
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذدکاسی بیواساى ًیاصهٌذ بِ حوایت تَسظ ساصهاى ّا ٍ 

ًْاد ّای حوایتی هاًٌذ کویتِ اهذاد اهام خویٌی)سُ( 

 اًجام هیپزیشد.

سٍص دس بیوِ تاهیي          09بیواساى سٍاى تاسقف       

سٍص دس بیوِ خذهات دسهاًی دس        69اجتواعی ٍ   

سال تحت پَضص عشح هیباضٌذ ٍ تا دٍ هاُ           

 ّن تحت بشًاهِ حفاظت هالی قشاس هیگیشًذ.

دس غَستی کِ بیواس فاقذ ّش گًَِ پَضص بیوِ پایِ 

باضذ،جْت تکویل فشم پَضص بیوِ بِ سایت       

بیوِ سالهت،دفاتش پیطخَاى،ًوایٌذُ بیوِ ٍ یا      

 هذدکاسی بیواسستاى هشاجعِ ًوایذ.

بیواساى داسای بیوِ تکویلی دس غَست استفادُ اص          

بیوِ تکویلی خَد تحت پَضص ایي بشًاهِ          

قشاس ًویگیشًذ.دس غَست عذم استفادُ اص بیوِ        

تکویلی ّضیٌِ ّای بستشی عبق بشًاهِ ًظام       

 تحَلسالهت هحاسبِ خَاّذ ضذ. 
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 0509دس ّویي ساستا ضواسُ تواس 
جْت پاسخگَیی بِ سَاالت ٍ ابْاهات 

 دس ستاد ّذایت دسهاى فعال هیباضذ.

 

 

 

 

قسٍیي،اًتْای خیاباى راُ آّي،کَچِ 

 بْوي 22پاستَر هرکس آهَزشی درهاًی 

-33555978ٍ 33555054تلفي:

028 

 255داخلی

 3416899198کذ پستی:

//:http پَرتال بیوارستاى:

hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

 بهمه 22مرکس آمًزشی درماوی 

 

 آشٌایی با طرح تحَل ًظام سالهت

 ياحد آمًزش

 تابستان

3131 

 جهت مراجعه کىىدگان
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سالهت،هحَر ّوِ چیس حتی عرٍج اًساى است ٍ ّر اًساًی 

حتی اگر در عرصِ هعٌَیت بخَاّذ رشذ کٌذ بایذ فرد سالوی 

 باشذ                 هقام هعظن رّبری

 22برًاهِ تحَل ًظام سالهت در هرکس آهَزشی درهاًی 

در حال اجرا هیباشذ. هَارد زیر  15/2/1393بْوي از تاریخ 

جْت افسایش آگاّی ّوَطٌاى عسیس با برًاهِ ّای ایي طرح 

 در ایي هرکس رکر شذُ است:

بشًاهِ کاّص هیضاى پشداختی بیواساى بستشی دس -0 

بیواسستاى ّای ٍابستِ بِ ٍصاست بْذاضت،دسهاى ٍ 

 آهَصش پضضک

کاّص پشداخت هستقین بیواساى بستشی ضذُ ٍاجذ       
بیوِ ّای پایِ)سالهت ایشاى،تاهیي              
اجتواعی،ًیشٍّای هسلح ٍ کویتِ اهذاد اهام       

%کل ّضیٌِ ّای بستشی دس         6)سُ(( بِ     
بیواسستاى ّای ٍابستِ بِ ٍصاست                 

 بْذاضت،دسهاى ٍ آهَصش بْذاضت.

 09سٍستاییاى ٍ عطایش ٍ ساکٌاى ضْشّای صیش           

ّضاس ًفش )داسای دفتشچِ بیوِ سٍستایی( ٍ           

سایشافشادی کِ اص عشیق ًظام اسجاع بِ             

بیواسستاًْای هطوَل بشًاهِ هشاجعِ هیکٌٌذ      

 % اص ّضیٌِ خذهات سا پشداخت هیکٌٌذ.3

 

جلَگیشی اص اسجاع بیواساى بشای خشیذ              
داسٍ،تجْیضات ٍ لَاصم هػشف پضضکی ٍ        
خذهات تطخیػی دسهاًی بِ خاسج            
بیواسستاى)کلیِ ٍسایل ٍ تجْیضات           
پضضکی هَسد ًیاص تَسظ بیواسستاى تْیِ        

 هیگشدد(

ّضیٌِ ّای هشبَط بِ بیواساى ًضاعی ٍ ضکایتی        
ٍ خذهات صیبایی ضاهل ایي عشح ًوی           

 باضذ.

سال   00ّضیٌِ ّوشاُ دس هَسد بیواساى صیش           
تحت پَضص ایي عشح هیباضذ،دس غیش ایي       
غَست ّضیٌِ ّوشاُ بش عْذُ بیواس             

 هیباضذ.

هشاجعِ کٌٌذُ ّای سشپایی دس غَست دسیافت        
خذهات تطخیػی ٍ دسهاًی ضاهل ایي         
عشح ًبَدُ ٍ هلضم بِ پشداخت ّضیٌِ عبق        

 تعشفِ هیباضٌذ.

بشًاهِ استقاء کیفیت ّتلیٌگ دس بیواسستاى ّای -0

 ٍابستِ بِ ٍصاست بْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضکی

کیف بْذاضتی ضاهل:لیَاى پالستیکی، قاضق 

استیل، دهپایی،هسَاک، خویشدًذاى، 

تشهَهتش،دستوال کاغزی دس اختیاس بیواساى 

% ّضیٌِ 09قشاس هیگیشد کِ بیواس فقظ 

 

 

بشًاهِ حفاظت هالی اص بیواساى غعب -6

 العالج،خاظ ٍ ًیاصهٌذعی ایي بشًاهِ 

گشٍُ بیواسیْای خاظ )تاالسوی،           4بیواساى   

ّوَفیلی، ام اس ٍ دیالیض(با ّواى ضیَُ ی قبل            

تحت پَضص حوایتی قشاس هیگیشًذ.بیواسیْایی کِ       

ضاهل بستِ خذهتی )تطخیػی، دسهاًی، داسٍ،لَاصم       

ٍ تجْیضات پضضکی (هطخع جْت حوایت ّستٌذ   

بِ ضشح ریل هیباضذ:ّوَفیلی،تاالسوی، ام اس،         

دیالیض خًَی،دیالیض غفاقی،پیًَذ کلیِ،کاضت حلضٍى، 

سشعاى،سَختگی،بستشی عَالًی هذت دس بخص       

ّای ٍیژُ،بیواسی ّای سٍاى،پیًَذ اعضاء ٍ فشاّن        

،هسوَهیتْا،اسکَلیَص،غشع هقاٍم بِ    BMTآٍسی،  

دسهاى، ّپاتیت هقاٍم دس تاالسوی ٍ ّوَفیلی،           

 بشای بیواساى پاسکیٌسَى ٍ دیستًَی DBS جشاحی
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