یابد و بسته خدمتی آن باید  نیازسنجی، ضرورت می

خدمات توانبخشی، مبارزه و کنترل اعتیاد، : دهندگان خدمت قرار گیرد مانند فراهم شده و در اختیار ارائهمشارکت دانشگاه 

 ...خشونت، دخانیات و 

 و  هاي جاري سالمتته مراقبتبسهاي سنی به عنوان تعریف دیگري که براساس گروه: هاي خدمت سالمت بسته

 : شاملشوند دسته بندي میهاي سنی با عنوان خدمات پیشگیري و ارتقایی در گروههاي بیماري یا عامل خطر بسته مراقبت

 تغذیه؛ شیرمادر؛ پایش رشد و نمو؛ واکسیناسیون و : گروه کودکان شامل ... 

 هاي واگیردار و غیرواگیر؛ شناسایی و کامل؛ واکسیناسیون؛ بیماريتغذیه؛ سالمت روان؛ پایش رشد و ت: گروه نوجوانان شامل

 ...کنترل عوامل خطر و 

 هاي واگیردار و غیرواگیر؛ شناسایی و کنترل عوامل خطر و تغذیه؛ سالمت روان؛ بیماري: گروه جوانان شامل... 

 ناسایی و کنترل عوامل خطر و تغذیه؛ سالمت روان؛ بیماریهاي واگیردار و غیرواگیر؛ ش: گروه میانساالن شامل... 

 تغذیه؛ سالمت روان؛ بیماریهاي واگیردار و غیرواگیر؛ شناسایی و کنترل عوامل خطر و : گروه سالمندان شامل... 

 سالمت باروري 

  

 :پرونده خانوار )١۴

عات مربوط بـه سـالمت وي،   شود و همه اطال براي هر ایرانی ایجاد می این کد،. ملی است) کد(پرونده خانوار سالمت مبتنی بر شناسه 

هـاي هـر پرونـده    پرونده اصلی در نزد مراقب سالمت مسوول آن خانوار اسـت و فـرم  . گردد از تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می قبل

ر به عنوان مثـال اگـر د  . برحسب شرایط افراد تشکیل دهنده خانوار منطبق با برنامه هاي خدمتی تعریف شده در بسته خدمت خواهد بود

براساس شـرایط ارجـاع افـراد خـانوار بـه      . فرد سالمند وجود دارد باید فرم مربوط به این برنامه براي آن فرد در پرونده قرار گیرد ،خانوار

پزشک؛ کارشناس تغذیه یا کارشناس روانشناس مرکز سالمت جامعه باید فرم ارجاعی متناسب با نوع برنامه و داراي خالصـه اي از داده  

تکمیل شود و به همراه فرد ارجاع شده به واحد پذیرش مرکز سالمت جامعه خانواده توسط مراقب سالمت  ،یاز پذیرنده ارجاعهاي موردن

. آمـده اسـت   این دستورعمل پیوست ،گردش کار. تحویل گردد تا پرونده اي هم در مرکز سالمت جامعه براي آن فرد تشکیل شود

  .  شود الکترونیک سالمت انجام می این اقدام تا قبل از اجرایی شدن پرونده

 
 :پرونده الکترونیک سالمت )١۵

شود و همه اطالعات مربوط به سالمت وي، قبل از  ملی است که براي هر ایرانی ایجاد می) کد(پرونده الکترونیک سالمت مبتنی بر شناسه 

و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطالعات  گردد و با استفاده از رمز عبور و الزامات الزم تولد تا پس از مرگ، در آن ثبت می

کارشناس مراقب سالمت خانواده وي، پزشک معالج او یا سایر افراد ذیصالح مطابق سطح دسترسی تعریف شده توسط /توسط فرد، کاردان

  .8خواهد شد ایجادمعاونت بهداشت وزارت متبوع در سراسر کشور 
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 :خرید راهبردي خدمات سالمت )١۶

دهنـده   مزایـا، انتخـاب ارائـه    ،ترکیـب بسـته   مـورد گیري در هایی براي ارتقاي عملکرد نظام سالمت از طریق تصمیم ستمر روشجستجوي م

تعیین افراد تحت پوشش یا انتخاب نوع خدمت، خرید از چه کسی، چگـونگی خریـد و خریـد     ،گذاري خدماتخدمت، چگونگی خرید و قیمت

  .9م سالمت به حداکثر مطلوبیتبراي چه کسی براي رساندن عملکرد نظا

 :دهندگان خدماتنظام پرداخت به ارائه    )١٧

کارشناس مراقب سالمت خانواده، یا تـیم سـالمت، در اختیـار افـراد یـا      /کاردانپزشک، هایی که و مراقبت شیوه خرید یا جبران مالی خدمات

  .  باشدمی مبتنی بر عملکردسرانه ثابت و ترکیبی از پرداخت پرداخت در این برنامه، به صورت  . 10گذارند جامعه می

  ترکیبیشیوه پرداخت : 

o  بسته خـدمات   و  محل جغرافیایی خدمت فرد،واحد پرداخت بازاي هر فرد که با در نظر گرفتن سن، جنس و وضعیت سالمت

فرد در یک براي تمام خدماتی که ممکن است . شود و براي یک دوره زمانی مشخص تعریف می استمتفاوت جاري سالمت 

ایـن پرداخـت بـه میـزان پوشـش       .11شود از آنها استفاده کند، پرداخت ثابتی انجام می) مثال یک ماه یا یک سال(دوره زمانی 

هـاي   خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مستقیمی دارد و در صورتیکه کیفیت یـا پوشـش خـدمات براسـاس شـاخص     

به عبارت دیگـر، مبلغـی    .گیرد باشد، کسوراتی به آن تعلق می) ستاندارد تعریف شدها(تر از سطح قابل قبول  طراحی شده پایین

شود و سرانه اي هم مبتنـی بـر عملکـرد    ثابت متناسب با سطح تحصیالت، وظایف فرد و قوانین و مقررات کشوري تعیین می

 .گردده خدمت پرداخت میبراساس خدمات مورد انتظار متناسب با جمعیت تحت پوشش و بست) ساالنه/ ماهانه(فرد 

 

   جمعیت هدف: 1فصل 

  :جمعیت هدف این برنامه شامل 

جمعیت ساکن در مناطق حاشیه نشین که براساس تعریف ستاد ملی بازآفرینی شهري پایدار وزارت : جمعیت مناطق حاشیه نشین: الف

ها و مناطقی هستند که عمدتا ها، پادگانهاي غیرمعمول شهري مانند زنداناریخی، کاربريهاي فرسوده و ت بافت"،  12راه و شهرسازي 

هاي  طرح(ریزي رسمی و قانونی توسعه شهري  اند و بدون مجوز و خارج از برنامه مهاجرین روستایی و تهیدستان شهري را در خود جاي داده

هاي  به عبارت دیگر، تمامی ساکنین سکونتگاه. ها بوجود آمده انددر درون یا خارج از محدوده قانونی شهر) جامع و تفصیلی

نشین شناسایی شده توسط ستاد ملی و استانی بازآفرینی شهري پایدار و واحد گسترش شبکه مراکز بهداشت  غیرمجاز و حاشیه/غیررسمی

در شرایط ( هاسازد زندانخاطرنشان می. باشند هزار نفر جمعیت می 50تا  20هاي علوم پزشکی کشور و نیز ساکنین شهرهاي بین دانشگاه

کل  .شوندو مسکن مهر نیز جزو این جمعیت محسوب می ي دانشجوییها، خوابگاه)خاص و با مجوز شبکه بهداشت و هماهنگی امور زندانها

  .باشدنفر می 9766698معادل  1393هاي غیررسمی براساس تعریف سال جمعیت حاشیه و سکونتگاه

سالمت اولیه  هايمراقبت مانند خدماتدارد  13خشی از این جمعیت، اتباع خارجی هستند و خدماتی که ارائه آنها اثرات فرافرديب :1تبصره 

وبا، دیفتري، تب (هاي واگیردار هدف درمورد درمان بیماري .شود نیز ارائه می این افرادبه  به صورت رایگان و براساس مصوبه ستاد ملی

 .ت نبود توانایی پرداخت توسط فرد مبتال، خدمت باید رایگان ارائه شوددر صور...) مالت و 

موظف اند ] شودنامیده می  دانشکده/ که از این به بعد دانشگاه[هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشکده/ دانشگاه :2تبصره

دهنده خدمت و توزیع  و ترکیب جمعیت، ساختار واحدهاي ارائه جمعیت و جامعه مورد نظر این برنامه را از طریق انجام سرشماري، شناسایی

 .دریافت خدمت مشخص کنند
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در دانشکده علوم پزشکی /هاي غیررسمی برحسب دانشگاهبراي مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه 1393جمعیت سرشماري شده در بهمن 

  .آمده است) 1(جدول شماره 

  :به شرح زیر عمل کند تحت پوششدانشجویی خوابگاههاي و ها، دانشکده باید براي زندان/ دانشگاه :3تبصره

برحسب جنسیت آنها از مراقب سالمت مرد یا زن در پایگاه سالمت  ي دانشجوییهابازاي تعداد زندانیان یا افراد در خوابگاه - 

  )باید با امور زندانها و مراکز دانشگاهی هماهنگی صورت گرفته باشد( استفاده شود

با خدمت دهنده هاي  یک مرکز سالمت جامعهنفر جمعیت  500بازاي حداقل  ،و خوابگاههاي دانشجویی زندانهایک از در هر  - 

 شودمیدرنظر گرفته آن محل و متناسب با تعداد روزهاي کار در هفته متناسب با تعداد و جنس 

 

پیش بینی جمعیت . باشدهزار نفر می 50 تا 20جمعیت ساکن در شهرهایی با جمعیت بین : هزار نفر 50تا  20جمعیت شهرهاي : ب

  . نفر خواهد بود 4931956نشان دهنده آن است که جمعیت کل این شهرها  1394کشور براي سال 

  

پیش . باشدهزار نفر می 500تا  50جمعیت ساکن در شهرهایی با جمعیت بین منظور : هزار نفر 500تا  50جمعیت شهرهاي : ج

  . نفر خواهد بود میلیون 22 حدود دهنده آن است که جمعیت کل این شهرهانشان 1394بینی جمعیت کشور براي سال 

  

یادآوري می نماید منبع اولیه این . شودکه شامل کالنشهرها هم می هزار نفر جمعیت 500شهرهاي بیش از : سایر مناطق شهري: د

جمعیت حاشیه نشین در درون و است،  1394یش جمعیت تا سال برآورد افزا/. % 4مرکز آمار ایران با افزایش  1390آمار، سرشماري سال 

   . محاسبه شده استجمعیت شهري 
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هزار نفر به  50تا  20جمعیت ساکن در مناطق حاشیه شهر، سکونتگاه هاي غیر رسمی و شهرهاي بین  ) 1(جدول

  1393بهمن  –دانشکده /تفکیک دانشگاه

  ردیف
  دانشکده/دانشگاه

  علوم پزشکی

یه شهر یا جمعیت حاش

  سکونتگاه غیررسمی

تا       20جمعیت شهرهاي 

  هزار نفر 50

  317080  505356  تبریز  1

  275695  429671  ارومیه  2

  75575  224310  اردبیل  3

  395907  419621  اصفهان  4

  92451  52330  ایالم  5

  160720  344705  ایران  6

  27508  40000  بابل  7

  94816  36000  بوشهر  8

  115153  40000  بیرجند  9

  79433  316868  تهران  10

  0  128589  جهرم  11

  182242  43781  شهرکرد  12

  291020  1193196  مشهد  13

  23840  105664  بجنورد  14

  183635  1244903  اهواز  15

  0  7000  رفسنجان  16

  0  10270  زابل  17

  31664  173186  زنجان  18

  0  43017  سبزوار  19

  71614  45000  سمنان  20

  68166  422149  نزاهدا  21

  0  12605  شاهرود  22

  172315  200000  شهیدبهشتی  23

  269610  453782  شیراز  24

  0  13500  فسا  25

  119097  132415  قزوین  26

  0  300000  قم  27

  0  40188  کاشان  28

  50908  326988  کردستان  29

  143622  48013  کرمان  30

  295908  181856  کرمانشاه  31

  37000  120803  یاسوج  32

  170894  62384  گلستان  33

  41565  16035  گناباد  34
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  149897  146359  گیالن  35

  109348  132400  لرستان  36

  197199  110000  ساري  37

  128929  150108  اراك  38

  158312  237539  هرمزگان  39

  98263  174471  همدان  40

  98602  109672  یزد  41

  103819  1000482  البرز  42

  43513  14577  جیرفت  43

  0  70000  تربت حیدریه  44

  0  82870  دزفول  45

  0  49161  نیشابور  46

  0  9124  بم  47

  81914  112616  آبادان  48

  0  23700  ایرانشهر  49

  0  53729  مراغه  50

  0  32136  بهبهان  51

  23239  17000  الرستان  52

  33397  0  گراش  53

  0  84866  شوشتر  54

  0  20484  ساوه  55

  0  7000  اسفراین  56

  0  5400  اسدآباد  57

  0  14953  تربت جام  58

  4931956  10280270  کشور

  15212226=هزار نفر 50تا  20کل جمعیت حاشیه شهر ها و ساکنین شهرهاي 
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هزار نفر به تفکیک دانشگاه به عالوه کل جمعیت دانشگاه  500تا  50جمعیت ساکن در شهرهاي بین ) 2(جدول

شامل جمعیت (ی البرز، قم، ارومیه، تهران، همدان، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز و مشهد هاي علوم پزشک

 1394 - ) حاشیه نشین نیز می شود

  1394برآورد جمعیت   دانشکده/ نام دانشگاه  ردیف

  576,436 اراكکل   1

  663,977 اردبیلکل  2

  1,603,889 ارومیهکل  3

  62,787 اسفراینکل  4

  3,012,058 اصفهانکل  5

  2,173,397 البرزکل  6

  1,804,301 اهوازکل   7

  100,892 ایرانشهرکل  8

  179,102 ایالمکل  9

  5,100,000 ایرانکل  10

  570,675 آبادانکل  11

  116,132 بابلکل  12

  299,567 بجنوردکل  13

  111,416 بمکل  14

  518,939 بندرعباسکل  15

  111,708 بهبهانکل  16

  448,354 بوشهرکل  17

  185,141 بیرجندکل  18

  1,962,821 تبریزکل  19

  98,548 تربت جامکل  20

  136,396 تربت حیدریهکل  21

  2,860,000 تهرانکل  22

  118,672 جهرمکل  23

  115,475 جیرفتکل  24

  319,843 دزفولکل  25

  157,477 رفسنجانکل  26

  143,231 زابلکل  27

  768,239 زاهدانکل  28
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  547,867 زنجانکل  29

  938,902 ساريکل  30

  208,500 ساوهکل  31

  240,819 سبزوارکل  32

  220,948 سمنانکل  33

  146,093 شاهرودکل  34

  220,968 شهرکردکل  35

  4,986,208 شهید بهشتیکل  36

  111,088 شوشترکل  37

  1,895,682 شیرازکل  38

  109,001 فساکل  39

  736,689 قزوینکل  40

  1,116,997 قمکل  41

  808,926 کرمانکل  42

  349,040 کاشانکل  43

  866,859 کردستانکل  44

  1,145,043 کرمانشاهکل  45

  595,527 گلستانکل  46

  1,191,294 گیالنکل  47

  68,069 الرستانکل  48

  967,621 لرستانکل  49

  168,766 مراغهکل  50

  3,183,508 مشهدکل  51

  248,752 نیشابور کل 52

  791,531 همدانکل  53

  634,228 یزدکل  54

  266,784 یاسوجکل  55

  46,514,508 کل کشور
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  بسته خدمات سالمت : 2فصل 

باشند که در ت درمانی میی، خدمات ویژه و خدماگروه خدمات اولیه فردي، عموم 4هاي خدمت سالمت این برنامه، شامل  بسته: 1ماده 

با عنوان شرح  18/7/1394د به تاریخ 11036/300این مجموعه با نامه شماره . هاي این دستورعمل به آنها اشاره شدفصل تعریف واژه

  .خدمات تیم سالمت ارسال شده است

هزار  50تا  20اطق حاشیه شهري، شهرهاي هاي خدمات قابل ارائه در من ها موظف خواهند بود فهرست بستهدانشکده/ها دانشگاه: 2ماده 

را به پیمانکاران طرف قرارداد و واحدهاي دولتی تحت پوشش نظام شبکه بهداشت و هزار نفر  50کل مناطق شهري با جمعیت باالي نفر و 

همچنین، . خدمت هستند هاي ها ارائه دهند و آنها موظف به رعایت کامل بستهدرمان مستقر در مناطق مزبور یا پوشش دهنده این جمعیت

چنانچه در طول مدت قرارداد، بسته خدمت جدیدي ابالغ شد، پیمانکار موظف به اجراي آن هم خواهد بود و این موضوع باید در فرمت 

  .قرارداد نیز ذکر شود

  ارکان اجرایی و وظایف: 3فصل 

براي اجرایی کردن برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت،  ارکان . اي تحول در حوزه بهداشت استاین برنامه یکی از برنامه ه :3ماده 

 : اجرایی و وظایفی در نظر گرفته شده که به قرار زیر است

  ستاد کشوري سیاستگذاري و هماهنگی برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت ) الف

  

  :اعضا

 رییس ستاد -وزیر بهداشت - 

 شتقائم مقام وزیر بهدا - 

 دبیر ستاد - معاون بهداشت  - 

 معاون توسعه و مدیریت منابع - 

 معاون درمان - 

 رییس مرکز مدیریت شبکه - 

 مدیر کل بودجه و اعتبارات - 

 مدیرکل نیروي انسانی - 

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي  - 

  

 :وظایف

 برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت هاي اجرایی براي یکپارچگی و مدیریت منابع مالی و غیرمالی درتایید و ابالغ سیاست - 

 تصویب دستورعمل اجرایی هر یک از برنامه هاي تحول  -

 هماهنگی با ذینفعان در سطح ملی -

 اطالع رسانی رسانه اي در سطح ملی درباره اقدامات انجام گرفته -

 
  .باشدمحل دبیرخانه در مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت می: 1تبصره 

توان براي ها میهاي وزارت بهداشت و سایر سازمانبا پیشنهاد دبیر و تایید رئیس ستاد ملی از سایر معاونتبرحسب ضرورت : 2تبصره 

   .حضور در جلسات دعوت بعمل آورد

  . تصمیمات ستاد پس از تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابلیت ابالغ و اجرا دارد: 3تبصره 

  مرکز مدیریت شبکه و با همکاري واحدهاي فنی است اقدامات اجرایی به عهده :4تبصره 
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  دانشکده اي یا استانی برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت /ستاد اجرایی دانشگاهی) ب

  . دانشکده علوم پزشکی است/این ستاد متناظر ستاد ملی در سطح اجرایی دانشگاه

  

  :  اعضاي این ستاد عبارتنداز

 رییس ستاددانشکده به عنوان /رییس دانشگاه 

 دانشکده علوم پزشکی به عنوان دبیر ستاد/معاون بهداشتی دانشگاه 

 دانشکده / دانشگاه معاون توسعه و مدیریت منابع 

 دانشکده /کارشناس نظارت بر درمان دانشگاه/مدیر درمان/معاون درمان 

 مدیرکل اداره بیمه سالمت استان 

 دانشکده/معاون فنی حوزه مرکز بهداشت دانشگاه 

 دانشکده/اجرایی مرکز بهداشت دانشگاه معاون 

 دانشکده/مدیر توسعه شبکه دانشگاه 

 دانشکده/مدیر بودجه دانشگاه 

 دانشکده/ مدیر امور مالی دانشگاه 

 دانشکده/مدیر منابع انسانی دانشگاه 

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 

پیشنهاد خاصی داشتند، به ستاد دعوت  ،ماندار یا نماینده مجلس آن منطقهشود چنانچه مسوولین استانی یا شهرستانی مثل فرتوصیه می

  .البته، این افراد حق راي ندارند. شوند تا درجریان کامل ضوابط و اصول قرار گیرند

شبکه  گروه توسعه/دانشکده علوم پزشکی در مدیریت/دبیرخانه ستاد اجرایی برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت در دانشگاه :5تبصره 

  .دانشکده علوم پزشکی است/دانشگاه

  

  : دانشکده اي یا استانی در برنامه تحول/وظایف ستاد اجرایی دانشگاه

 ریزي و مدیریت مالی  هماهنگی و یکپارچگی براي تامین، برنامه .1

 دانشکده و شهرستان/هماهنگی با ذینفعان در سطوح دانشگاه .2

 نظارت عالیه بر حسن انجام کار .3

هاي عملیاتی براساس استانداردهاي فنی، عملیاتی و اجرایی ابالغی از سطح ملی براي خرید راهبردي خدمات تعیین سازوکار .4

تفاهم نامه با  /سالمت از طریق عقد قرارداد با واحدهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه و همچنین عقد قرارداد

 شرکت تحت نظارت هیات امنا،بنیان،  هاي دانش شرکتواحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل 

 ....مراکز تحقیقاتی و 

 هاي ابالغی از طرف ستاد کشوري اي به ستاد ملی براساس چارچوب هاي دوره ارائه گزارش .5

 :باشددانشکده علوم پزشکی می/وظایف اجرایی زیر جزو تکالیف معاون بهداشتی دانشگاه :6تبصره 

 دانشکده   /ه هاي توجیهی و آموزشی نیروهاي درگیر در سطوح دانشگاهنظارت بر اجراي  برنام 

  دانشکده و رسیدگی /قراردادهاي منعقده و فرایند اجراي برنامه در سطح دانشگاهمناقصه ها و مدیریت و نظارت بر حسن اجراي

 به شکایات طرفین قرارداد

 گیري درمورد تمدید یا لغو قراردادهاي مورد شکایت تصمیم  

 

  ستاد عملیاتی برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت در شهرستان) ج

دانشکده اي را برعهده /ها و تصمیمات ابالغی از سطوح ملی و دانشگاهی ستاد عملیاتی شهرستان که وظیفه اصلی عملیاتی کردن برنامه

  :زیر شکل می گیرد اعضايدارد، با 

  رییس ستاد –مدیر شبکه شهرستان 

 دبیر ستاد – ستانرییس مرکز بهداشت شهر 
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  کارشناس نظارت بر درمان یا رییس بیمارستان شهرستان 

 کارشناس مسوول گسترش شبکه شهرستان 

 مدیر مرکز آموزش بهورزي شهرستان 

 مسوول امور اداري شهرستان 

 مسوول امور مالی شهرستان 

 نماینده اداره کل بیمه استان براي شهرستان  

  .تان در مرکز بهداشت شهرستان استدبیرخانه ستاد عملیاتی شهرس :7 تبصره

 

  :در برنامه تحول بهداشت عبارت است از وظایف ستاد عملیاتی شهرستان 

هزار نفر و شهرهاي باالي  50تا  20ین هاي غیررسمی، شهرهاي ب نشین و سکونتگاه شناسایی مناطق جغرافیایی و جمعیت حاشیه .1

 هزار نفر 50

  مناطق براساس دستورعمل کشوري   سرشماري دوره اي از جمعیت ساکن در این .2

 ارزیابی دوره اي از وضعیت سالمت جمعیت و جامعه تحت پوشش، دریافت خدمت و عوامل موثر بر آنها .3

بنیان  هاي دانش هاي موجود ارائه خدمات اعم از بخش خصوصی، عمومی، تعاونی، خیریه، مردم نهاد، شرکت شناسایی ظرفیت .4

 دانشکده  /تی و اجرایی اعالم شده از سوي ستاد اجرایی دانشگاهبراساس استانداردهاي فنی، عملیا

 در سطح شهرستان اجراي برنامه آموزش نیروهاي درگیر در طرح .5

 )پایش برنامه(نظارت و کنترل کیفیت و کمیت خدمات سالمت  .6

 اطالع رسانی و فرهنگ سازي براساس سیاست هاي ابالغی .7

 هماهنگی با ذینفعان محلی .8

 دانشکده /هاي ابالغی از طرف ستاد اجرایی دانشگاه اي براساس چارچوب دورههاي  ارائه گزارش .9

 

                 روش اجراي کار: 4فصل 

  . هددانشکده اي و ستادهاي عملیاتی شهرستانی را تشکیل د/دانشکده باید طبق این دستورعمل، ستاد اجرایی دانشگاهی/ دانشگاه: 5ماده 

صورت هفتگی و   ماه اول اجراي طرح باید به 6دانشکده و عملیاتی شهرستان در / جلسات هماهنگی ستادهاي اجرایی دانشگاه :6ماده 

  . سپس برحسب نیاز برگزار شود

د کشوري اقدام داري و ارسال صورتجلسات به ستادانشکده و عملیاتی شهرستان باید نسبت به ثبت، نگه/ستادهاي اجرایی دانشگاه: تبصره

  . کنند

هزار  50باالي هزار نفر و شهرهاي  50تا  20، شهرهاي جغرافیایی استاندارد مناطق حاشیههاي عملیاتی شهرستان باید نقشه  ستاد: 7ماده 

  . ها را برروي آن مشخص کنند نفر را تهیه و جمعیت بلوك

در نظام شبکه بهداشت و درمان شهرستان یا قابل استفاده بندي  بلوكش رواز  توان می. بندي گردد بلوكباید مورد بررسی منطقه : 1تبصره

   .کرداستفاده  ناردیگها و  شهرداري

هاي تحت پوشش خود با دانشکده موظف به تهیه فایل نقشه الکترونیک مناطق حاشیه شهرستان/ ستادهاي اجرایی دانشگاه: 2تبصره

  .بور به مرکز مدیریت شبکه هستندها و جمعیت هر بلوك و ارسال فایل مزتعیین بلوك

  

هزار نفر و شهرهاي  50تا  20آوري اطالعات جمعیتی و اماکن عمومی با انجام سرشماري از مناطق حاشیه شهري، شهرهاي  جمع :8ماده 

فی شده از سوي ستاد و ثبت آن در سامانه الکترونیک معر...) ها و ها، مسکن مهر و خوابگاهها، پادگانشامل زندان(هزار نفر  50باالي 

  . استپیوست فرم سرشماري و دستورعمل نحوه تکمیل فرم و ورود آن به سامانه  .کشوري ضرورت دارد
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 .تا همکاري الزم جلب گردد در جریان انجام طرح قرار دادرا منطقه هاي گروهی مردم  از طریق رسانه بایدبراي انجام سرشماري، : تبصره

طرح امتیازات اجراي این برنامه در منطقه مانند خدمات پایه بهداشتی رایگان و پوشش همگانی بیمه سالمت  توان از براي جلب همکاري می

  . استفاده کرد

تمامی واحدهاي دولتی، غیردولتی و خصوصی موجود در منطقه که به ارائه خدمات سالمت جمع آوري اطالعات مربوط به  :9ماده 

معاونت درمان استعالم از ازطریق  ،، برحسب نوعمشغول هستند) طب سنتی و توانبخشی تماعی،بهداشتی، درمانی، تشخیصی، خدمات اج(

  .دانشکده علوم پزشکی/ دانشگاه

، و با استفاده از اطالعات کمی و نیازسنجی سالمت جمعیت نامه ملی شیوهستاد عملیاتی شهرستان موظف است براساس  :10ماده 

  .ریزي مناسب انجام دهد را بصورت دوره اي تهیه نموده و براي ارائه آن، برنامه کیفی، خدمات سالمت مورد نیاز جمعیت

هاي  هاي تطبیق واحدهاي ارائه خدمات موجود را براساس ضوابط طرح ستاد عملیاتی شهرستان موظف است هر سه سال طرح :11ماده 

ن ه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به معاوگسترش شبکه بهداشت و درمان تهیه و براي اخذ تاییدیه از مرکز مدیریت شبک

  .توان در این فاصله زمانی، پیشنهاد اصالح طرح گسترش را بصورت موردي مطرح کرددر صورت ضرورت می. دانشگاه ارسال کند بهداشت

و با استفاده ن سالمت، اسالمت  و مراکز سالمت جامعه باید با همکاري داوطلب هايپایگاهارائه خدمات در : 12ماده 

  .از روش خود مراقبتی به صورت فعال انجام گیرد

داشتن پرونده خانوار فعال یعنی پرونده اي که بیش از سه ماه از آخرین مراقبت ثبت شده در آن براساس  :تعریف خدمات فعال: تبصره

کارشناس مراقب سالمت /ه نکند، کاردانمراجع پایگاهچنانچه فرد موردنظر براساس بسته خدمت بموقع به  .بسته خدمت نگذشته باشد

با رعایت (منزل وي درب باشد و در صورت لزوم باید به می... و  سالمت داوطلبخانواده موظف به پیگیري مورد از طریق تلفن، نامه، یا 

 .مراجعه نماید) کلیه موارد اجتماعی و فرهنگی

غیرفعال بعالوه  مصوب قبلی(حسب تراکم جمعیت در منطقه تعیین شده اند نفر بر 20000تا  5000سالمت که بازاي هاي پایگاه: 13ماده 

 .شوند، به طرف قرارداد واگذار می)مصوب جدید در بازنگري اخیر

هزار نفر یا  50باالي هزار نفر و شهرهاي  50تا  20، شهر هاي هاي موجود در نواحی حاشیهپایگاهنیروي انسانی شاغل در این : 1تبصره 

 پایگاهاگر دو یا چند (مستقل باشد  ،بطوریکه، مدیریت هر واحد. همان منطقه منتقل خواهند شد هايپایگاهایط منطقه، به سایر براساس شر

  ).بدون نیرو را واگذار می نماییم هايپایگاهکنیم و سایر را کامل می هاپایگاهکند با جابجایی نیروها، موجود با کمبود نیرو، فعالیت می

  .شودمطابق مقررات و براساس قرارداد ضمن حفظ حقوق دولت، به طرف قرارداد سپرده می هاپایگاهجهیزات موجود در این ت :2تبصره 

  .ترتیب قانونی این اقدام توسط معاونت توسعه و مدیریت منابع تعیین شده و در فرم قرارداد آمده است

  

هاي پایگاهاندازي در راه. شوندسالمت تبدیل می هايپایگاهروي انسانی به هاي بهداشت با تغییر عملکرد و ساختار نیپایگاه: 14ماده 

هاي بهداشتی؛ کارشناسان کاردان: بترتیب عبارتست از به عنوان مراقب سالمت خانوادهسالمت، اولویت براي جذب نیروهاي موردنیاز 

 . بهداشتی؛ ماماها؛ و پرستار

هزار نفر، براساس استاندارد نیروي انسانی  50تا  25ود در منطقه باجمعیت تحت پوشش بین تمامی مراکز بهداشتی درمانی موج: 15ماده 

الزم است براي تکمیل نیروي انسانی این . به مرکز سالمت جامعه تغییر وضعیت داده و ادامه خدمت خواهند داد) 17موضوع ماده (و خدمات 

در تکمیل نیروهاي تغذیه، سالمت . منطقه و انتقال آنان به این مراکز استفاده شودی بهداشتی درمانمراکز سایر مراکز، از کارکنان موجود در 

براي مراکز سالمت جامعه از طریق ) درصورت لزوم و براساس دفاتر طرح گسترش(دندانپزشک، پاراکلینیک بهداشت محیط و کار، روان، 

گردد مدیریت این نیروها و متذکر می. شودها در قرارداد منظور میحق الزحمه این نیرو. شیوه خریدخدمت به شکل حجمی تامین خواهند شد

  .خواهد بود ر آنها توسط مرکز بهداشت شهرستاننظارت ب

/ ها در این مناطق تصویب شده است، به عهده دانشگاه، ایجاد آن1393اندازي مراکز سالمت جامعه که در پی بازنگري سال راه: 1تبصره 

 .در اولویت قرار دارد و )توسط بخش دولتی یا غیردولتی(باشد دانشکده علوم پزشکی می
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کارشناسان : شامل اندازي مراکز سالمت جامعه، اولویت براي جذب نیروهاي موردنیاز بترتیب درمورد نیروهاي غیرپزشکدر راه :2تبصره 

 . می باشدبهداشتی؛ ماماها؛ بهیار یا پرستار؛ 

ساعته  578ساعته حضوري و   147مکاري مرکز آموزش بهورزي، مسوول برگزاري دوره آموزشی ستاد عملیاتی شهرستان با ه: 16ماده 

کارشناسان بهداشت معرفی شده از سوي /هاغیرحضوري مبتنی بر بسته خدمت و برنامه آموزشی ارسالی توسط ستاد کشوري براي کاردان

کارشناس مراقب /کاردان"هاي مربوط شوند، به عنوان و قبولی در آزمونچنانچه افراد معرفی شده موفق به طی دوره . باشدطرف قرارداد می

  . در پایگاه سالمت مشغول کار خواهند شدپس از اخذ گواهینامه مربوط، شناخته شده و  "سالمت خانواده

  .خدمت، مسلط باشندضرورت دارد کارشناسان ستادي واحدهاي فنی نیز آموزش ببینند تا در پایش بر واحدهاي ارائه دهنده  :1تبصره 

  . آموزش دهندگان این دوره ها باید مورد تایید مدیر مرکز آموزش بهورزي باشند :2تبصره 

 

                 هاي اولیه سالمتالگوي نظام ارائه مراقبت: 5فصل 

  : باشندمیزیر  یکی از اشکالبه  سالمتهاي اولیه مراقبتواحدهاي ارائه  :17ماده 

 بـا نیـروي    )نفـر  12500بـراي جمعیـت    متوسـط (نفر در منطقه  هزار 20تا  5 هربازاي اس تراکم جمعیت براس سالمت پایگاه

و  نفر جمعیت تحت پوشش، یـک نیـرو، حـداقل یـک     3000تا  2500بازاي هر (سالمت خانواده مراقب  کارشناس/کاردان: شاغل

در این واحـد،   .دشواندازي میتوسط طرف قرارداد راه )دنباش ماما بایدخانواده  کارشناسان مراقب سالمت/از کاردانهانفر ترجیحاً دو 

 پایگـاه در  .گـردد هاي جاري براي همه افراد جامعه تحت پوشش در قالب بسته خدمات سطح اول ارائـه مـی  خدمات فعال مراقبت

و شرح آن عبارتسـت  شود که کلیات آن در بسته خدمت آمده است انجام میبراي جمعیت و منطقه تحت پوشش  سالمت خدماتی

 :از

 و ثبت اطالعات ايدوره/ سرشماري ساالنه .1

 ها در منطقه شناسایی واحدهاي ارائه دهنده خدمت توسط سایر بخش .2

 شناسایی کامل منطقه و رسم نقشه آن .3

 تشکیل پرونده سالمت خانوار .4

و پیگیـري  ... ل پیامک، تلفن و با استفاده از داوطلبین، ارسا(و پیگیري آنها  ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش .5

 )درب منزل

داوطلبان سـالمت محـالت،   (تشویق جامعه به مشارکت در برنامه هاي مرتبط با ارتقاي سالمت خود، خانواده و جامعه  .6

 ...)هاي مردم نهاد، خیرین  داوطلبان متخصص، شوراها، سازمان

 اجراي برنامه خودمراقبتی  .7

 آموزش بهداشت عمومی .8

 محلی بهداشت تشکیل شوراهاي .9

 و سالمت باروري مراقبت از زنان باردار .10

 ، نوجوانان، جوانان، میانساالن و سالمندانکودکان: هاي سنی شاملگروهمراقبت از  .11

 آموزش و مراقبت تغذیه اي .12

 بهداشت مدارس .13

 سالمت دهان و دندان .14

 بیماریابی .15

 ه خدمتتیارات و آموزش هاي ارائه شده در بستانجام خدمات درمانی در حوزه اخ .16

 هاي اجتماعی فعال در منطقهسایر بخشهمکاري با  .17

؛ دندانپزشـک؛ سـالمت محـیط و کـار     سالمت روان ؛کارشناسان تغذیه و ارجاع به پزشک مرکز سالمت جامعهخدمات  .18

 براساس بسته خدمت ...و 
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یریت و کسب امتیاز مربوط و دریافت که مدرك کارشناسی دارند پس از گذراندن دوره مد یمدیر پایگاه از بین مراقبین سالمت: تبصره

به دلیل  .شودمیمنصوب ) در شرایط دولتی(توسط مدیر مرکز سالمت جامعه  یا) در شرایط برونسپاري(و توسط پیمانکار گواهینامه، انتخاب 

  .توان به آنها اضافه کاري پرداخت کردافزودن مسوولیت بیشتر به مدیر نسبت به سایر مراقبین سالمت، می

 درنظر  جامعهسالمت یک مرکز  ،)هزار نفر جمعیت 50تا  25جمعیت ( سالمت پایگاه 4تا  2که بازاي هر  ز سالمت جامعهمرک

 :وظایف آن شامل  .می شودگرفته 

 )سالمت ضمیمه در پایگاه(نفر جمعیت تحت پوشش  12500 متوسط برايسالمت  پایگاهمعمول خدمات  .1

 50تا  25جمعیت بین ( سالمت پایگاه 4تا  2براي کل جمعیت تحت پوشش انی کننده عنوان پشتیببه  و نظارتی خدمات ارجاعی .2

 :باشندموارد زیر می این خدمات شامل. دسترسی مناسب مردم ساسارب) نفر هزار

  ، به موارد ارجاع شده از پایگاه سالمت خدمات پزشکی - 

  پرستاري، خدمات  - 

  مشاوره  تغذیه و رژیم درمانی،خدمات  - 

  فعالیت بدنی،  خدمات مشاوره - 

  ترك دخانیات، خدمات مشاوره و  - 

   ،رفتارهاي پرخطرو  اعتیادترك خدمات مشاوره  - 

  ، سالمت روانخدمات  - 

سالمت  هايپایگاهارجاع شده از  و واگیردار هدف هاي غیرواگیریا دارندگان عوامل خطر بیماريمراقبت و پیگیري مبتالیان  - 

  سطوح باالتر، و در صورت لزوم، ارجاع آنها بهتحت پوشش 

 خدمات سالمت محیط و حرفه اي  - 

مطابق ( خدمات جلب مشارکت فعاالنه جامعه در ارتقاي سالمت خود، خانواده و جامعه، شیوه زندگی سالم، و خودمراقبتی - 

  )بسته خدمت مشارکت جامعه

  

 

 :اضافه می شودنیز خدمات زیر  در صورت ضرورت .3

o ؛دندانپزشکنفر، یک  15000بازاي هر : خدمت دندانپزشکی 

o  براي حاشیه شهرهاي بزرگ وقتی آزمایشگاه مرکزي شهرستان وجود (نیروي آزمایشگاه  4تا  1 : آزمایشگاهیخدمت

گیري و انتقال نمونه به آزمایشگاه مرکزي را به عهده  نیروي آزمایشگاه در این مرکز وظیفه نمونهنفر  1دارد فقط 

چنانچه آزمایشگاه در مرکز سالمت جامعه . مین مرکز به مردم ارائه شودو پاسخ آزمایشات نیز باید در ه خواهند داشت

  .)نفر افزایش می یابد 4این تعداد به مستقر باشد، 

با (، خدمات اورژانس هاي پزشکیو مرکز مدیریت حوادث و فوریت منطقه و پس از تصویب مرکز مدیریت شبکهدر صورت نیاز  :1تبصره

  ؛گرددمنتخب، ارائه می جامعهسالمت  مرکزدر  نفر 50000در مناطق روستایی و شهرهاي زیر ) هانفر نیروي تکنیسین فوریت 6

، قبول ارجاعات از در جمعیت تحت پوشش مرکز و واگیردار هدف )NCD(هاي غیرواگیر بیماري مراقبت، پزشکان اولویت کار :2تبصره

درضمن، پزشکان . )دمات جاري مطابق بسته هاي خدمت را ارائه دهنددرکل باید تمام خ( باشدمیو نظارت بر آنها  اعضاي تیم سالمت

هاي تحت پوشش را نیز برعهده دارند و نحوه کار آنها بر پرداخت پزشکان تاثیر وظیفه نظارت فنی بر نیروهاي تیم سالمت مرکز و پایگاه

  .خواهد داشت

کارشناس / دانش آموخته کارشناسی یک نفریا ) MPHمدرك داراي ( مرکز با پزشکترجیحاً سالمت جامعه مراکز  یتمدیر :3تبصره

  : که در حیطه هاي زیر فعالیت خواهد داشتمی باشد مدیریت دولتی / ارشد رشته هاي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

o هاي مرکز و پایگاه هاي سالمت تحت پوشش، مدیریت و نظارت اجرایی بر فعالیت 

o دریافت خدمات توسط مراجعین مرکز و پایگاه هاي سالمت تحت پوشش،  تدوین برنامه زمانبندي موثر براي 

o هاي سالمت تحت مرکز و پایگاه و تجهیزات موردنیاز هاي داروییمکمل ، واکسن،پیگیري تهیه لیست اقالم موردنیاز دارویی

 پوشش، 

o  ،نظارت بر اجرایی شدن جلسات آموزشی موردنیاز براي جمعیت هدف 

o الزم براي آموزش رده هاي مختلف نیروي انسانی شاغل در مرکز و پایگاه هاي سالمت تحت پوشش،  فراهم سازي تسهیالت 
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o  ،نظارت بر تهیه شدن گزارشات عملکرد مرکز در حوزه هاي مختلف در زمان مقرر 

o  ،تنظیم فهرست  مواد مصرفی و تهیه آنها از طریق مرکز بهداشت شهرستان 

o فضاي فیزیکی مرکز،  هايپیگیري تعمیر و بازسازي خرابی 

o تنظیم فهرست تجهیزات تعمیري و اسقاطی مرکز و پیگیري تعمیر و جایگزینی تجهیزات مورد نظر 

o ها و و دستورهاي مالی، تقسیم و تنظیم فعالیت....) مرخصی، ماموریت، (ها، صدور احکام روزمره پرسنلی مدیریت کلیه پرداخت

 اعمال موازین انضباطی، 

o واه گردان مربوط به مرکز، تنظیم اسناد هزینه هاي انجام شده و ارسال آن به مرکز بهداشت شهرستان، آگاه مدیریت مبلغ تنخ

بودن از اعتبار و بودجه ساالنه مرکز و همکاري در مدیریت آن با نظر مرکز بهداشت شهرستان، ثبت و نگهداري مستندات مربوط 

 ه به مرکز بهداشت شهرستان به اعتبارات، شرح هزینه ها و کپی اسناد ارسال شد

o جلب مشارکت کلیه کارکنان مرکز در شرح خدمات مرکز.  

مسوول پذیرش و آمار باید کاردان آمار و مدارك پزشکی باشد که عالوه بر وظیفه پذیرش مراجعین، کار جمع آوري آمار و  :4تبصره

 پس از طی علوم کامپیوتر/حسابداري/هاي بهداشتیکارداناز ن توادرصورت نبود این فرد، می .اطالعات موردنیاز مدیر را هم انجام دهد

  . ، بهره جستآموزش الزم درمورد شرح وظیفه خود

  

 
  این مرکز . است شهريروستایی و مناطق هاي اولیه سالمت در مراقبتمستقل براي مدیریتی  واحد: بهداشت شهرستانمرکز

بطور معمول براي مجموع مناطق شهري و روستایی هر شهرستان،  .حوزه فعالیت خواهد کرد/تحت نظر مرکز بهداشت استان

 سالمت جامعه مرکز ( 2R+U+Pفرمول  کالنشهرها براساسشهرهاي پر جمعیت و در . شودیک واحد درنظر گرفته می

ت مراکز بهداش هاي گسترش شبکه، تعدادو ضوابط طرح) =P ، پایگاه سالمتU= شهري  ، مرکز سالمت جامعه =R روستایی

، هر مرکز شود واحدتعداد مراکز بهداشت شهرستان بیش از یک  چنانچه بر اساس فرمول پیشگفت، .یابدشهرستان افزایش می

این مرکز  وظایف اهم. باید تعداد مشخصی از مناطق شهرداري را در پوشش داشته باشد تا هماهنگی با این مناطق تسهیل گردد

نظارت و ارزشیابی بر و زي آموزشی و پژوهشی، تامین و بکارگیري نیروي انسانی، مدیریت سالمت منطقه، برنامه ری: شامل

  .باشدفعالیت واحدهاي تحت پوشش می

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

رکز سالمت م
 جامعھ

 شھرستانمرکز بھداشت 

 پایگاه سالمت
 ضمیمھ

سالمت  پایگاه
 غیرضمیمھ

رکز سالمت م
 ھ جامع

سالمت  پایگاه
 غیرضمیمھ

سالمت  پایگاه
 غیرضمیمھ



  3 نسخه - ي اولیه سالمت در مناطق شهري و حاشیه نشینهامراقبت ءتامین و ارتقابرنامه دستورعمل اجرایی 

 

 شبکهمرکز مدیریت  –معاونت بهداشت                    25                                   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تهیه در شهرستان نسبت به جمعیت تحت پوشش این برنامه، پراکندگی ضوابط و اساس ستادهاي عملیاتی شهرستان باید بر :18ماده 

ستاد اجرایی برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت در به تایید  به منظوراقدام نموده و  ز،ي موردنیاهاو نقشه واحدها ترشطرح گس اتردف

 ارسالبه مرکز مدیریت شبکه نهایی باید براي بررسی و تصویب ، ستاداین ها پس از تایید طرح. کنند ارسال دانشکده علوم پزشکی/دانشگاه

  . د داشتنقابلیت اجرایی نخواه ،گفتهاي پیشطرح ،ون تصویب مرکز مدیریت شبکهشایان ذکر است بد. گردد

  

  

  نظام مدیریت : 6فصل 

مانند الگوي نظام شبکه بهداشت و درمان کشور، به عهده مرکز بهداشت برنامه هکلی مدیریت ، جامعهمراکز سالمت  الوه برع :19ماده 

  : عبارتست از جامعهبا استفاده و همکاري مراکز سالمت وظایف مرکز بهداشت شهرستان . استتان شهرس

 سرشماري دوره اي از جمعیت تحت پوشش 

  نیازسنجی سالمت مردم منطقه 

  منطقهتضمین دسترسی به حداکثر خدمات پایه و تخصصی موردنیاز  

 دارو، (هاي سالمت  هاي سالمت و تامین کنندگان فرآورده شناسایی واحدهاي ارائه کننده خدمات اجتماعی و مراقبت

 در منطقه...) تجهیزات و لوازم پزشکی و 

  دانشکده/دانشگاه و درمان بهداشتشبکه ستاد و ارائه به  منطقهتهیه و ارایه طرح گسترش شبکه ارائه خدمت در 

 تهیه مسیر ارجاع افقی و عمودي و هدایت خدمت گیرندگان 

 ساز و انسان تهاي پزشکی و حوادث و سوانح طبیع مات در شرایط فوریتهماهنگی ارائه خد 

  در صورت حضور نداشتن واحدهاي (تامین مستقیم خدمات سالمت به صورت سرپایی و مراقبت روزانه در شرایط ویژه

 )شهرستان بهداشتشبکه تشخیصی درمانی مورد تایید 

 مدیریت امور مالی 

  خدمات سالمت گاندهندمدیریت و پشتیبانی از ارائه: 

o  ارائه دهندگان و گیرندگان خدمتآموزش و توانمندسازي 

o کمک به راه اندازي نظام مدیریت اطالعات سالمت و پشتیبانی آن در واحدها 

o اعم از دولتی و واگذار شده( خدمات دهندگانبر عملکرد واحدها در شبکه ارائه ، پایش و ارزیابی نظارت( 

  .هاي واگذار شده به طرف قرارداد با هماهنگی مرکز بهداشت شهرستان، به عهده طرف قرارداد است واحد تماممدیریت :  20ماده 
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     14نحوه خرید خدمات سالمت: 7فصل 

   :سپاري خدمات سالمت به شرح زیر خواهد بودفرآیند برون: 21ماده 

 هرستانش/ اعالم فراخوان عمومی در سطح استان .1

/ خدمت به آنان مطابق چارچوب ابالغی از سطح ملی در سطح استان دهندگان ارائههاي مورد انتظار از  ابالغ انتظارات، اهداف و شاخص .2

 شهرستان توسط معاون بهداشت

 ستانشهر/ دریافت مدارك و مستندات متقاضیان و سپس مذاکره با ایشان براي توجیه شرایط و ضوابط همکاري در سطح استان .3

 شهرستان/ در سطح استانخدمات که معتبر شناخته شده اند  ارائه و انتخاب داوطلباناعتبارسنجی  .4

 دانشکده/ترك تشریفات مناقصه توسط دانشگاه/برگزاري مناقصه محدود .5

 و توجیه برندگان مناقصه توسط ستاد عملیاتی شهرستان   آموزش .6

ه خدمت مندرج در این دستور عمل را براي گذراندن دوره آموزشی به برنده مناقصه باید نیروي انسانی واجد شرایط ارائ .1- 6

/ این آموزش از طریق مرکز آموزش بهورزي شهرستان. شهرستان معرفی نماید/دانشکده/معاون بهداشتی دانشگاه

ذراندن در گمعرفی شده نیروي انسانی موفقیت  ده مناقصه،نشرط انعقاد قرارداد و شروع بکار بر. شود استان انجام می

  . است دوره آموزشیمرحله اول 

س شبکه بهداشت شهرستان ییرتوسط  ،هاي مندرج در این دستورعملتایید صالحیتانعقاد قرارداد با برنده مناقصه پس از  .7

 دانشکده /دانشگاه

هاي ارزیابی عملکرد  ها براساس شاخص خدمات و تعیین شرایط پرداخت به آن ارائهپایش و بررسی و تحلیل عملکرد هر یک از مراکز  .8

 توسط ستاد عملیاتی شهرستاندستور عمل و در چارچوب این 

در صورت توافق و رضایت از عملکرد، در سالهاي بعد، ولی شود  تنظیم می )تا پایان سال مالی(ساالنه براي سال اول، تمامی قراردادها  .9

  .قابل تمدید و تعدیل هستندسال  5تا  3براي 

 .است پیوستنمونه قرارداد  .10

 .مرکز بهداشت شهرستان می باشد /شبکه دستور پرداخت با امضاي رییس: 22ماده 

   .قرارگیردنظر مدبوسیله کارفرما اعالم شده توسط بانک مرکزي، تورم سالیانه  باید ساله 3قرارداد  عقد صورت در :1تبصره 

توجه در صورت الفاصله به طرف قرارداد اخطار داده شود و باید بدر صورت توقف ارائه خدمات مورد تعهد براساس قرارداد، : 2 تبصره

 .شودمیازاي هر روز توقف ارائه خدمات از طرف قرارداد اخذ بماهانه  قرارداد  مبلغ%  6 خسارتی به میزاننکردن به اخطار داده شده، 

چنانچه افزایش خدمت منجر . باشدآن می در صورت افزایش بسته خدمت در طول مدت قرارداد، طرف پیمانکار موظف به اجراي :3تبصره 

  .قرارداد منظور شودمتمم باید در مبلغ  ،به افزایش نیروي انسانی گردد

. شودمواد و ملزومات مصرفی به شرح زیر توسط مرکز بهداشت شهرستان و بصورت رایگان در اختیار طرف قرارداد گذاشته می :4تبصره 

  .اهند شددر محاسبه سرانه خدمت منظور نخو ،لذا

  سالمت جامعهمورد استفاده در پایگاه و مرکز  ،ها و دفاترفرمآخرین نسخه  - 

، ملزومات استریلیزاسیون هاي داروییمکملها و سازي، سالمت باروري، داروهاي مراقبت بیماريواکسن، ملزومات موردنیاز ایمن - 

 مرکز سالمت جامعه/پایگاهتحت پوشش هر هاي سنی و جنسی مورد نیاز برحسب گروه ...در مراقبتهاي مامایی و 

 مطالب آموزشی مورد نیاز براي اجراي برنامه خودمراقبتی و بسته خدمت مربوط به آن  -

  

                                                
هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و  به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 20/1/1393هیات وزیران در جلسهبراساس مصوبه  14

ساله پنجم توسعه  قانون برنامه پنج) 38(ماده ) ز(رئیس جمهور و به استناد بند  ریزي و نظارت راهبردي آموزش پزشکی و معاونت برنامه

  جمهوري اسالمی ایران 

هایی براي ارتقاي عملکرد نظام سالمت از طریق تصمیم گیري در خصوص ترکیب بسته  جستجوي مستمر روش: خرید راهبردي خدمات

گذاري خدمات و تعیین افراد تحت پوشش و یا انتخاب نوع خدمت، خرید از چه  دهنده خدمت، چگونگی خرید و قیمت مزایا، انتخاب ارائه

  .کسی، چگونگی خرید و خرید براي چه کسی براي رساندن عملکرد نظام سالمت به حداکثر مطلوبیت
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صورت سرانه و از محل   بهاي این خدمات به. باید بطور رایگان به مردم ارائه شود سالمتاولیه  هايمراقبتبراساس قانون، : 23ماده 

هیچگونه وجهی در پایگاههاي سالمت نباید از . گردد براساس نتایج ارزیابی عملکرد پرداخت میو رف قرارداد منابع عمومی دولتی به ط

  .مراجعه کننده اخذ گردد

  

ترتیب این کار مطابق چارچوب . شودالحساب به طرف قرارداد پرداخت میهر ماه بصورت علی 28درصد مبلغ قرارداد تا  70 :24ماده 

مانده پس از پایش کمی و کیفی عملکرد طرف درصد باقی 30. )پیوست است( دگردوسط دفتر حقوقی اعالم میقراردادي است که ت

  .ماه یکبار پرداخت خواهد شد 3هر  ،قرارداد به ترتیبی که در ذیل این ماده آمده است

محاسبه  100معادل % 30( باقیمانده% 30صد از در پنج،  70امتیاز کمتر از  1باشد، بازاي هر  70درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر : 1تبصره 

 .مانده را دریافت خواهد کرددرصد باقی 30از % 50معادل فقط  طرف قراردادباشد،   60مثالً چنانچه امتیاز ارزیابی . گردد کسر می )شودمی

  .گردد ، قرارداد لغو می)سه ماهه(عد در فصل ب 70شود و در صورت تکرار امتیاز کمتر از  همزمان به طرف قرارداد تذکر کتبی داده می

  .دلیل عملکرد ضعیف، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت براساس مفاد قرارداد استه در صورت لغو قرارداد ب :2تبصره

مطابق چارچوب هاي الزم براي قرارداد را  تضمین ،شهرستان موظف است به هنگام بستن قراردادو درمان بهداشت شبکه  :3تبصره

  .اخذ نمایدیین شده در قرارداد تع

مابقی براساس نتیجه پایش % 30و  پرداخت گرددتوسط پیمانکار طرف قرارداد در پایان هرماه باید  کارکنانحقوق % 70معادل  :4تبصره

خت، عملکرد خود فرد و مجموعه تحت پوشش وي هر سه ماه یکبار، قابل پرداخت است و مرکز بهداشت شهرستان باید برنحوه پردا

  .است در این دستورعمل آمدهجدول پرداختی برحسب مدرك تحصیلی و نوع کار هر فرد برمبناي قانون کار . نظارت داشته باشد

و به شرط تجویز ) " FFS" بازاي خدمت پرداخت (فعال بصورت معمول  خدمات دارویی، آزمایشگاه و رادیولوژيازاي پرداخت ب: 25ماده 

   .شودانجام می و گیرندگان خدمات به صورت فرانشیز هاي بیمه گروسط سازمان، تي کارشناسیا ماماپزشک 

  

نظام پرداخت مدیریتی و نظارتی در سطوح مختلف این برنامه که منابع آن از محل سرانه مدیریتی تامین شده است، توسط ستاد  :26ماده 

  .پزشکی ابالغ خواهد شد بهداشت، درمان و آموزشمحترم ملی تهیه و پس از تصویب و تایید وزیر 

  

  

  نظام ارجاع : 8فصل 

س مرکز بهداشت معاون بهداشت و رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان موظف است با همکاري و هماهنگی ییر :27ماده 

 و  عمومی درمانی سرپایی ، مراقبتی و خدمات تشخیصی ،ترین بیمارستانبیمارستان عمومی شهرستان یا نزدیکیس یرو شهرستان، 

  . براي جمعیت تحت پوشش فراهم کند مورد نیاز را و بستري تخصصی 

، افرادي که مطابق بسته خدمات سالمت، نیازمند ارجاع سالمت هايپایگاهکارشناس مراقب سالمت خانواده شاغل در /کاردان :1تبصره

  . خواهند داد ارجاع جامعههستند را به مراکز سالمت 

شهرستان بهداشت و درمان یس شبکه یراز طریق طراحی زنجیره ارجاع توسط ) سرپایی و بستري(از خدمات تخصصی موردنی :2تبصره

  . قطب و ملی فراهم می شود/ استان/ هاي عمومی و تخصصی شهرستانبیمارستان باهماهنگی  ،دانشکده/و معاون درمان دانشگاه

ان ارجاع شده از طریق نظام ارجاع اقدام و گردش کار را در بیمارستان باید نسبت به مشخص نمودن فرآیند پذیرش بیمار :3تبصره

  .پذیرش و در محل مناسب و قابل دید، نصب کند

تحول از خدمات ارائه شده در طرح  با دریافت فرم ارجاع، ندتوان میبیماران نیازمند به خدمات بستري همانند سایر مردم  :28ماده 

  .استفاده کنند درمانسالمت در حوزه 

  

بدیهی . و قبل از مراجعه بیمار به بیمارستان تکمیل شده باشد جامعهشاغل در مرکز سالمت برگه ارجاع باید توسط پزشک : 29ماده 

براي باید خالصه پرونده از طرف بیمارستان  ،پس از ترخیص. گیرداست که دستور بستري با نظر متخصص مقیم بیمارستان انجام می

  .تواند بعد از بستري از پزشک اخذ شود نس نیازمند به بستري، برگه ارجاع میدرموارد اورژا. پزشک ارسال شود
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مرکز به مرکز / مرکز ارسال نشود، مراتب باید از طریق مدیر پایگاه/ چنانچه خالصه پرونده بیمار توسط بیمارستان به پایگاه :تبصره

  .بهداشت شهرستان اعالم گردد تا پیگیري شود

  

بیمارانی که بصورت فوري . نده باید بیماران ارجاع شده به سطوح باالتر را تا انتهاي درمان بیمار، پیگیري کندپزشک ارجاع ده: 30ماده 

در صورت ارجاع غیرفوري این کار در . شوند توسط پزشک و مراقب سالمت خانواده پیگیري می ساعت، 24شوند ظرف مدت  ارجاع می

  .شود هفته بعد از ارجاع انجام مییک طول 

باید اقدامات الزم را در مورد تکمیل بخش بازخورد برگه هاي ارجاع ارائه شده براساس  یا سایر واحدهاي تخصصی بیمارستان: 1صرهتب

پرداخت تشویقی به متخصصینی که ارجاعات را از سوي پزشکان عمومی شاغل در مراکز سالمت جامعه  .دندستورعمل اجرایی، انجام ده

  .باشددهند، مطابق با دستورعمل معاونت درمان و بیمه طرف قرارداد میه میمی پذیرند و بازخورد ارائ

رسانی به ساکنین این مناطق اطالع خدمات ارجاعدرمان شهرستان موظف است درمورد امکان استفاده از  و شبکه بهداشت: 2تبصره

  .کند

تشخیص اورژانس بودن با مسوول . به بیمارستان مراجعه نمایدتواند به عنوان بیمار اورژانسی  هر بیمار بنا به تشخیص خود می :31ماده 

  .یا پزشک اورژانس بیمارستان است

  

  استانداردهاي موردنیاز : 9فصل 

  :نمایدآماده زیر خدمت و نیروي انسانی، به صورت  دهنده ارائهواحد فضاي فیزیکی مناسب براساس نوع طرف قرارداد باید : 32ماده 

متر مربع می باشد به  100نفر حداقل  12500مورد نیاز براي پایگاه سالمت با جمعیت تحت پوشش  استاندارد فضاي فیزیکی .1

 :نحوي که فعالیت کارکنان و امکانات مورد نیاز مشروحه زیر را بتوان در آن جاي داد

اً بین مراقبین به منظور رعایت حریم شخصی مراجعین، حتم. )نفر 4(کارشناس مراقب سالمت خانواده  /فضاي کار کاردان 

          سالمت، پاراوان قرار داده شود

                         )اتاق داراي تخت ژنیکولوژي( فضاي کار مامایی 

 فضاي کار واکسیناسیون 

با .. فضاي برگزاري جلسات آموزش و توانمندسازي جامعه درموضوع سواد سالمت، شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی و 

                                                .تی، خصوصی، بومی و محلی منطقهاستفاده از امکانات بخش دول

 سالن انتظار 

   فضاي آبدارخانه  

                فضاي سرویس بهداشتی 

    

 شود محل استقرار پایگاه در طبقه همکف باشدتوصیه می. 

 دمتر کاهش می یاب 85فضاي فیزیکی مورد نیاز به  ،نفر 8000هاي کمتر از براي جمعیت.   

 درصورت نبود فضاي فیزیکی مناسب در منطقه و تصویب مرکز بهداشت شهرستان می توان فضاي کمتري را تایید کرد. 

سالمت  پایگاهبا  نفر هزار 50تا  25با جمعیت تحت پوشش  جامعه استاندارد فضاي فیزیکی مورد نیاز براي مرکز سالمت .2

 پایگاهساختمان همجوار یا در دو طبقه باشد که  2تواند در رورت میدرصورت ض( متر مربع می باشد 180حداقل  ضمیمه آن،

، فعالیت کارکنان و امکانات مورد 1به نحوي که عالوه بر موارد مندرج در بند  )شود مستقرطبقه اول سالمت ضمیمه باید در 

 :نیاز مشروحه زیر را بتوان در آن جاي داد
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            پزشک فضا براي 

                    خدمات تغذیه  فضا براي 

                                        خدمات سالمت روان فضا براي 

                                                       پرستاريخدمت  فضا براي 

                               اتاق مدیریت مرکز  

           فضا براي پذیرش و آمار  

با .. امعه درموضوع سواد سالمت، شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی وفضاي برگزاري جلسات آموزش و توانمندسازي ج 

پایگاه فضاي برگزاري جلسات آموزش برابر  3استفاده از امکانات بخش دولتی، خصوصی، بومی و محلی منطقه به مقدار 

 سالمت

                        

  یابدمتر کاهش می 140حدود نیاز به فضاي فیزیکی موردهزار نفر و کمتر،  20براي جمعیت هاي.   

 توان فضاي کمتري را تایید کرددرصورت نبود فضاي فیزیکی مناسب در منطقه و تصویب مرکز بهداشت شهرستان می. 

 گردددر صورت لزوم تعیین می ، و دندانپزشکیفضاي استاندارد الزم براي خدمات تشخیصی آزمایشگاهی. 

  

زیر آماده بر اساس استاندارد نیروي انسانی به شرح دهنده خدمت  براساس نوع واحد ارائه طرف قرارداد باید نیروي انسانی مناسب: 33ماده 

  :نماید

 :نفر به قرار زیر می باشد 00512با جمعیت تحت پوشش  سالمت پایگاهاستاندارد نیروي انسانی مورد نیاز براي . 1

 از آنها باید ماما باشد تا دو نفر حداقل یک( نفر 5تا  4                   : سالمت خانوادهمراقب کارشناس /کاردان( 

 نفر 1          :نگهبان/خدمتگزار 

  

  :یادآوري

 شودمیسالمت خانواده درنظر گرفته مراقب کارشناس /کارداننفر  یک  3000 تا 2500 براي هر. 

 شودتحت عنوان مراقب سالمت نامیده می، پایگاه سالمت ماماي شاغل در. 

  که باید حداقل دو نفر آنها داراي  شودمراقب سالمت درنظر گرفته می 5معیت تحت پوشش نفر ج 12500براي پایگاهی با

نفر و کمتر، حداقل یکی از مراقبین  8000هاي براي جمعیت .باشند) براي ارائه خدمات مامایی به کل جمعیت(مدرك مامایی 

گیرد ر اختیار مراقب سالمت با مدرك مامایی قرار میدر صورتیکه، سایرین ماما نباشند، جمعیت کمتري د. سالمت باید ماما باشد

 .گرددارائه خدمات مامایی به کل جمعیت نیز به وي محول میو 

  

هزار نفر  عالوه بر موارد مندرج   50تا  25با جمعیت تحت پوشش  جامعه استاندارد نیروي انسانی مورد نیاز براي مرکز  سالمت .2

  :باشداین ماده، به قرار زیر می  1در بند 

 

 نفر 1                  :)مدیر مرکز(خدمات بهداشتی، درمانی مدیریتکارشناس ارشد /کارشناس  

 نفر 3تا  2                                :پزشک                                    

 نفر  1                                              : ارشد تغذیه و رژیم درمانیکارشناس /کارشناس 

 نفر 1                                                                     :کارشناس ارشد سالمت روان/کارشناس  

 نفر 3تا  1      :)چنانچه امکان خریدخدمت از بخش خصوصی موجود نباشد( پزشکدندان                                                          

 نفر  1                                                                    )نمونه گیر( علوم آزمایشگاهی کارشناس/کاردان 

 نفر 1                  پرستار/ بهیار 

 نفر 1                  پذیرش و آمار 
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 نفر 4تا  2                                                                                 کارشناس سالمت محیط و کار/کاردان 

 نفر 1                خدمتگزار/نگهبان 

 نفر 1              مراقب سالمت مردکارشناس / کاردان 

  

 

  آموزش: 10فصل 

پرستار و  ها،بیماري مبارزه با بهداشت عمومی، خانواده و: شامل(کارشناسان بهداشتی /کاردانانآموزش  بسته آموزشی براي: 34ماده 

توسط معاونت "  سالمت خانواده مراقب کارشناس/کاردان"به عنوانکارشناس چندپیشه /کاردانبه منظور تبدیل آنان به  )ماما

   . شودمیتدوین و ارائه  بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

، مطابق رحسب نیاز تحت بازآموزي حین خدمتسالمت و مراکز سالمت جامعه باید ب هايپایگاهتمام پرسنل شاغل در  :1 تبصره

  .قرار گیرند نواقص دانشی، بینشی و مهارتی افراد منتج از نظارت

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش ، توسط برنامهدانشکده اي پیش از اجراي /ح ملی و دانشگاهیومدیران سط: 2تبصره 

  . شوند پزشکی باید آموزش و توجیه

  

هاي آموزشی مطابق برگزاري دورهموظف به مرکز آموزش بهورزي شهرستان شهرستان با مشارکت  رییس مرکز بهداشت: 35ماده 

  .می باشد 34بسته آموزشی مذکور در ماده 

 راهاي پیش نیاز براي ورود به عرصه خدمت ، آموزشقبل از شروع خدمت تمام نیروهاي درگیر در این طرحضرورت دارد  :1تبصره

به منظور . شرط صدور مجوز براي همکاري خواهد بود ،پایان موفقت آمیز دورهمرحله اول دریافت گواهی  .نماینددریافت 

براي بار دوره آموزشی  هزینه. پرسنل ارائه شده باشد گواهی مرحله تکمیلی آموزشماه از آغاز فعالیت، باید  3استمرار قرارداد بعداز 

  ).استپیوست فرمت گواهینامه (به عهده طرف قرارداد است ار، هزینه آن باشد و در صورت تکراول، رایگان می

و پیمانکار فرد دیگري را جایگزین و معرفی کند،  چنانچه فرد آموزش دیده و داراي گواهینامه به هر دلیل، مشغول به کار نشود: 2تبصره

  .باشدمی) براساس محاسبه معاونت بهداشت(ت هزینه آموزش تکرار آموزش براي این فرد، رایگان نخواهد بود و پیمانکار موظف به پرداخ

شود، در طی دوره آموزشی موفق چنانچه فردي که براي بار اول به منظور آموزش و اخذ گواهینامه از سوي پیمانکار معرفی می: 3تبصره

  .خواهد بودمعرفی شده، رایگان نآموزش فرد جدید ...) علمی، غیبت، گزینش و (به اخذ گواهینامه نگردد 

  

براساس زمان  مکلف استمرکز آموزش بهورزي شهرستان . باشدبه شرح جدول ذیل این ماده میی آموزشاوین فهرست عن :36ماده 

ها توجه به مطالب زیر در این زمینه. دمایالب آموزشی نبندي مطاقدام به اولویت ،هاي دردسترسار و نیز منابع آموزشی و زیرساختاختیدر

  :رددااهمیت 

  اساس منابع آموزشی، زیرساخت ها و زمان دردسترسبربرآورد زمان و تنظیم سیاست ها و شیوه هاي اجراي آموزش  .1

هاي فنی و شود و توسط گروهدانشکده ها سفارش داده می/هادانشگاه بهبراي خدمات ویژه هاي اختصاصی آموزش تهیه بسته .2

  . گردندشبکه تدوین و ابالغ میتخصصی معاونت بهداشت با هماهنگی مرکز مدیریت 
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  ) سرفصل آموزشی(برآورد زمان آموزش مورد نیاز اعضاي تیم سالمت بر اساس عنوان کلی 

 ساعت آموزش حضوري )سرفصل آموزشی(عنوان کلی 
ساعت آموزش 

 غیرحضوري
 جمع

 130 120 10 و پیش نیاز ، شناخت شبکهمباحث مقدماتی

 90 75 15 سالمت کودکان

 70 62 8 سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس

 70 62 8 سالمت میانساالن 

 70 62 8 سالمت سالمندان

 90 80 10 باروري سالم و مادران

 35 25 10 سالمت محیط و کار

 120 75 45  هاي واگیردار و غیرواگیر و سالمت روان بیماري

 10 6 4 سالمت دهان و دندان

 17 12 5 تغذیه

 20 10 10 اولیه و ایمنی در خدمات هايکمک

 20 10 10 هاي شایعبرخورد با شکایت

آموزش و جلب مشارکت فعاالنه جامعه در موضوع 

  شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی
4 24  28 

 725 578 147  جمع

  

مت کودکان، سالمت نوجوانان، سالموضوعات آموزشی مباحث مقدماتی، : مرحله اول. شودآموزش مراقبین سالمت در دو مرحله انجام می

اخذ  .گرددجوانان و مدارس، سالمت میانساالن، سالمت سالمندان، باروري سالم و مادران و آموزش سایر موضوعات در مرحله دوم ارائه می

 . گواهی مرحله اول براي شروع به کار ضروري است

 

  : توجه

 بهداشتی درمانی شهري با عناوین ماما، کاردان یا کارشناس بهداشت هاي بهداشت و مراکز تمام نیروهاي شاغل دولتی در پایگاه

 .ها نیز باید کل دوره آموزشی مراقب سالمت را طی کنند و گواهینامه دریافت نمایندخانواده و کاردان یا کارشناس بیماري

  هاي سالمت و مراکز سالمت جامعه اهو سایر نیروهاي شاغل در پایگ) مشاورین(پزشکان، کارشناسان تغذیه، کارشناسان سالمت روان

 .در مناطق شهري و حاشیه نیز باید دوره آموزشی مربوط به خود را گذرانده و گواهینامه دریافت کنند

  

 اطالعات سالمت نظام: 11فصل 

تمامی باشد، رونیک و بسته هاي خدمات تعریف شده اطالعات سالمت که مبتنی بر محیط الکتنظام براي طراحی و اجراي  :37ماده 

 کشوريتوسط ستاد سازي  فرهنگ و افزاري، نرم افزاري، زیرساخت شبکه ارتباطی، استانداردها، قوانین و مقررات، آموزش سخت مشخصات

  . می شودو ابالغ انجام 

و ملی، ضروري است در طراحی نظام اطالعات نشکده اي دا/ها در سطوح دانشگاهیبه منظور تبادل اطالعات و تشکیل بانک داده: تبصره

 .و بسته هاي خدمات ابالغی رعایت گرددمورد تایید  استانداردهاي مورد نیاز مطابق سامانه پرونده الکترونیک سالمت، سالمت

الکترونیک عات سالمت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید نسبت به طراحی و استقرار نظام اطال: 38ماده 

دفاتر تخصصی معاونت بهداشت، معاونت درمان، دفتر مدیریت آمار و فن /نفعان از جمله مراکزبا تشکیل کارگروه ویژه و مشارکت ذي

  . آوري اطالعات معاونت توسعه و مدیریت منابع اقدام کند

  .مورد عمل خواهد بود) اغذيک(تا زمان فراهم شدن نظام اطالعات سالمت الکترونیک، روش فعلی :تبصره
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تجربیات و  حداکثرپرونده الکترونیک سالمت از  و اجراي است در طراحیوظف ستاد کشوري هماهنگی و اجرایی برنامه م: 39ماده 

 ، برنامهیانسامانه سپاس، سامانه خدمات سالمت ایرانبخش خصوصی، : کشور از جمله ظرفیت هاي فنی و اجرایی بخش دولتی و غیردولتی

) 16شمس(بیمارستانی و شبکه ملی سالمت  سامانه مدیریت اطالعات، پورتال معاونت هاي بهداشت و درمان، (15HNIS)ساختار شبکه 

  .مستقر نماید در سپاس 13606بر اساس استانداردهاي تعریف شده را ارایه خدمات سالمت و نظام یکپارچه اطالعات واحد هاي استفاده کند 

ابالغی از سالمت مطابق چارچوب هاي گردآوري و تحلیل اطالعات موظف است  دانشکده/ی و اجرایی دانشگاههماهنگستاد  :40ماده 

دستورعمل استقرار نظام اطالعات  1394سال مهر ماه و حداکثر تا پایان  کندالزم را تهیه و ارسال کتبی ، گزارشات کشوريسوي  ستاد 

مبناي نظارت  1394سال نیمه دوم قابلیت انتقال داشته باشد و در از طریق سامانه یکپارچه  اطالعات مورد نیازکند بطوریکه سالمت را اجرا 

  .و پرداخت ها قرار گیرد

تامین و تخصیص منابع مالی الزم براي استقرار دستورعمل نظام نسبت به موظف است هماهنگی و اجرایی  کشوريستاد  :41ماده 

  .اقدام نمایددانشکده /ایی دانشگاههماهنگی و اجراطالعات سالمت  توسط ستاد 

  

  پایش و ارزشیابی: 12 فصل

باید  تضمین کیفیت خدمات ارایه شده در واحدهاي ارائه خدمات سالمت و رعایت مفاد قرارداد از طرف ارایه دهندگان خدمت،: 42ماده 

معاونت بهداشت وزارت . مورد پایش قرار گیرداساس بسته هاي خدمات تعریف شده هاي مربوطه براستاندارد هاي خدمات و چک لیست با

دفاتر تخصصی معاونت بهداشت و معاونت درمان نسبت به تهیه و /بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاري مراکز

ح دانشگاه و شهرستان وموردنیاز آن براي سطبه انضمام بسته آموزشی براساس شرح وظیفه هر فرد، هاي پایش خدمات تدوین چک لیست

   .هاي علوم پزشکی ارسال نمایددانشکده/ اقدام و ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این دستورعمل آن را به دانشگاه

 سه ماه یکبار توسط تیم نظارتی شبکه بهداشت درمان شهرستاندهندگان خدمت هر  ز عملکرد ارائهانجام پایش دوره اي ا: 43ماده 

موثر است که در فصل پرداخت به  قرارداد طرفاین پایش در پرداخت و ادامه همکاري . گرفتصورت خواهد ) ستاد عملیاتی شهرستان(

  . آن اشاره شد

از وضعیت سالمت و عوامل موثر بر آن و ارزشیابی  17دانشکده موظف است به منظور فراهم نمودن داده هاي پایه/دانشگاه: 44ماده 

. در مناطق موردنظر، نسبت به ارزیابی سریع در مناطق مذکور، همچنین اجراي پیمایش مورد نیاز در این خصوص اقدام نمایددوره اي آن 

دوره اي / جزئیات آن ارائه شده است، الزم است ارزشیابی هاي  مستمر  11بدیهی است با توسعه نظام اطالعات سالمت که در فصل 

  .  ده هاي حاصل از نظام مذکور صورت گیردسالمت جمعیت این مناطق براساس دا

الزم است مرکز مدیریت شبکه ضمن تدوین طرح پیمایش ارزیابی سریع سالمت و عوامل موثر بر آن در مناطق حاشیه نشین و  :تبصره

اقدام  ربوطمنسبت به طراحی بسته اجرایی و آموزشی  ،و سایر مناطق شهري هزار نفر 50تا  20هاي غیررسمی و شهرهاي سکونتگاه

  . را اجرا کندآن ) ساله  3یا  2دوره ( اي پیمایش نماید و دانشگاه به صورت دوره

  :به قرار زیر خواهد بود سطوح پایش و ارزشیابی: 45ماده 

                                                
15 Health Network Information System 

قانون برنامه پنجم توسعه است که  46ي اطالعات بر اساس ماده راه اندازي شبکه ملی سالمت یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناور  16

همچنین . کند زیرساخت ارتباطی را میان مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی سراسر کشور و برقراري ارتباط میان این مراکز ممکن می

 .شود ین شبکه فراهم میتبادل اطالعات به صورت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی سالمت در کشور از طریق ا
17 إ     Baseline data  
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  در نظر گرفته شده استدر سه سطح پایش و ارزشیابی برنامه:  

 :پایش و ارزشیابی توسط مرکز بهداشت شهرستان بر - 1

 سالمت پایگاه 

 جامعهکز سالمت مر 

 ارائه دهنده خدمات سالمت  کارکنان 

 جامعه( گیرنده گان خدمت سالمت( 

 :پایش و ارزشیابی توسط مرکز بهداشت استان یا معاونت بهداشتی بر - 2

 مرکز بهداشت شهرستان 

 سالمت پایگاه 

  جامعهمرکز سالمت 

 کارکنان  ارائه دهنده خدمات سالمت 

  جامعه(گیرنده گان خدمت سالمت( 

 :و ارزشیابی توسط مرکز مدیریت شبکه یا معاونت بهداشت وزارت متبوع بر پایش - 3

 مرکز بهداشت استان 

 مرکز بهداشت شهرستان 

 سالمت پایگاه 

  جامعهمرکز سالمت 

 کارکنان  ارائه دهنده خدمات سالمت 

  جامعه(گیرنده گان خدمت سالمت( 

  

 بسته هاي پایش و ارزشیابی  

  :برنامه به ترتیب زیر وجود داردچهار بسته براي پایش و ارزشیابی  

 وسط مرکز مدیریت شبکه یا معاونت بهداشت تبسته ارزشیابی  .1

 دانشکده / بسته ارزشیابی توسط دانشگاه .2

 بسته هاي ارزشیابی و خودارزیابی توسط مرکز بهداشت شهرستان .3

 سالمت کارکنان ارائه دهنده خدماتبسته خودارزیابی  .4

 پیوست( فهرست ابزارهاي پایش و ارزشیابی(  

 واحدهاي ارائه دهنده خدمتچک لیست اطالعات عمومی  .1

 واحدهاي ارائه دهنده خدمتچک لیست مشاهده  .2

 چک لیست برقراري ارتباط موثر .3

 )بررسی مدارك ثبت شده(واحدهاي ارائه دهنده خدمت چک لیست مستندات  .4

 چک لیست مصاحبه با گیرندگان خدمت .5

 چک لیست هاي خودارزیابی  .6

 دفترچه هاي بیمه و نسخ بیماران براساس راهنماهاي طراحی شده چک لیست بررسی .7

 راهنماهاي تشخیصی 
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 راهنماهاي درمانی 

 چک لیست بررسی شاخص هاي سالمت در حاشیه شهر .8

  چک لیست بررسی آموزش شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی و جلب مشارکت فعاالنه فرد، خانواده و جامعه .9

  جامعه سالمتاعضاي تیم پایش و ارزشیابی مرکز  

  عمومی) الف

 . را پایش می نمایند سالمت جامعهمرکز / کارشناسانی از هر برنامه از مرکز بهداشت شهرستان، عملکرد تیم سالمت مرکز بهداشتی درمانی

  تخصصی) ب

 . نفره، یک روز کاري به طول انجامد 3تا 2ها توسط یک تیم شود تکمیل چک لیستبرآورد می

  

 توالی انجام پایش  

چک لیست خودارزیابی شامل بررسی مهارت و آگاهی سنجی براي هر یک از اعضاي تیم سالمت در بدو استخدام هر نیروي  .1

 .جدید، تکمیل می شود و در فواصل ساالنه تکرار می گردد

 . ماه یکبار تکمیل می شود 3فعالً هر  - ابزارهاي پایش خدمات  .2

 .مناسب براي رفع مشکالت موجود صورت می گیردبراساس نتایج انجام پایش و ارزشیابی، مداخله  .3
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 )ماه یک بار3هر (توسط مرکز بهداشت شهرستان سالمت جامعه مرکز / فرآیند پایش پایگاه

 مراجعه تیم پایش 

 ایش و تکمیل چک لیست هاپ

مرکز / سالمت پایگاهآیا فعالیت هاي 

 مورد تاییداست؟ سالمت جامعه

تایید فعالیت هاي  بلی

مرکز / سالمت پایگاه

تا  سالمت جامعه

 خیر بازدید بعدي

اخطار شفاهی طبق بازدید و تکمیل صورتجلسه پایش و اعالم 

 )بار اول(مهلت مقرر براي رفع نقص یا مشکل 

 بازدید مجدد بعد از یک ماه 

آیا در زمان مقرر رفع 

 است؟ نقص انجام شده

 خیر
صدور اخطار کتبی و اعالم مهلت مقرر 

پایگاه ي رفع نقص و ابالغ به برا

 )باردوم(مرکز /

 بلی 

مرکز /پایگاه تایید فعالیت هاي 

 سالمت تا بازدید بعدي

 بازدید مجدد بعد از یک ماه

آیا در زمان مقرر 

رفع نقص انجام 

 شده است؟

  

 لغو قرارداد مطابق مندرجات قرارداد
 خیر

 بلی 

مرکز /پایگاهتایید فعالیت هاي 

 تا بازدید بعدي

مرکز /پایگاهتایید فعالیت هاي 

 سالمت تا بازدید بعدي
ادامه فعالیت 

مجتمع/تیم

مرکز تا صدور /پایگاهادامه فعالیت 

راي با نظارت دقیق مرکز سالمت 

 جامعه

 بلی 
 خیر

 و قراردادلغ

رفع نقص یا مشکل 

بعد از صدور حکم در 

 مهلت مقرر 

آیا در زمان مقرر رفع 

 نقص انجام شده است ؟
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  اعتبار موردنیاز: 13فصل 

 % 70(  باشدمی  ازاي پرونده فعالسالمت مبتنی بر عملکرد و ب پایگاهبه پیمانکار طرف قرارداد مجري پرداخت 

میزان و ، تشکیل پروندهسرشماري، : عملکرد مثلبراساس مابقی قرارداد % 30ثابت و  داد ماهانه به صورترقرا

شناسایی شده هدف  دارهاي واگیرو بیماريدرصد بیماران مبتال به غیرواگیر میزان و هاي سنی، درصد پوشش گروه

  ).....رد انتظار و و داراي پرونده مراقبت فعال به کل موارد مو

درمان وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، سـازمان بیمـه      و   بهداشت هاي  معاونت: تامین منابع مالی

  سالمت ایران و سازمان تامین اجتماعی

  

ت داده ها و هاي دارویی، مواد مصرفی، ثببه منظور برآورد سرانه خدمات سالمت، هزینه هاي مربوط به نیروي انسانی، مکمل: 46ماده 

درمورد دارو و پاراکلینیک براساس وضعیت معمول یعنی استفاده از دفترچه بیمه یا نسخه . شودمحاسبه می... پرونده الکترونیک سالمت و 

  :آزاد عمل می شود

  نفر که از بخش غیردولتی  12500سالمت با جمعیت متوسط تحت پوشش  پایگاهاعتبار موردنیاز براي یک

 :به قرار زیر خواهد بودخریداري شود، 

تا  1,8کارشناسان سالمت اعم از مراقب سالمت خانواده، یا ماما ماهانه برحسب کاردان یا کارشناس بودن فرد بین  /هاکاردان وقحق .1

کمک پایه سنوات، ، مزدشغل: شامل(شود براساس قانون کار درنظر گرفته می) ارزش افزوده% 9بدون محاسبه (میلیون تومان  2,1

و سایر بعالوه مبلغی اضافی براي نوع  جذب فوق العاده، هزینه غذاعائله مندي، فوق العاده سختی کار، زینه مسکن، بن خواربار، ه

   ). منطقه

با احتساب عیدي، (میلیون تومان  13  بیش ازسالمت بطور ماهانه  پایگاههر کارشناس نفر نیروي انسانی  6به عبارت دیگر حقوق 

به پایان سال محول ) روز قابل خرید است 9فقط تا (چنانچه عیدي، پاداش، سنوات و خرید مرخصی . شودمی...)  پاداش، سنوات و

در این صورت، . گرددپرداخت  تومان، 1281017براي کاردان مبلغ و تومان،  1502955شود، هر ماه باید بترتیب براي کارشناس مبلغ 

روز  9شغل به عنوان عیدي و پاداش و یک مزد شغل به عنوان هزینه سنوات به همراه تا  براي ماه اسفند به این مبلغ معادل دو مزد

  . )ماه کار در سال 12در صورت ( دشواضافه می) در صورت استفاده نشدن(بازخرید مرخصی 

تومان و براي یک  000/000/2مترمربع فضاي استاندارد  100تومان و براي  20000اجاره فضاي فیزیکی بازاي هر مترمربع ماهانه  .2

 .شودتومان برآورد می 000/000/24سال 

 .میلیون تومان برآورد می شود 4/8هزار تومان و براي یک سال  700ماهانه ... زینه لوازم مصرفی، آب، برق، گاز، تلفن، و ه .3

 .شودمیلیون تومان می 18و براي کل سال حدود  تومان  000/1500زینه نظافت مرکز ماهانه  ه .4

  :به شرح زیر خواهد بودساالنه نفر جمعیت تحت پوشش  12500بار موردنیاز بازاي یک پایگاه سالمت با کل اعت .5

 

 ) تومان(اعتبار ساالنه موردنیاز  شرح هزینه در پایگاه سالمت

  %9بدون 

  124114404  کارشناس مراقب سالمت 5  نیروي انسانی

  24822881  ماماي کارشناس 1

  24000000  فضاي فیزیکی

  8400000  ...وازم مصرفی و آب و برق و ل

  18000000  سرایداري و نظافت 

  196937285  جمع موارد فوق

  49234321  در سال) سود پیمانکار(هزینه پیش بینی نشده % 25حدود 

  248571606  جمع کل قرارداد ساالنه با همین استاندارد

  19886  نفر 12500سرانه بازاي 
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نفر جمعیت تحت  12500سرانه آن براي نظر فضاي فیزیکی و نیروي انسانی راه اندازي شود، چنانچه برابر استاندارد از 

ارزش افزوده % 9در صورتیکه شرکت صرفاً خدمات بهداشتی درمانی ارائه دهد، از (شود میتومان  19886پوشش، معادل 

 ).معاف است

 .دول زیر، سرانه کاهش خواهد یافتدر صورتیکه به جاي کارشناس از کاردان استفاده شود، باتوجه به ج 

 .باید مبالغ تعیین شده در جدول زیر به کل قرارداد اضافه شود... در صورت پرداخت حق اوالد، ایاب و ذهاب و  
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کارشناس 

مراقب سالمت 

خانواده

کاردان مراقب 

سالمت خانواده

کارشناس تغذیه و 

روانشناس بالینی و 

کارشناس ارشد

پزشک / دندانپزشک

7,735,2007,592,7007,735,2008,101,860

396,000369,000396,000444,000

400,000400,000400,000400,000

1,100,0001,100,0001,100,0001,100,000

0000

511,872511,872379,7761,023,744

2,886,4752,836,6002,840,2423,193,961

2,000,00006,000,00025,000,000

15,029,54712,810,17218,851,21839,263,565

2.5644,600632,725644,600675,155 روز در ماههزینه پاداش

2.5644,600644,600644,600644,600 روز در ماه هزینه سنوات

2.5644,600644,600644,600644,600 روز در ماههزینه عیدي

9193,380189,818193,380202,547 روز در سالهزینه مرخصی

6128,920126,545128,920135,031 روز  مزد شغل براي ماههاي 31 روزهحقوق

2,256,1002,238,2882,256,1002,301,933

17,285,64715,048,46021,107,31841,565,498

518,569451,454633,2201,246,965

2,881,5172,508,5783,518,5906,928,968

20,685,73418,008,49225,259,12749,741,431

حق اوالد

اضافه کار

کارانه

 هزینه لباس

 هزینه غذا

 هزینه ایاب و ذهاب

4-در ادبیات اداري حداقل دریافتی فرد، در واقع حداقل حق الزحمه فرد است که شرکت موظف می باشد به فرد پرداخت نماید. بدیهی است بیمه و مالیات که بعهده خود فرد می باشد از 

این مبلغ کسر می گردد.

2-نکته سود مدیریتی کارفرما در  محاسبات بازاي کل قرارداد آورده شده است و نباید در اینجا لحاظ شود.

1- فوق العاده سختی کار معادل مبلغ ریالی سختی کار کارکنان رسمی و پیمانی محاسبه گردیده است. در حال حاضر امتیاز سختی کار کاردان/کارشناس بهداشت محیط و خانواده و حرفه 

اي در مراکز بهداشتی درمانی معادل 372 امتیاز، کارشناس تغذیه 276 امتیاز و پزشک شاغل در مرکز بهداشتی درمانی 744 امتیاز می باشد که میزان آن با ضریب ریالی سال 94 یعنی 

1376 ریال محاسبه و در جدول گنجانده شده است.

نکات مهم 

3- اضافه مبالغ پرداختی به کارشناس تغذیه و روانشناس بالینی و کارشناس ارشد و پزشک در عنوان سایر آورده شود. عناوینی مانند فوق العاده ویژه که در پرداخت کارکنان غیر شرکتی 

ــل  سایر مواردي که بر حسب وضعیت فرد و  ضوابط دانشگاه به حداقل حقوق ماهانه فرد اضافه می شود و باید با تفاهم کارفرما و پیمانکار به جمع ک

پرداختی و محاسبات آنالیز  اضافه گردد عبارتنداز :

رقم یک ساعت اضافه کار در صورت انجام، طبق قانون کار برابر با 140 درصد مزد یک ساعت کار (که براساس مزد مبنا، محاسبه می گردد) 

طبق ضوابط (مطابق ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 هزینه روزانه غذا براي هر فرد 52000 ریال می باشد که با احتساب 22 روز کاري در ماه رقم ریالی 

آن برابر با 1144000 ریال خواهد بود) 

تهران + شهرهاي بزرگ 1090000 و شهرهاي کوچک 730000 و چنانچه نیروها از سرویس ایاب و ذهاب یا غذاي موسسه استفاده نمایند، ردیف هزینه 

مذکور از جدول فوق حذف می گردد

افراد مشمول که برابر قانون کار از مزایاي عائله مندي استفاده می نمایند معادل مبلغ مذکور به جمع حداکثرمبلغ ریالی حکم اضافه خواهد شد.  712410 

ریال براي هر فرزند و حداکثر براي دو فرزند، درنظر گرفته می شود.

طبق دستورعمل مربوطه و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

طبق ضوابط وزارتخانه و دستورعمل

قانون کار سال 1394 بھ لایر جدول ریز آیتمھ�ای حقوق پرسنل براس�اس 

کمک هزینه مسکن

بن خواربار

نوبت کاري

مزد شغل ماهانه

پایه سنوات ماهانه

آیتم هاي حقوق

فوق العاده سختی کار

فوق العاده جذب

مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات(3%کل قرارداد) 

بیمه ماده 38 قانون تامین اجتماعی(16.67%کل قرارداد) 

جمع  کل  پرداختی

جمع پرداختیهاي آخر سال

سود مدیریت در کل، محاسبه شده است و نباید از حقوق افراد نیز کسر گردد

جمع کل آنالیز 

سود مدیریتی کارفرما

سایر

جمع حداقل دریافتی فرد
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- می ها و دفاتر مورد استفاده در پایگاه سالمت، توسط مرکز بهداشت شهرستان در اختیار واحدهاي مجري برنامه قرار دادهفرمخرین آ - 1

 شود

هاي سنی و جنسی تحت پوشش هر پایگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین هاي دارویی موردنیاز برحسب گروهمکملواکسن،  - 2

 شود می

اجراي برنامه شیوه زندگی سالم، سواد سالمت، خودمراقبتی و جلب مشارکت جامعه تحت پوشش و مطالب آموزشی موردنیاز براي  - 3

 شود و بسته خدمت مربوط به آن توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین میداوطلبان سالمت  نمایندگان آنها از جمله

چنانچه تجهیزات به عهده . در صورت تحویل تجهیزات اداري و فنی به طرف قرارداد باید وثیقه معادل قیمت تجهیزات گرفته شود - 4

 . شودارداد اضافه میمیلیون تومان براي سال اول به کل مبلغ قر 60طرف قرارداد باشد حدود 

باشد و در صورت لزوم به صورت اقتضایی بر حسب شرایط منطقه توسط کمیته اجرایی عصر می 3صبح تا  8ساعت کاري از ساعت  - 5

 .گیرددرباره تغییر آن صورت میدانشگاه تصمیم گیري / استان

  

  مت ضمیمهسال پایگاهغیراز (یک مرکز سالمت جامعه راه اندازي اعتبار موردنیاز براي( 

   که از بخش غیردولتی خریداري شود ) هزار نفر 50تا  25بین (نفر  37500با جمعیت متوسط تحت پوشش

پایه سنوات، کمک هزینه مسکن، بن خواربار، فوق العاده سختی کار، عائله مندي، هزینه غذا، فوق العاده جذب و سایر بعالوه : شامل

 :، به قرار زیر خواهد بود)ب بیمه و مالیاتو با احتسا مبلغی اضافی براي نوع منطقه

سالمت تحت پوشش  پایگاه 3با (نفر  37500نیروي انسانی شاغل در مرکز براساس استاندارد و بازاي جمعیت متوسط  وقحق .1

 :شامل) ضمیمه و غیرضمیمه

و با منظور کردن ) ارزش افزوده% 9و  با احتساب مالیات و بیمه(میلیون تومان  3/5پزشک عمومی ماهانه  1 براي .1- 1

 میلیون تومان ماهانه 6/10پزشک براي هر مرکز سالمت جامعه جمعاً  2متوسط 

اگر . میلیون تومان 42/5میلیون تومان و در کل  71/2براي کارشناس تغذیه و روانشناس بالینی هرکدام ماهانه  .2- 1

 .میلیون تومان ماهانه 23/2روانشناس عمومی باشد 

 شودمیلیون تومان می 9/1میلیون تومان ماهانه که البته درمورد بهیار  0/2تا  9/1؛ بین پرستار/بهیار 1براي  .3- 1

میلیون تومان  23/2تا  93/1کارشناس بهداشت محیط و حرفه اي هرکدام با احتساب مالیات و بیمه بین /براي کاردان .4- 1

 )میلیون تومان ماهانه 66/6نفر کارشناس معادل  3( ماهانه

 میلیون تومان ماهانه 93/1 ی آمار و مدارك پزشکبراي  .5- 1

به  MPHچنانچه یکی از پزشکان داراي مدرك . شودمیلیون تومان درنظر گرفته می 3براي مدیر مرکز ماهانه  .6- 1

 .دگردهزار تومان ماهانه حق مدیریت برایش تعیین می 400عنوان مدیر تعیین گردد، مبلغ 

ه آزمایشگاه تا مرکز سالمت جامعه بیش از نیم ساعت با هزار نفر که فاصل 50تا  20براي مناطق حاشیه و شهرهاي  .7- 1

هاي مربوط نمونه خون و ادرار خودرو باشد باید یک نفر نمونه گیر نیز در مرکز بکارگرفته شود تا براساس دستورعمل

- میتعیین براي نمونه گیر دراین صورت معادل حقوق یک کاردان  .از بیمار گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال گردد

 .دشو

درمورد خدمات دندانپزشکی و پاراکلینیک براساس جمعیت تعریف شده با همکاري بخش غیردولتی بطور سرانه  .8- 1

 .شودمحاسبه و خدمات ارائه می

کارشناس بهداشت  محیط و  3کارشناس روانشناس بالینی،  1کارشناس تغذیه،  1، بهیار 1پزشک،  2بازاي  جمع حق الزحمه ماهانه

به عبارت  .)با احتساب پاداش و عیدي و حق بازخرید مرخصی و سنوات(نمونه گیر  1مدیر و  1 مراقب سالمت مرد، 1 ،ذیرشپ 1حرفه اي، 

 در جدول زیر ارزش افزوده% 9 با یا بدون و ساالنه با احتساب سود پیمانکاردیگر حق الزحمه نیروي انسانی هر مرکز سالمت جامعه بطور 

  .گرددتومان می 13903تا  12910 بین ، سرانه اي نفر جمعیت تحت پوشش 37500دود که بازاي حشده است محاسبه 

تومان و  000/600/1مترمربع فضاي استاندارد  80تومان و براي حدود  20000اجاره فضاي فیزیکی بازاي هر مترمربع ماهانه  .2

 .تومان برآورد می شود 000/200/19براي یک سال 

 .میلیون تومان برآورد می شود 12تومان و براي یک سال  میلیون 1ماهانه ... گاز، تلفن، و  هزینه لوازم مصرفی، آب، برق، .3

 .شودتوسط همان فردي که براي پایگاه ضمیمه دیده شد، انجام می= هزینه سرایداري و نظافت مرکز  .4
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 3بازاي ) ر جمعیت تحت پوششنف 37500متوسط (پایگاه سالمت تابعه آن  3کل هزینه راه اندازي یک مرکز سالمت جامعه با  .5

سرانه شود که می) تومان هزینه مرکز سالمت جامعه 487141530تومان، بعالوه حدود  745714818. پایگاه سالمت 3(پایگاه 

 .خواهدشد تومان 32,615حدود ) نفر 37500بازاي (جمعیت تحت پوشش در کل 

 

  %9بدون  ) تومان(اعتبار ساالنه موردنیاز   شرح هزینه در مرکز سالمت جامعه

  119379432  پزشک 2  نیروي انسانی

  60621912  روانشناس بالینی 1کارشناس تغذیه و 1

  36000000  مدیر 1

  74468628  کارشناس بهداشت محیط و کار 3

  21610188  پذیرش 1

  24822876  کارشناس مراقب مرد 1

  21610188  نمونه گیر 1

  19200000  فضاي فیزیکی

  12000000  ...ی و آب و برق و لوازم مصرف

  توسط خدمتگزار پایگاه  نظافت و سرایداري

  389713224  جمع موارد فوق

  97428306  در سال) سود پیمانکار(هزینه پیش بینی نشده % 25حدود 

  487141530  جمع کل قرارداد ساالنه با همین استاندارد

  12990  سرانه

  

 
  توسط مرکز بهداشت شهرستان در اختیار واحدهاي مجري برنامه قرار  سالمت جامعهمرکز  ها و دفاتر مورد استفاده درفرمآخرین

 شودداده می

  ،هاي سنی و جنسی تحت پوشش هر مرکز توسط مرکز بهداشت شهرستان هاي دارویی موردنیاز برحسب گروهمکملواکسن

 شود تامین می

  الم، سواد سالمت، خودمراقبتی و جلب مشارکت جامعه تحت پوشش برنامه شیوه زندگی سمطالب آموزشی موردنیاز براي اجراي

 شود بسته خدمت مربوط به آن توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین میو نمایندگان آنها از جمله داوطلبان سالمت و 

  چنانچه . ودباید وثیقه معادل قیمت تجهیزات گرفته ش) پیمانکار(در صورت تحویل تجهیزات اداري و فنی به طرف قرارداد

 80حدود  میلیون تومان و براي مرکز سالمت جامعه 60بازاي هر پایگاه سالمت حدود  ،تجهیزات به عهده طرف قرارداد باشد

   .شوداضافه می ،به کل مبلغ قرارداد براي سال اولفقط میلیون تومان 
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  :هاپیوست

  فرمت قرارداد: 1پیوست شماره
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  شرح وظایف کارکنان: 2پیوست شماره

 :سالمت میت درمراقب سالمت  وظایف شرح

 شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت .1

 شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس .2

 شناسایی عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت در منطقه  .3

 بر سالمت افرادشناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر مشکالت اثرگذار  .4

 براساس بسته خدمات... تشکیل پرونده و ثبت دفاتر، فرم ها و .5

 ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش براساس بسته خدمات .6

 هاي ابالغی ها و دستورعمل آموزش و توانمندسازي جامعه براساس برنامه .7

 هاي هدف هاي خدمت گروه مشاوره فردي و خانوادگی مندرج در بسته .8

 افراد براساس بسته خدمات غربالگري .9

 خطر پیگیري مراقبت بیماران و افراد در معرض .10

ارجاع مراجعه کننده به سطح باالتر درصورت لزوم براساس راهنماي اجرایی و بالینی و ارائه خدمات مورد نیاز براي مراجعه کننده  .11

 منطبق بر پس خوراند دریافتی از سطوح باالتر

 پیگیري موارد ارجاع  .12

 زخورد از سطوح پذیرنده ارجاعدریافت با .13

 هاي ابالغی هاي الزم براساس دستورعمل بررسی سالمت محیط و توصیه .14

  ها و تکالیف محوله ها، دستورعمل دهی صحیح، دقیق و بهنگام براساس فرم ثبت و گزارش .15

  هاي کارگاهی  منطقه تحت پوشش و مجتمع هاي سرشماري کارگاه .16

  

  18مت شرح وظایف کارشناس تغذیه در تیم سال

 شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت .1

 شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس .2

شناسایی فاکتورهاي خطر مانند اضافه (انجام مطالعات میدانی و شناسایی عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت تغذیه اي در منطقه  .3

 ....)، افزایش مصرف روغن و Dمک، کمبود مصرف کلسیم و ویتامین خونی ، افزایش مصرف ن کم وزن و چاقی، الغري،

 تدوین برنامه هاي مداخله اي به منظور کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهاي شناسایی شده در منطقه .4

 شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر وجود عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت افراد .5

 ابالغیانجام برنامه هاي موجود در بسته خدمت  .6

  هاي خاص در موارد لزوم یا مطابق برنامه کشوري براي گروه) آهن فولیک، مولتی ویتامین، اسید( غذایی هاي مکمل تجویز .7

 شده ارجاع موارد و مارانیب به آموزش .8

 یگروه یآموزش يها برنامه ياجرا .9

  سالم هیتغذ يها گاهیپا ،ياری مکمل شامل اي هیتغذ يها برنامه بر نظارت .10

 دارند ناسالم هیتغذ که يافراد ای مارانیب يبرا ییغذا میرژ میتنظ .11

  
  

                                                
 استفاده نمایید» راهنماي کشوري تغذیه براي تیم سالمت«کتاب براي اطالع از جزئیات انجام کار از  18
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 کتونوریا  خون باال، دیابت، پوکی استخوان و اختالالت چربی خون، هیپوتیروئیدي، فنیل شناسایی بیماران فشار .12

ئیدي، و خون باال، دیابت، پوکی استخوان و اختالالت چربی خون، هیپوتیرو پیگیري درمان و اصالح تغذیه بیماران فشار .13

  کتونوریا فنیل

 طیمح بهداشت کارشناس يهمکار با يمورد صورت به یخوراک يها نمک شیپا و ییغذا مواد عرضه يها فروشگاه بر نظارت .14

  هیتغذ یآموزش يها برنامه در مشارکت و سالم هیتغذ يها گاهیپا ،ياری مکمل شامل مدارس در هیتغذ يها برنامه بر نظارت .15

 در مشارکت ها، جشنواره يبرگزار ،ازمندین يخانوارها يتوانمندساز و يا هیتغذ يها تیحما( محور اجتماع يها تیفعال در مشارکت .16

 ..)و مختلف يها مناسبت يبرگزار

 .. و محله يفرهنگسرا یآموزش يها برنامه در مشارکت محالت، یاجتماع يشورا در تیعضو .17

  نظارت مستقیم هفتگی بر پایگاه هاي سالمت تحت پوشش .18

  

  

  19ح وظایف کارشناس سالمت روان در تیم سالمت شر 
 شناسایی محیط جغرافیایی محل خدمت .1

 شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک سن و جنس .2

مانند مصرف دخانیات، سوء مصرف مواد ( انجام مطالعات میدانی و شناسایی عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت روانی در منطقه  .3

 .....)رف مشروبات الکلی، خشونت خانگی، بیکاري ، میزان سواد ومخدر، مص

 تدوین برنامه هاي مداخله اي به منظور کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهاي شناسایی شده در منطقه .4

 شناسایی جمعیت تحت پوشش از نظر وجود عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت افراد .5

 ابالغیانجام برنامه هاي موجود در بسته خدمت  .6

 ادیاعت و اجتماعی روانی، سالمت حوزه در یمراقبت خود يها آموزش .7

   يفرزندپرور يها مهارت آموزش .8

   یزندگ يها مهارت آموزش .9

  يریگیپ و مختضر مداخله مواد، مصرف سوء در یلیتکم يغربالگر .10

  مواد کنندگان مصرف سوء درمان در یاجتماع-یروان خدمات .11

  در مدارس  ادیاعت بیآس کاهش یروانشناخت يها آموزش .12

  ) غیرسایکوز( روانپزشکی اختالالت به مبتال بیماران به روانشناختی يهاآموزش .13

  کیکوتیسا اختالالت به مبتال مارانیب خانواده یگروه آموزش .14

  کیکوتیسا اختالالت به مبتال مارانیب یگروه آموزش .15

  )با همراهی مراقب سالمت مرد در صورت لزوم و( کیکوتیسا اختالالت به مبتال مارانیب منزل در تیزیو .16

   یخودکش از يریشگیپ .17

 یعموم يها مشاوره .18

  .. و محله يفرهنگسرا یآموزش يها برنامه در مشارکت محالت، یاجتماع يشورا در تیعضو .19

  یاجتماع سالمت تکمیلی غربالگري .20

   بزرگساالن به یاجتماع– یروان يهاتیحما ارائه .21

  
  

                                                
 استفاده نمایید» راهنماي کارشناس سالمت روان در سطح اول.«براي اطالع از جزئیات انجام کار از کتاب  ١٩
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  انکودک به یاجتماع یروان يهاتیحما ارائه .22

  نظارت مستقیم هفتگی بر پایگاه هاي سالمت تحت پوشش .23

 

  

 :سالمت میت درپزشک  وظایف شرح 

  مدیریت سالمت در جمعیت تحت پوشش .1

  آموزش و ارتقاي سالمت جمعیت تحت پوشش .2

  هاي درون بخشی و برون بخشی  هماهنگی .3

هاي سالمت تدوین و ابالغ شده در نظام ارائه  هاي هدف تعیین شده و اجراي برنامه مراقبت از جامعه تحت پوشش براساس گروه .4

  خدمات سالمت

  خوراند مناسب پذیرش موارد ارجاعی و ارائه پس .5

  ها درمان اولیه و تدبیر فوریت .6

  خوراند از سطح باالتر ارجاع مناسب و بموقع، پیگیري موارد ارجاع شده به سطح باالتر و دریافت پس .7

  اندخور انجام اقدامات مورد نیاز بر اساس پس .8

  ارزیابی خطر و ظرفیت پاسخ واحدهاي ارائه خدمات در مواقع بحران .9

  هاي محلی هاي توانمندسازي مردم براساس ظرفیت ارزیابی امنیت غذایی در جمعیت تحت پوشش و اجراي برنامه .10

  نظارت بر عملکرد تیم سالمت .11

 پایش و ارزشیابی .12

 

  20شرح وظایف کارشناس مراقب سالمت در زمینه آموزش سالمت

  توانمندسازي مردم و مراجعان فردي و گروهی براي خودمراقبتی 

خودآموزي براي توانمندسازي مردم در (توزیع راهنماي ملی خودمراقبتی خانواده در بین تمام خانوارهاي تحت پوشش  - 

ییر رفتار، اجراي رعایت سبک زندگی سالم و مدیریت ناخوشی هاي جزیی شامل ابزارهاي خودارزیابی، برنامه ریزي فردي براي تغ

برنامه و ارزیابی مجدد وضعیت سالمت به عالوه معرفی منابع معتبر اطالعاتی، حمایتی و خدماتی مناسب در منطقه مربوطه و 

 ).  راهنماي حقوق بهداشتی و نحوه پیگیري آن

  :آموزش استفاده از راهنماي ملی خودمراقبتی خانواده به خانوارهاي تحت پوشش - 

  سفیر سالمت در هر خانوارحداقل تربیت یک 

  در محل آموزش، محل کار، مرکز بهداشتی درمانی یا مسجد محل به  -کالس سواد خواندن و نوشتن دارد 8سفیر سالمت حداقل

ساعته را براي آشنایی با نحوه استفاده  8صورت حضوري یا از طریق پورتال ملی خودمراقبتی به صورت آنالین، یک دوره آموزشی 

 .   ملی خودمراقبتی خانواده براي مراقبت از سالمت خود و اعضاي خانواده را طی می کند از راهنماي

 تربیت سفیران افتخاري سالمت در میان اقوام یا همسایگان خانواده هاي بی سواد یا سالمند بدون سرپرست 

 مت یا سفیران افتخاري هم نیستندتربیت رابطان سالمت براي حمایت از خانواده هایی که به هر دلیلی تحت پوشش سفیران سال. 

  
  
  

                                                
 . استفاده نمایید» بسته خودمراقبتی، همیاري و مشارکت جمعی«انجام کار از راهنماي براي اطالع از جزئیات  20



  3 نسخه - ي اولیه سالمت در مناطق شهري و حاشیه نشینهامراقبت ءتامین و ارتقابرنامه دستورعمل اجرایی 

 

 شبکهمرکز مدیریت  –معاونت بهداشت                    45                                   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سالم یا (برگزاري جلسه هاي آموزشی و مشاوره فردي و گروهی در خصوص خودمراقبتی براي جمعیت تحت پوشش - 

  )بیمار

کمک به تشکیل گروه هاي خودیار و همیار محلی حامی سالمت و حمایت طلبی براي توسعه فعالیت آنها براي   - 

  )مارسالم یا بی(جمعیت تحت پوشش

کتبی یا (ثبت کلیه اقدامات انجام شده براي فرد یا جمعیت تحت پوشش در پرونده سالمت به صورت محرمانه  - 

  )الکترونیک

ثبت منظم آمار و اطالعات شاخص هاي مربوطه و تهیه گزارش هاي تحلیلی از عملکرد    فعالیت هاي آموزش و   - 

  . ب با مخاطب عام و مدیران در بازه هاي زمانی خواسته شدهارتقاي سالمت مرکز و پیشنهاد مداخالت بهبود، متناس

  .، تعیین رفتارهاي نیازمند تغییر وي و بازخورد به پزشک خانواده)سالم یا بیمار(بررسی نتایج خودارزیابی مراجع  - 

  .بوطهو امضاء و تبادل تعهدنامه مر) سالم یا بیمار(تسهیل تدوین برنامه خودمراقبتی فردي با مشارکت مراجع  - 

برپایه بسته ) سالم یا بیمار(و مشاوره فردي و خانوادگی یا گروهی براي بهبود سالمت مراجع  ارایه خدمات آموزش  - 

  .براي خودمراقبتی) سالم یا بیمار(خدمت استاندارد تعریف شده در جهت تقویت خودکارآمدي و مسوولیت پذیري مراجع

مربوطه براي کسب ) همیار/خودیار(هاي حمایتی به عضویت در گروه) رسالم یا بیما(ترغیب، تسهیل و هدایت مراجع  - 

  .خدمات آموزشی و حمایتی خودمراقبتی

اطالعات مبتنی بر شواهد در خصوص خودمراقبتی از راهنماي ملی ) کسب(براي دریافت) سالم یا بیمار(هدایت مراجع  - 

خودمراقبتی و یا سایر منابع اطالعاتی معتبر وگروه هاي مرجع و خودمراقبتی خانواده یا بسته هاي استاندارد آموزش بیمار براي 

  .خودیار

پس از رفع مشکل یا بهبود بیماري براي خودارزیابی مجدد وضعیت سالمت خویش و ) سالم یا بیمار(کمک به مراجع  - 

  . تکمیل پرونده خودمراقبتی

و سازمان هاي ) سالم یا بیمار(اي مراجعجلب حمایت خانواده، گروه هاي همسان، گروه هاي خودیار، شوراها بر  - 

  .تحصیل و کار در صورت نیاز

کتبی یا (ثبت کلیه اقدامات انجام شده براي فرد یا جمعیت تحت پوشش در پرونده سالمت به صورت محرمانه   - 

 )الکترونیک

 برقراري ارتباط استراتژیک براي سالمت  

تباطات براي سالمت به منظور آموزش سالمت همگانی، آموزش نیازسنجی، برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی مشارکتی ار - 

 رسانه هاي محلی و رسانه هاي کوچک  سبک زندگی سالم، آموزش خودمراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هاي ارتباط جمعی،

 برنامه ریزي عملیاتی مشارکتی براي ارتقاي سالمت در مراکز آموزشی، محل هاي کار و جوامع 

هاي مردمی و شوراهاي محلی  هاي دولتی و غیردولتی، تشکل آموزش و توانمندسازي اعضاي سازمان  ،جلب حمایت - 

 هاي ارتقاي سالمت مدرسه، محل کار، سازمان، محله، روستا و شهر ریزي عملیاتی مشارکتی برنامه براي برنامه

  سالمت شناسایی امکانات محلی، بسیج و سازماندهی مردم براي اقدامات اجتماعی حامی - 
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هاي عفونی و  شرح وظایف کارکنان در برخورد با موارد مراجعه کننده مشکوك به بیماري

  21واگیردار

 شناسایی بیماران هدف نظام مراقبت کشوري .1

 هاي عملیاتی براي بیماران هدف نظام مراقبت کشور گزارش و تکمیل فرم .2

 ارجاع بیماران هدف شناسایی شده به از کارشناس به پزشک .3

 ها به آزمایشگاه تعیین شده و پیگیري نتایج نمونه برداري از بیماران هدف و ارسال نمونه .4

 پیگیري موارد تماس و موارد در معرض خطر بیماریهاي هدف مراقبت .5

 رسانی به بیماران، همراهان، موارد تماس و نیز جمعیت تحت پوشش آموزش و اطالع .6

 ننده به مرکز یا پایگاهنظارت و همکاري در تریاژ بیماران مراجعه ک .7

 بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهاي هدف در منطقه تحت پوشش .8

 اي آوري و آنالیز اولیه اطالعات بیماریهاي هدف مراقبت و تهیه گزارش دوره جمع .9

 ...)برداري، داروهاي مورد نیاز و  واکسن، وسایل نمونه(پیگیري تأمین وسایل و تجهیزات و امکانات عملیاتی  .10

 هاي نظارتی و پایشی احی و اجراي برنامهطر .11

 هاي ارزشیابی طراحی و اجراي برنامه .12

 هاي نظارتی و ارزشیابی ابالغی از سطوح باالتر همکاري در اجراي برنامه .13

 ...)هاي میدانی و  برداري، بررسی واکسیناسیون، نمونه(اي بهداشتی  هاي مداخله همکاري در اجراي برنامه .14

 تر هاي به عمل آمده در سطح پائین یري اصالحات و توصیهخوراند و پیگ تهیه پس .15

 تر اي از سطح پائین هاي آموزشی و انجام بازدیدهاي دوره طراحی و اجراي برنامه .16

  انجام سایر وظایف محوله حسب ضرورت .17

  
  

 :شرح وظایف کارشناس مراقب سالمت مرد در مرکز سالمت جامعه

  قه تحت پوششکلی جمعیتی و جغرافیایی منط شناسایی وضعیت .1

  هدف منطقه تحت پوشش دارهاي واگیرجمع آوري اطالعات مربوط به بیماري .2

  هاي واگیرداربه تفکیک بیماري) شاخص و نمودار(تهیه و نصب پانل مدیریتی  .3

  در بسته خدمتاجراي برنامه هاي ابالغی  .4

  دار هدفواگیر هايهماهنگی درون بخشی و بین بخشی براي اجراي بهتر برنامه هاي مراقبت بیماري .5

  دار هدفهاي واگیرجلب مشارکت مردم براي ارائه خدمات مطلوب مراقبت بیماري .6

                                                
 .استفاده نمایید »ها و راهنماهاي پیشگیري، تشخیص و درمان بیماریهاي واگیر عمل دستور«براي اطالع از جزئیات انجام کار از  21
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  تامین و تدارك منابع مورد نیاز برنامه ها  برايپیش بینی و اقدام الزم  .7

  هاي سالمت براي مراقبین سالمت خانواده در پایگاه دار هدفهاي واگیراجراي برنامه هاي آموزشی مراقبت بیماري .8

  براي جمعیت عمومی  دار هدفهاي واگیرمکاري در انجام خدمات آموزشی خودمراقبتی و پیشگیري از بیماريه .9

 هاي مردم نهاد و افراد ذي نفوذ منطقه تحت پوشش کمک به جلب همکاري سازمان .10

هاي ز بیماريهاي تحت پوشش درمورد برنامه هاي پیشگیري اآموزش بر شیوه عملکرد مراقبین سالمت مستقر در پایگاه .11

  واگیردار هدف

  هاي سالمت منطقه تحت پوششدر پایگاه دار هدفهاي واگیرنظارت مستمر برحسن اجراي برنامه هاي مراقبت بیماري .12

، اجراي وظایف محوله در ...و  CCHF، سل، سرخک،  HIV/AIDSمهم مثل  دار هدفپیگیري مستمرمراقبت بیماران واگیر .13

  هانگام همه گیريرابطه با مراقبت بیماري در ه

  شرکت فعاالنه در دوره هاي آموزشی و بازآموزي در جهت ارتقاي دانش فنی  .14

  و ارائه آن به مرکز بهداشت شهرستان  دار هدفهاي واگیرتهیه آمار و اطالعات بیماري .15

پوشش همراه با ها در منطقه تحت و همه گیري دار هدفهاي واگیرتهیه گزارش وضعیت ایمنسازي روتین و اطالعات بیماري .16

  پیشنهادات 

  همکاري با مراقبین سالمت و کارشناسان تغذیه و روان در پیگیري در خارج از محدوده فضاي پایگاه یا مرکز .17
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  : طریقه نشاندار کردن خانوارها براي هر مراقب در پایگاه سالمت: 3پیوست شماره

 تهیه نقشه منطقه - 1

با یک رنگ واحد در روي نقشه و زونکن نگه دارنده پرونده هاي فعال  تعیین منطقه تحت پوشش هر مراقب  و مشخص کردن -2

 )به تعداد مراقبین شاغل(خانوارهاي تحت پوشش 

هاي مختلف با رنگ)  پس از وابسته کردن خانوار به مراقب(تهیه کارت خانوار با فرمت ذیل براي هر خانوار و ارائه به خانوار  - 3

  متناسب با تعداد مراقبین

 
 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  شماره خانوار:            شماره بلوك:                         پایگاه سالمت

  ...........................................................................:نام و نام خانوادگی سرپرست خانوار

             :خانوارشماره ملی سرپرست 

  : هپایگا شماره تماس
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

...مرکز بهداشت شهرستان  

...مرکز سالمت جامعه  

  
 

 پایگاه سالمت:                                                                             شماره بلوك:                  

 شماره خانوار  از........................ تا  ............................     

 ...........................................................................  نام و نام خانوادگی مراقب سالمت: 

 تعداد خانوار تحت پوشش:           

 تعداد جمعیت تحت پوشش: 

  مراجعین محترم :

 ارائه کارت خانوار براي دریافت خدمات الزامی است

  

تهیه سربرگ ذیل به منظور راهنمایی مراجعه کننده و شناخت مراقب  و نصب بر سر در اتاق هر مراقب یا باالي میز کار وي در  - 4

  صورت کمبود فضاي کاري

  

 
 

 
 

  اه سالمت  در محل بایگانی یا بایگانی جداگانه براي هر مراقب تهیه برچسب و نصب بر روي پرونده خانوارهاي موجود در پایگ -5

  تهیه راهنماي مراجعین با فرمت  ذیل و نصب در هر مرکز سالمت  - 6
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  : تهیه تابلوي سر درب با  فرمت ذیل - 7

 
 

��ی �ما�ی   ..... دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

��ی    �عاو�� �ھدا

   .....مرکز بهداشت شهرستان

  ...ت جامعهممرکز سال

  .......پایگاه سالمت 
 

 و متن به رنگ سفید باشد) نیلگون(رنگ زمینه تابلو آبی الجوردي
 
 

 کارت شناسایی کارکنان -8

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

        :نام

        :نام خانوادگی

        :سمت
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  فرم پیشنهادي براي لباس کارکنان -9

  

  فرم  سمت

  مانتو شلوار سورمه اي با مغزه نوار زرشکی و نوار دورسر مقنعه  زرشکی  مراقب سالمت

  مانتو شلوار سورمه اي با مغزه نوار لیمویی و نوار دورسر مقنعه  لیمویی  کارشناس سالمت روان

  مانتو شلوار سورمه اي با مغزه نوار سبز و نوار دورسر مقنعه  سبز  کارشناس تغذیه
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  :و مرکز سالمت جامعه مراحل اجرایی کار راه اندازي یک پایگاه سالمت: 4پیوست شماره

  

  :ه سالمتپایگا: الف

  

ندازي پایگاه سالمت براساس این دستورعمل و در برنامه تحول نظام سالمت حوزه بهداشت چه به صورت راه اندازي جدید اراه 

  :و چه به صورت تبدیل پایگاه بهداشت به پایگاه سالمت باید مراحل زیر را دربر داشته باشد) برونسپاري یا دولتی(

  

 شناسایی جمعیت تحت پوشش 

  جمعیت براساس بلوك جغرافیایی منطقه بین مراقبین سالمتتوزیع 

  براي هر مراقب با یک (تهیه نقشه منطقه تحت پوشش پایگاه سالمت و تعیین محدوده هر مراقب سالمت برروي آن

 )رنگ خاص

  فاده از شیوه هاي مختلف اطالع رسانی در منطقه است(فراخوان مردم براي حضور در پایگاه سالمت و تشکیل پرونده

 )شود

  جمع کردن مردم منطقه و اعالم فعالیت پایگاه سالمت و شرح وظایف آن، معرفی مراقبین سالمت و شیوه ارجاع یا

 ...حضور در اجتماعات مردم یا از طریق معتمدین، داوطلبان و 

 رنده پیشنهاد می شود رنگ زونکن نگه دا. تشکیل پرونده سالمت براي خانوارهاي تحت پوشش توسط هر مراقب

 پرونده هاي هر مراقب با رنگ منطقه وي بر روي نقشه همخوانی داشته باشد

 ثبت داده هاي هر مراقب سالمت از جمعیت تحت پوشش خود برروي زیج حیاتی موجود بر دیوار 

 شامل وظایف محوله به مراقب سالمت در برنامه هاي مختلف به تفکیک  انجام خدمات منطبق بر بسته خدمت

 و مادران باردار گروههاي سنی

  هاي در بازدید از دبیرستان(شناسایی مدارس موجود در محدوده جغرافیایی هر مراقب سالمت و بازدید از مدارس

 )پسرانه، همراهی مراقب سالمت مرد مرکز سالمت جامعه ضروریست

 مت جامعه توسط هر مراقب و ثبت و گزارشدهی آن به مرکز سال شناسایی مشکالت سالمتی جمعیت تحت پوشش

 مربوط

  داوطلبین سالمتارتباط با دعوت از مردم براي خدمات داوطلبانه و 

 شناسایی خیرین و معتمدین محل و کمک گرفتن از آنها براي ارائه خدمات بهتر 

 ثبت شرح وظایف مراقبین سالمت به صورت خوانا بر دیوار بطوریکه براي مراجعه کننده مشخص باشد 

 مت بر تابلوي اعالنات پایگاهثبت ساعت کار پایگاه سال 

 رعایت ارائه دهندگان خدمت درمورد نصب کارت شناسایی و لباس فرم 

  هاي تغذیه اي موارد ارجاع شده و پیگیري دریافت بازخورد مراقبتو پزشک ارجاع موارد نیازمند به کارشناس تغذیه 

  و یاري ویتامین د میانساالن و سالمندان مکمل  وبرنامه مکمل یاري دانش اموزان از ابتداي سال تحصیلی اجراي

 مکمل هاي مادران باردار  

  خارج از مرکز داخل یا به جامعه در هاي سنی و به گروهآموزش و ارائه توصیه هاي تغذیه اي و آموزش گروهی تغذیه

 ) یک روز در هفته(

  خارج از داخل یا ه جامعه در بهاي سنی و به گروه سالمت روان براساس بسته خدمتآموزش و ارائه توصیه هاي

 ) یک روز در هفته(مرکز 

  ارجاع شده هاي مربوط به و پیگیري دریافت بازخورد مراقبتو پزشک  سالمت روانارجاع موارد نیازمند به کارشناس 

 پیگیري فعال خدمات به شیوه هاي مختلف 

 گزارش مشکالت اجرایی به مدیر مرکز سالمت جامعه 
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  :مرکز سالمت جامعه: ب

  شناسایی ویژگیهاي منطقه ازنظر جغرافیایی، جمعیتی، و تعیین مکانی هر پایگاه تحت پوشش توسط مدیر و پزشکان

 مرکز و سایر کارشناسان شاغل در مرکز

 نصب نقشه منطقه با تعیین محدوده هر پایگاه تحت پوشش در اتاق کارکنان فنی 

 نصب تابلو شرح وظیفه هرفرد در اتاق کار وي 

  تغذیه، روان، محیط، حرفه اي و جمعیتی، عمومی، سالمت (شاخصهاي منطقه در هریک از حیطه ها نصب پانل (...

 در تابلوي اعالنات مرکز و اتاق مدیر و پزشکان

  مداوم توسط پزشک، کارشناس تغذیه و کارشناس روانمراقبت موارد ارجاعی نیازمند  یاتشکیل پرونده براي بیماران 

  مراقبین سالمت ... و  ، پس خورانديگیرنظارت، گزارشبرنامه ریزي، آموزش، پایش و : املش مدیریتیخدمات پوشش

اي منطبق بر حیطه هاي  در پایگاههاي تحت پوشش توسط پزشکان، کارشناسان تغذیه، روان و محیط و حرفه

 تخصصی خود

 تشکیل پرونده براي وضعیت سالمت محیط و حرفه اي براساس بسته هاي خدمت مربوط 

 مات ارجاع به سطوح باالترخد 

 


