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  مقدمه 
 نظام. باشد برخوردار سالمت حداکثر از بایست میکشور، جامعه ایست که  1404 انداز سال سند چشم شده در ترسیم آرمانی اي جامعه

 زندگی به امید سطح باالترین به زمینه دستیابی سازي فراهم ضمن که ستپاسخگو و ولومس این سند، در جمهوري اسالمی ایران 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 ريپیشگی و سالمت ارتقاي دادن به اولویت با نظام 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 المتس به توجه روانی، و
 مند بهره سالمت هاي مراقبت از خود نیاز بنايم بر افراد تمامی و است نخست اصل ،اي حرفه اخالق و اصول کامل رعایت با) سالمت تحقق
 معتبر شواهد از استفاده با و است خالق ،نظام این. داشت خواهند مشارکتخدمات  مالی تامین در ،خود پرداخت توان براساس و شد خواهند

 ،به روز يفناور و علم ،)نفعذی هاي بخش همه همکاري( سازمانی ،)مردم مشارکت( 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  ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ماموریت ،از آنجاکه

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

، 1404رانی پیشرفت، سند چشم انـداز  باالدستی بویژه قانون اساسی، الگوي اسالمی ای اسنادبه  باتوجهکشور  مختلفمناطق وضعیت سالمت 
قانون اساسی، نقشـه جـامع علمـی کشـور،      44جمعیت، اصالح الگوي مصرف، اصل  سالمت ابالغی مقام معظم رهبري،  هاي کلی سیاست

    برنامه دولت تدبیر و امید و برنامه وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  ضرورت دارد.

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

نظـام ارجـاع،   و اولیه سالمت، محوریت پزشـک خـانواده    خدماترا مبتنی بر  "سامانه خدمات جامع و همگانی سالمت "موظف نموده است 
عملکـرد،   قانون مدیریت خدمات کشوري و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر 13رعایت ماده  گري با خرید راهبردي خدمات، واگذاري امور تصدي

و مناطق عشایري تصـویب   حاشیه شهرهاویژه روستاها،  یافته به مندي مناطق کمتر توسعه ی آن را با اولویت بهرهبازطراحی و برنامه اجرای

) قانون برنامه، اساسـنامه بیمـه سـالمت    38نه، دولت محترم به استناد بند (ب) ماده (و عملیاتی کند. به منظور استقرار و پشتیبانی از این ساما
و بـه اسـتناد بنـد (ز)     3/2/1392)، آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور در تـاریخ  32، و به استناد بند (د) ماده (22/5/1391ایران را در تاریخ 

  تصویب کرده است.  28/1/1393در تاریخ را مت آیین نامه اجرایی خرید راهبردي خدمات سال 38ماده 
دولت تدبیر و امید و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامـه تقـدیمی خـود بـه مجلـس      تعهدات  براساسمعاونت بهداشت 

سـریعی از  تحلیـل  ر خـود،  در آغـاز بـه کـا   شوراي اسالمی مبنی بر اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد تحول اساسی در نظام سالمت، 
و چنـدین پـروژه   شش برنامـه  را مشتمل بر  طرح تحول حوزه بهداشت ،وضعیت انجام داد و بااستفاده از خردجمعی کارشناسان خبره و متعهد

  :  براي دستیابی به اهداف زیر تهیه کرد
 ارتقاء شاخص هاي سالمت  .1

 خدمت  افزایش رضایتمندي گیرندگان خدمت (مردم) و ارائه دهندگان  .2
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 مندي از خدمات ارائه شده و حفاظت مالی از آنان در بستر پوشش بیمه همگانی.مت از نظر دسترسی به خدمات، بهرهعدالت در سال .3

 سالمتت اخدمو کنترل قیمت بهبود کیفیت  .4

 خدمت و ارائه دهندگان گیرندگاناصالح رفتار  .5

 اصالح نظام پرداخت و شیوه خرید خدمت .6

و  هاشـهر  سالمت در حاشـیه اولیه  مراقبت هايبرنامه تامین طرح تحول حوزه بهداشـت،   ت بهداشت دراساسی معاونبرنامه  دو

ایـن  با در نظـر گـرفتن پیچیـدگی مشـکالت موجـود در      است که  نفر 50000شهرهاي کمتراز نیز و  هاي غیررسمیسکونتگاه

هاي دولتی و غیردولتی مانند وزارت کـار، تعـاون و   تبط و سازمانهاي اجرایی مر ضرورت دارد عالوه بر وزارت بهداشت، سایر دستگاه ،مناطق

بـویژه  و ... در رفع مسایل  (NGO)هاي مردم نهاد  ها، و سازمان ها، خیریهرفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، شهرداري
رطرف کردن مشکالت اصلی و تامین حـداقل امکانـات   سکونتگاه هاي غیررسمی همکاري داشته باشند و در تعامل با یکدیگر براي بدرمورد 

وطـه،  امید است با اجراي این برنامه و پروژه هـاي مرب بکوشند.  ساکنین این مناطقضروري بهداشتی درمانی و رفاهی به منظور بهتر زیستن 
    شاهد تحقق اهداف فوق باشیم.

  

 

  کتر علی اکبر سیاريد          

  معاون بهداشت     
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   واژه نامه:

  د:باشن داراي معانی زیر میآن  دستورعملبرنامه اجرایی و ها و اصطالحات به کار رفته در این  اژهو

 غیررسمی/غیرمجاز:   سکونتگاه )١
هایی هستند که عمـدتا مهـاجرین روسـتایی و     بافت"،  1هاي غیررسمی اساس تعریف ستاد ملی توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاهبر

هـاي جـامع و    ریزي رسـمی و قـانونی توسـعه شـهري (طـرح      اند و بدون مجوز و خارج از برنامه جاي داده تهیدستان شهري را در خود
هـاي کالبـدي و    تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها بوجود آمده اند، عمدتا فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگـی 

   ."می باشندهاي شهري شدیدا دچار کمبود  ساختبرخورداري از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیر

 شهر:   حاشیه )٢
  .  2هاي غیررسمی هستند که خارج از محدوده و در حریم شهر قرار دارند سکونتگاه

  خدمات سالمت:   )٣
هایی است که منجر به پیشگیري، تشخیص، درمان و مراقبت از ناخوشی و بیمـاري، جراحـت و سـایر اخـتالالت جسـمی،       فعالیت - 

  شود.   اجتماعی و [معنوي] در انسان می روانی،
کنـد.   حصول سالمت همه جانبه را براي فرد و اجتمـاع فـراهم مـی    به منظورهایی است که بستر الزم  ها و فرایند مجموعه فعالیت - 

ت اعم در برگیرنده امور مربوط به تغذیه، بهداشت، پیشـگیري، تشـخیص، درمـان، بـازتوانی، بیمـه خـدما       طور بهخدمات سالمت 
هـاي دارویـی،    هاي ذیربط  و همچنین، کنتـرل کیفیـت و ایمنـی مـواد و فـرآورده      سالمت، آموزش و تحقیقات و فناوري در حوزه

 .3دنباش هاي دارویی و بیولوژیک می بیولوژیک، خوردنی، آرایشی، بهداشتی و ملزومات و تجهیزات پزشکی و اثربخشی فرآورده

 خدمات همگانی سالمت:  )۴
شود. خدمات  قرار داده می مردممذهب در دسترس آحاد  و د، ملیت، قومیت، معلولیت، دیناتوجه به سن، جنسیت، نژ خدماتی که بدون

گیرند؛ خدمات همگانی سالمت با سه بعد زیر تعریف  نیست که همه افراد، تحت پوشش تمامی خدمات قرار می اهمگانی به این معن
 :4شوند می

ü چه کسی تحت پوشش است؟ 
ü  تحت پوشش هستند؟چه خدماتی 
ü چه میزان از هزینه تحت پوشش است؟ 

 هاي اولیه سالمت: مراقبت )۵
، کـه از طریـق مشـارکت    اسـت  هاي کاربردي، از نظر علمی معتبر و از نظر اجتماعی پذیرفتنی خدمات اساسی سالمت مبتنی بر روش

ه بتواند در هر مرحله از توسعه بـا روحیـه خوداتکـایی و    اي که جامع د، با هزینهنگیر در دسترس همگان قرار می ها کامل افراد و خانواده
ناپذیر از نظام سالمت کشور و وظیفه محوري کـانون اصـلی توجـه آن     ها، هم بخشی جدایی خودگردانی از عهده آن برآید. این مراقبت

ها اولین سطح تماس افراد،  قبتد. این مرانده ناپذیر از توسعه کلی اقتصادي و اجتماعی جامعه را تشکیل می است و هم بخشی تفکیک
زنـدگی و کـار   در آن خانواده و جامعه با نظام سالمت کشور است و خدمات سالمت را تا آنجا که ممکـن اسـت بـه جـایی کـه مـردم       

  . 5 اعالمیه آلماآتا) 6دهد (بند  کند و نخستین جزء فرایند مراقبت مستمر سالمت را تشکیل می نزدیک می ،کنند می
    

                                                
ریاست ستاد یاد شده را برعهده وزیر مسکن و غیررسمی راجع به سند توانمند ســازي و سامــاندهی سکونتگاههاي  19/11/1382هـ تاریخ 29271/ت44833تصویب نامه هیات وزیران به شماره  1

 ر داده است. شهرسازي[راه و شهرسازي] و دبیرخانه آن را در این وزارت خانه قرا
 غیررسمیراجع به سند توانمند ســازي و سامــاندهی سکونتگاههاي  19/11/1382هـ تاریخ 29271/ت44833تصویب نامه هیات وزیران به شماره  2

3 http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index2.html 
 

  .9. صفحه 1381. انتشارات تندیس. چاپ اول، 21و  20هاي بهداشتی اولیه در قرن هاي  قبتشادپور کامل، پیله رودي سیروس. بهداشت براي همه و مرا 4

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index2.html
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 شت عمومی:خدمات بهدا )۶
همچـون تحلیـل وضـعیت سـالمت، نظـام مراقبـت سـالمت، تـرویج         د. نکه کل جمعیت را هدف قرار می دههستند  خدمات سالمت

 .  6واگیردار، حفاظت محیط و گندزدایی، آمادگی و پاسخ در بحران و بهداشت حرفه اي هاي سالمت، خدمات پیشگیري، کنترل بیماري

  خدمات سالمت: بندي در نظام ارائه سطحارجاع و  )٧
   تعریف ارجاع: •
o   سـطح   ونارجـاع در 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 عنوان ارجاع افقی و ارجاع در بین سطوح به به
o  شده/تحت پوشش) براي دریافت خدمات مزبـور بـه    متقاضیان (آحاد مردم شناساییسازوکاري براي ارائه خدمات سالمت است که

توسـط گـروه سـالمت     ،در نقطـه تمـاس اول   ه کننـده دهنـد. مراجعـ  مـی  مراجعه کرده و تشـکیل پرونـده   درمانی  واحد بهداشتی
اقدامات الزم براي وي صـورت  پزشک) در سطح اول خدمات، ویزیت شده و سالمت خانواده/مراقب کارشناس (بهورز/ماما/پرستار/

 فـرم شده با رعایت سلسله مراتـب پـس از تکمیـل     پزشک او را به صورت هدایت ،گیرد. در صورت نیاز به خدمات سطح باالتر می
دهـد و   ارجاع به سطوح باالتر سرپایی و بستري (متخصص، فوق تخصص، مراکـز پـاراکلینیکی خـاص و بیمارسـتان) ارجـاع مـی      

پزشـک متخصـص یـا    ( سـطح دوم خـدمت  اسـت.   سـالمت  تـیم تداوم خدمات سالمت او در هر صورت بـا  ولیت پیگیري و ومس
پس از انجام اقدامات ضروري براي بیمار، اطالعات مربوط به نتایج درمـان، الگـوي تشخیصـی درمـانی و سـایر       )بیمارستان و ...

کند و بایـد در انتهـا    تر) منعکس می ان سطح یا سطوح پاییننیازها را به صورت بازخورد (در فرم بازخوراند) به ارجاع دهنده (در هم
 شود.  بازگرداندهسالمت  تیمموارد براي درج در پرونده بیمار، به  تمامی

ي هاي سالمت براي آنکه دسترسـی مـردم بـه مجموعـه    ها و مراقبتخدمت دهنده: چیدمان خاص واحدهاي ارایه سطح بندي •
است سهل و سریع، عادالنه، با کمترین هزینـه و بـا بیشـترین کیفیـت باشـد. سـطح بنـدي        خدمات مورد نیاز تا جایی که ممکن 

 .  7قراردادي است  و به مقتضاي شرایط توسط برنامه ریزان انجام می گیرد
  

 شود: هاي سالمت در دو سطح در اختیار افراد و جامعه تحت پوشش گذاشته می خدمات و مراقبت
اولیه سالمت فرد و جامعه است. خـدمات فـرد محـور عبارتنـد از: پیشـگیري و آمـوزش        هاي شامل خدمات/مراقبتسطح اول:  •

 (بهداشت عمومی)ها، مدیریت افراد تحت پوشش و خدمات جامعه محور فوریتها، تدبیر  سالمت فردي، تشخیص و درمان بیماري
ها و جراحات، پیشگیري  آسیبغیرواگیر و  و دارشامل خدمات بهداشت محیط و کار، بهداشت مدارس، مبارزه با بیماري هاي واگیر

مرکـز بهداشـتی   و ترویج سالمت هستند که هدف آنها جامعه است. خدمات سطح اول در نقطه آغازین در واحدي با نـام عمـومی   
 و سطح بنـدي تعریف شده با استاندارد نیروي انسانی مشخص در حاشیه شهرها مبتنی بر اصول ساختار  درمانی (معمولی یا معین)

 .شوند نظام شبکه بهداشت و درمان کشور ارائه می
ها) نیز در مراکز و موسسات دولتی و غیردولتـی   ها و تصویربرداري (آزمایش سایر خدمات سالمت مانند خدمات دارویی، پاراکلینیک

 شوند.    ها و مراکز تصویربرداري ارائه می ها، آزمایشگاه مانند داروخانه
د و در آن، نخستین تمـاس  نقرار دارگروه هدف این برنامه ور معمول در جایی نزدیک به محل زندگی به ط مراکز بهداشتی درمانی

سـپاري و خریـد خـدمت از بخـش      افتد. این دسته از خدمات با اولویـت بـرون   سالمت اتفاق می تیمفرد با نظام سالمت از طریق 
، بایـد خـدمات از طریـق    ارائه خدمات در بخش غیردولتی گذاريوابراي گردد. در صورت نبود داوطلب  ارائه میفراهم و غیردولتی 

بیمـار توسـط   پیگیري و تداوم خدمات به ولیت وبخش دولتی ارائه شود. سایر خدمات از طریق ارجاع به سطح دوم و با پذیرش مس
 گیرد.   خدمات سطح اول انجام می دهندهواحد ارائه 

این خـدمات  د. گرد دهاي سرپایی و بستري در نظام سالمت ارائه میشود که توسط واح شامل خدمات تخصصی میسطح دوم:  •
هاي تخصصی، اعمال جراحی انتخـابی و اورژانـس،    تخصصی، تدبیر فوریت /نوتوانیتوانبخشیو خدمات تشخیصی درمانی  شامل

 .  هستند, آزمایشگاهی و تصویربرداري هاي مربوطهو فرآورده بالینی، خدمات داروییاقدامات 

                                                
6 http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index8.html 
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ـ  . واحد خدمات سالمت سطح دوم موظف اسـت گیرند قرار میخدمات از خدمات در اختیار ارجاع شدگان از سطح اول  این دسته ا ب
  د. یا پیشرفت کار مطلع ساز، برنامه درمان و پیگیري بیمار تیجهاز نرا  دهنده ارجاعسالمت  تیم کتبی، ازخوردارائه ب

ـ گیر دولتی و غیردولتی طرف قرارداد شکل مـی ي ادر واحده، این خدمات در سطح تخصصی در نقطه ارجاع خریـد  بـا  اولویـت  د. ن
 .استغیردولتی خدمت از بخش 

  بخش غیردولتی: وه مشارکت بخش دولتی با حن )٨
از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیـین صـالحیت شـده بـا نظـارت و حمایـت       ارائه خدمات 

    د:شو انجام می زیرهاي  از شیوه دولت و با استفاده
  .خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مجري این وظایف ،هاي الزم از بخش تعاونی اعمال حمایت •
  خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.، دمات از بخش تعاونیخرید خ •

 
  پزشک: )٩

مسـوولیت ارائـه    کـه  (پروانه حرفه پزشـکی)  ر پزشکیفردي با حداقل مدرك دکتراي پزشکی عمومی و داراي مجوز معتبر کا •
بـدون تبعـیض سـنی، جنسـی،     را  سـالمت خـانواده   کاردان / کارشناس مراقبخدمات به موارد ارجاعی ازسوي 

به عهـده  نیز مسوولیت جامعیت خدمات سالمت فردي  .به عهده داردهاي اقتصادي اجتماعی و ریسک بیماري  ویژگی
 است.  پزشک

نظارت و ارزیـابی   سالمت خانواده خواهد بود. مراقب کاردان / کارشناس ري و تداوم خدمات بامسوولیت پیگی •
  وظیفه پزشک استسالمت خانواده مراقب کاردان/کارشناس نحوه ارائه بسته خدمات سالمت توسط 

مات سـالمت و سـطوح بـاالتر    دهندگان خد به سایر ارائهفرد را برابر دستورعمل،  ،براي حفظ و ارتقاي سالمت وظیفه داردپزشک  •
 .ارجاع دهد

 سالمت: تیم )١٠
بسته خدمات پایه  ،و با مسوولیت خود پزشک نظارتتحت درمانی که و گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی 

کاردان / کارشناس ه؛ سالمت خانوادمراقب کاردان / کارشناس اعضاي تیم سالمت شامل:  . 8سالمت را در اختیار افراد قرار می دهند
نیز جزو  جمعیت تحت پوشش باتوجه به اتخاذ راهکار خودمراقبتی، هستند. سالمت محیط و کار؛ ماماها؛ پرستاران؛ و کاردان هاي پذیرش

  .این گروه محسوب می شوند
نواده؛ فردیست که سابقه تحصیلی و حرفه اي در حیطه هاي بهداشت خا سالمت خانواده:مراقب کارشناس کاردان /  •

 ماه کاري) 1(حدوداً ساعته  120طی دوره  که پس از بهداشت عمومی؛ پرستاري؛ مامایی و مبارزه با بیماریها دارد 
 تبدیل می شود. "سالمت خانوادهمراقب  "کارشناس چندپیشه به نام کاردان / به  ،مندرج در فصل آموزش این دستورعمل

استفاده از نتایج مسوولیت  فرداین  در ماه نیز در نظر گرفته شده است. استمرار آموزش بصورت بازآموزي هاي یک روز 
داراي جمعیت، غربالگري به منظور تعیین سطح سالمت آنان (سالم، ترکیب شناسایی  ،جمعیتسرشماري 

به خود  و ارائه بسته خدمات پیوست این دستورعمل را به خانوارهاي تحت پوشش ، بیمار)خطر عامل
 است.  وظایف وي، تداوم دریافت خدمات توسط جمعیت تحت پوششمهمترین از  عهده دارد.

 سالمتکارشناس کاردان / توسط شناسایی مخاطرات سالمت و امکانات ارتقاي سالمت محل زندگی جمعیت تحت پوشش  •
مت محیط و کار کارشناس سالکاردان / همکاري با  هماهنگی وو محیط و کار صورت می گیرد. استفاده از نتایج این شناسایی 

 است. دهسالمت خانوامراقب کارشناس کاردان / عضو تیم سالمت ازجمله وظایف 
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  گر پایه: سازمان بیمه )١١
اي (دولتی/ تجاري یا غیرتجاري) است که بارعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شوراي عالی بیمه سالمت  سازمان بیمه •

اي از بسته خدمات سالمت در سطوح نظام  نماید که زیرمجموعه تامین مالی می کشور فهرستی از خدمات و کاالهاي سالمت را
بندي  گذاري و سهمیه هاي مالی، سیاسی و اجتماعی در یک فرآیند اولویت باشد و با توجه به محدودیت ارائه خدمات سالمت می

 . 9شود تعیین می
ازمان بیمه سالمت ایران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه گر اصلی یعنی س بیمه 4منظور یکی از  ،تا قبل از اجراي برنامه •

خدمات درمانی نیروهاي مسلح و کمیته امداد امام خمینی(ره) است، اما بعد از اجراي برنامه تمامی افراد، تحت پوشش شوراي 
 باشند. مستقیم یا از طریق بیمه معین) میطور   بهخرید راهبردي خدمات سالمت (

  مت مورد تعهد این برنامه:بسته خدمات سال )١٢
و سالمت سطح اول، فردي خدمات خدمات عمومی، مراقبتی،  همچون خدمات خودداراي اولویت  و اي از خدمات هزینه اثربخشمجموعه

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

  گروه خدمات اولیه فردي، عمومی و خدمات ویژه به شرح زیر هستند: 4این برنامه، شامل  سالمتهاي خدمت  بسته
شود  صورت عمومی ارائه می هاي خدماتی است که در حال حاضر براي جامعه و به شامل بسته خدمات عمومی سالمت: •

و  ها ماعی و خدمات خاص در اپیدمیاي؛ بهداشت اجت مانند: خدمات بهداشت محیط؛ خدمات بهداشت مدارس؛ بهداشت حرفه
  . بالیا

هاي بهداشت و درمان هستند  هاي خدمات بهداشتی ادغام یافته در شبکه بسته هاي اولیه فردي سالمت:خدمات/مراقبت •
هاي سالمت خانواده و  که باید برحسب ساختار جمعیت تحت پوشش و گروه هاي مختلف سنی به آنها ارائه گردد مانند: برنامه

 خدماتو غیرواگیر؛ ، پیشگیري و کنترل عوامل خطر بیماري هاي مزمن هاي واگیردار بیماري و کنترل هاي مبارزه یت؛ برنامهجمع
  و .... ، سالمت روانتغذیه

مراقب کارشناس کاردان/ براي موارد ارجاعی ازسويشود که برحسب نیاز فرد  شامل خدماتی می بسته خدمات درمانی: •
درحال تدوین  حوزه معاونت بهداشت توسط ادارات فنیمربوط ي بالینی هاراهنما ح عمومی ارائه می شود.در سطسالمت خانواده 

 می باشد که متعاقبا ارسال می شود.
براساس مشکالت سالمت منطقه برگرفته از آن ها ارائه که شود  شامل خدماتی می :(ویژه) سایر خدمات سالمت •

فراهم شده  توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ی آن بایدیابد و بسته خدمت ، ضرورت مینیازسنجی
 دهندگان خدمت قرار گیرد مانند: خدمات توانبخشی، مبارزه و کنترل اعتیاد، خشونت، دخانیات و ... و در اختیار ارائه

  
 خرید راهبردي خدمات سالمت: )١٣

دهنـده   مزایـا، انتخـاب ارائـه    ،ترکیـب بسـته   مـورد در گیري تصمیممت از طریق یی براي ارتقاي عملکرد نظام سالها روشجستجوي مستمر 
تعیین افراد تحت پوشش یا انتخاب نوع خدمت، خرید از چه کسی، چگونگی خریـد و خریـد    ،خدمت، چگونگی خرید و قیمت گذاري خدمات

  .10براي چه کسی براي رساندن عملکرد نظام سالمت به حداکثر مطلوبیت

 خدمات: دهندگانارائهبه نظام پرداخت  )١۴
سـالمت، در اختیـار افـراد یـا      تـیم پزشک یا مراقب سالمت خانواده، کاردان/کارشناس هایی که و مراقبت شیوه خرید یا جبران مالی خدمات

مبتنـی بـر    ، پرداخـت خـدمت بازاي پرداخت شده،  دهی وزني سرانه ها روش. پرداخت در این برنامه، به صورت ترکیبی از 11گذارند جامعه می
    باشد.  می عملکرد کمی و کیفی و تشویقی و پرداخت ثابت

  

                                                
) قانون برنامه پنجم توسعه ، تصویبنامه شماره 32) ماده (زو آیین نامه اجرایی بند ( 22/5/1391هـ مورخ  47644/ت  102828اساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران، تصویبنامه شماره   ٩
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 شده:  دهی وزنپرداخت سرانه شیوه   )١۵
و براي یک دوره  استو محل جغرافیایی خدمت متفاوت  فردواحد پرداخت بازاي هر فرد که با در نظر گرفتن سن، جنس و وضعیت سالمت 

ه ممکن است فرد در یک دوره زمانی (مثال یک ماه یا یک سال) از آنهـا اسـتفاده کنـد،    . براي تمام خدماتی کشود زمانی مشخص تعریف می
این پرداخت به میزان پوشش خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده ارتباط مستقیمی دارد و در صورتیکه کیفیـت   .12شود پرداخت ثابتی انجام می

قابل قبـول (اسـتاندارد تعریـف شـده) باشـد، کسـوراتی بـه آن تعلـق         تر از سطح  هاي طراحی شده پایین شاخص بر اساسیا پوشش خدمات 
  گیرد. می

 حضور:  بازايپرداخت ثابت  )١۶
. این پرداخت به ساعات حضور فیزیکی نیروهاي درگیر ارتباط شود میاطمینان از حضور اعضاي تیم سالمت اعمال  براياین شیوه پرداخت 

  گیرد. ، کسوراتی به آن تعلق میتعریف شده تطابق با استاندارد  عدم مستقیمی دارد و در صورت

 :خدمتپرداخت بازاي  )١٧
اساس ارائه شده در واحد ارائه خدمت برگردد و بازاي هر خدمت  منظور خرید خدمات تشخیصی و درمانی اعمال می  این شیوه پرداخت به

 ،ه شده ارتباط مستقیمی دارد و در صورتیکهگردد. این پرداخت به میزان کیفیت خدمات ارائ مندرجات نظام اطالعات سالمت پرداخت می
   گیرد. تر از سطح قابل قبول (استاندارد تعریف شده) باشد، کسوراتی به آن تعلق می هاي طراحی شده پایین شاخصبر اساس کیفیت 

  پرداخت بازاي کیفیت و پوشش خدمات: )١٨
پرداخت فوق اعمال  3صورت ضریبی از هر یک از   بهمکمل و براي اطمینان از کیفیت و پوشش خدمات  عنوان  بهاین شیوه پرداخت 

دهندگان خدماتی است که خدمات خود را در  منظور تشویق ارائه  باشد که به گردد. ضریب حاصل از این پرداخت از عدد یک بزرگتر می می
پوشش  نظر ازاردي است که خدمت براي مو ،دهند. از سویی دیگر ضریب کمتر از یک سطحی باالتر از پوشش یا کیفیت استاندارد ارائه می

 تر از سطح استاندارد ارائه گردیده است. یا کیفیت، پایین

 پرونده الکترونیک سالمت: )١٩
شود و همه اطالعات مربوط به سالمت وي، قبل از تولد  پرونده الکترونیک سالمت مبتنی بر شناسه (کد) ملی که براي هر ایرانی ایجاد می

د و با استفاده از رمز عبور و الزامات الزم و حفظ حریم خصوصی، امکان دسترسی به این اطالعات توسط گرد تا پس از مرگ، در آن ثبت می
 . 13پزشک معالج او در سراسر کشور به وجود می آیدوي و یا  خانواده کارشناس مراقب سالمتکاردان/ا فرد،

  دستورعمل اجرایی: )٢٠
، در هزار نفر جمعیت 50تا  20و شهرهاي  هاي غیررسمیشهر و سکونتگاه اشیهتمامی نکات اجرایی برنامه تامین خدمات سالمت در ح
شود. موارد ذکر شده در دستورعمل مطابق با استانداردهاي تعریف شده در وزارت  سطوح ارائه خدمت در دستورعمل اجرایی مشخص می

  رایی دارد. اجقابلیت بهداشت خواهد بود و با ابالغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  ارکان اجراي برنامه: )٢١
  سازماندهی واحدهاي ستادي، در سطوح کشوري، استانی/دانشگاهی و شهرستانی براي تامین خدمات سالمت است.

  : قـرارداد  )٢٢
هـاي بیمـه سـالمت و     اي است که شرایط خرید در آن درج و ثبت مـی شـود. معمـوال  قـرارداد بـین دولـت یـا سـازمان         قرارداد توافق نامه 

گردد.  باید توجه داشت کـه در قـرارداد معمـوال دو طـرف داراي شخصـیت       دهندگان خدمات سالمت (بیشتر اوقات خصوصی) برقرار می ارائه
 حقوقی مستقل وجود دارند.  

                                                
 28/1/1392هـ مورخ  48941/ت 6291) قانون برنامه پنجم توسعه ، تصویبنامه شماره 32) ماده (زآیین نامه اجرایی بند ( ١٢
 22/5/1391هـ مورخ  47644/ت  102828ه  اساسنامه سازمان بیمه سالمت ایران، تصویبنامه شمار ١٣
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انیه یا مـدرکی اسـت   قرارداد بی ،گردد. در اصل دانند که توسط قانون تنفیذ و اجرا می قرارداد را توافقی نوشتاري (یا گفتاري) بین دو طرف می 
  د.  کن هر طرف را در یک مبادله مشخص میکه در آن حقوق و وظایف 
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 مرکز مدیریت شبکه –معاونت بهداشت                           12               وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  جدول زمانبندي
 

  زمان بندي به ماه  گام هاي اصلی  ردیف

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

طراحی، تهیه و تدوین طرح و دسـتورعمل هـاي     1
  مربوط

                        

و اولویـت   OCCMسرشماري، انجام بررسـی    2
  سنجی مناطق

                        

                          برگزاري جلسات توجیهی و آموزشی دانشگاهها  3

                          تشکیل ستادهاي ملی و دانشگاهی  4

بازنگري دفـاتر طـرح گسـترش دانشـگاهها در       5
  هزارنفر 50تا  20مناطق حاشیه و شهرهاي 

                        

                          و توزیع اعتبار موردنیازتامین   6

انجام فرآیندهاي آماده سازي و فراخـوان بـراي     7
  عقد قرارداد
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   جمعیت هدف: 1 فصل

توسط ستاد ملی و اسـتانی  نشین شناسایی شده  و حاشیه /غیرمجازهاي غیررسمی جمعیت هدف این برنامه تمامی ساکنین سکونتگاه: 1 ماده
و نیـز سـاکنین    و واحد گسترش شبکه مراکز بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه هاي غیررسمی

  د.نباش میهزار نفر جمعیت  50تا  20شهرهاي بین 

 سالمتاولیه  هايمراقبت مانند خدماتدارد  14ات فرافرديبخشی از این جمعیت، اتباع خارجی هستند و خدماتی که ارائه آنها اثر :1تبصره 
 شود. نیز ارائه می این افرادبه  براساس مصوبه ستاد ملیبه صورت رایگان و 

 انـد  موظـف شـود]  نامیده می  و خدمات بهداشتی درمانی [که از این به بعد دانشگاه/ دانشکدههاي علوم پزشکی  دانشگاه/ دانشکده :2تبصره
توزیـع  و خـدمت   دهنده ارائهواحدهاي ساختار ترکیب جمعیت، را از طریق انجام سرشماري، شناسایی و مورد نظر این برنامه عه و جامجمعیت 

 .کنندمشخص را  دریافت خدمت

هاي غیررسمی برحسب دانشگاه/دانشکده علـوم پزشـکی بـه    براي مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه 1393جمعیت سرشماري شده در خرداد 
  زیر است:قرار 

  1393خرداد -هاي غیررسمی برحسب دانشگاهجدول جمعیت ساکن در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه

  جمعیت حاشیه نشین یا ساکن سکونتگاه غیررسمی  نام دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی  ردیف
  505356  تبریز  1
  429671  ارومیه  2
  224310  اردبیل  3
  419621  اصفهان  4
  52330  ایالم  5
  344705  ایران  6
  40000  بابل  7
  58755  بوشهر  8
  40000  بیرجند  9
  440167  تهران  10
  13500  جهرم  11
  100000  شهرکرد  12
  1333962  مشهد  13
  105664  بجنورد  14
  982437  اهواز  15
  7000  رفسنجان  16
  10270  زابل  17
  73113  زنجان  18
  43348  سبزوار  19
  45000  سمنان  20
  304204  زاهدان  21
  12605  شاهرود  22
  200000  شهیدبهشتی  23

                                                
14   Externality 



 ]Type text[  ]Type text[  ]غیر قابل استناد[

  453782  شیراز  24
  13500  فسا  25
  132415  قزوین  26
  300000  قم  27
  40000  کاشان  28
  326988  کردستان  29
  41580  کرمان  30
  181856  کرمانشاه  31
  157046  یاسوج  32
  27640  گلستان  33
  12000  گناباد  34
  146359  گیالن  35
  200000  لرستان  36
  110000  ساري  37
  150108  اراك  38
  237539  هرمزگان  39
  174471  همدان  40
  109672  یزد  41
  1000000  البرز  42
  11200  جیرفت  43
  70000  تربت حیدریه  44
  82870  دزفول  45
  49161  نیشابور  46
  9124  بم  47
  112616  آبادان  48
  7168  ایرانشهر  49
  62500  مراغه  50
  15000  بهبهان  51
  17000  الرستان  52
  0  گراش  53
  13000  شوشتر  54
  22240  ساوه  55
  5400  اسدآباد  56
  14953  تربت جام  57
  در بجنورد  اسفراین  58

  10093206  کشور
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  ت سالمت : بسته خدما2فصل 

هاي خدمات سالمت اقدام و پس از بستهست و نحوه تامین مالی فهرنسبت به تعیین  مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت،: 2 ماده
هاي ول ایجاد تغییرات در بستهومس ،مرکز مدیریت شبکهد. کنبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براي اجرا اعالم میمحترم تصویب وزیر 

  د.باشمیخدمات سالمت 

و خدمات درمانی می باشند که در خدمات ویژه  ،عمومی ،فرديولیه اگروه خدمات  4شامل  این برنامه، هاي خدمت سالمت بسته: 3 ماده
  واژه هاي این دستورعمل به آنها اشاره شد. تعریف فصل 

هزار  50تا  20و شهرهاي نشین  هاي خدمات قابل ارائه در مناطق حاشیه موظف خواهند بود فهرست بسته ها/دانشکدهها دانشگاه: 4 ماده
یا پوشش دهنده این  قرارداد و واحدهاي دولتی تحت پوشش نظام شبکه بهداشت و درمان مستقر در مناطق مزبوررا به پیمانکاران طرف نفر 

  هاي خدمت هستند.  ا موظف به رعایت کامل بستههارائه دهند و آن جمعیت ها

  عال انجام گیرد.به صورت فروش خود مراقبتی با استفاده از ارائه خدمات باید با همکاري داوطلبین سالمت، و  تبصره:

  ی و وظایف: ارکان اجرای3فصل 

 ارکان اجرایی و وظایف در این برنامه عبارتند از:   :5ماده 

  و درمان بهداشتالف) ستاد ملی شبکه 

  اعضا:

 یس ستادیر –وزیر بهداشت یا نماینده تام االختیار وزیر  - 

 دبیر ستاد -معاون بهداشت  - 

 ون توسعه مدیریت و منابعمعا - 

 یس مرکز مدیریت شبکهیر - 

 مدیر کل بودجه و اعتبارات - 

 مدیرکل نیروي انسانی - 

   ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري نماینده معاونت برنامه   - 

 وظایف:

 تایید و ابالغ سیاست هاي اجرایی براي یکپارچگی و مدیریت منابع مالی و غیرمالی. - 

   تدوین دستورعمل اجرایی -

  محل دبیرخانه در مرکز مدیریت شبکه می باشد.: 1بصره ت

تـوان بـراي   هـا مـی  سازمان سایر هاي وزارت بهداشت ومعاونتیس ستاد ملی از سایر یبرحسب ضرورت با پیشنهاد دبیر و تایید ر :2تبصره 
    حضور در جلسات دعوت بعمل آورد.
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  قابلیت ابالغ و اجرا دارد.   آموزش پزشکی ، درمان وتصمیمات ستاد پس از تایید وزیر بهداشت: 3تبصره 

   در استان/ دانشگاه/دانشکده و درمان بهداشتشبکه  اجرایی) ستاد ب
دانشـکده علـوم پزشـکی اسـت کـه       کمیته تدوین طرح هاي گسترش شبکه در هر دانشـگاه/ همان  /دانشکدهیا دانشگاهاستان  اجراییستاد 

    باشد. اعضاي این ستاد عبارتنداز:  یم/دانشکده دانشگاه یمعاون بهداشت دبیريیس دانشگاه/دانشکده و یرریاست آن با 
Ã یس ستادیر به عنوانیس دانشگاه/دانشکده یر 
Ã  ستاد دبیرمعاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی به عنوان 
Ã  دانشکدهدانشگاهمدیر گسترش شبکه/ 
Ã دانشکدهدانشگاه معاون فنی حوزه معاونت بهداشتی/ 
Ã استان بهداشتظر شهرستان مورد بررسی در مرکز کارشناس نا 
Ã /دانشکده   معاون درمان یا مدیر درمان یا کارشناس نظارت بر درمان دانشگاه 
Ã /دانشکده   مدیر تشکیالت دانشگاه 
Ã نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 
Ã  ينماینده تام االختیار و شهرستان مورد بررسی یا بهداشتی، درمانیمدیر شبکه 

توصیه می شود چنانچه مسوولین استانی یا شهرستانی مثل فرماندار یا نماینده مجلس آن منطقه اصرار بر پیشنهاد خاصی داشتند، بـه کمیتـه   
  دعوت شوند تا درجریان کامل ضوابط و اصول قرار گیرند. 

  
میته طرح هاي گسترش شـبکه  کهمان دبیرخانه  یپزشک دانشکده علوم دانشگاه/در  و درمان بهداشتشبکه  اجراییدبیرخانه ستاد تبصره: 

  .استدر مدیریت گسترش شبکه هر دانشگاه علوم پزشکی 
    

موظف است براساس دستورعمل ابالغی نسبت به بسیج و تجمیع منابع مـالی و غیرمـالی بـا جلـب     ، /دانشکدهدانشگاه اجراییستاد : 6ماده 
-نشین و سـکونتگاه  مناطق حاشیه تمامشهرداري براي تدارك خدمات مورد نیاز مشارکت بخش غیردولتی به ویژه بخش خصوصی، خیرین و 

 پیگیري و اجرایی نماید: تحت پوشش اقدام و وظایف زیر راهزار نفر  50تا  20و شهرهاي بین هاي غیررسمی 

 ریزي و مدیریت مالی  هماهنگی و یکپارچگی براي تامین، برنامه .1
 هماهنگی با ذینفعان در سطوح استان .2
 ظارت عالیه بر حسن انجام کارن .3
تعیین سازوکارهاي عملیاتی براساس استانداردهاي فنی، عملیاتی و اجرایی سطح ملی براي خرید راهبردي خدمات سالمت از  .4

تفاهم نامه با واحدهاي وابسته به  طریق عقد قرارداد با واحدهاي عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه و همچنین عقد قرارداد/
 بنیان، مراکز تحقیقاتی و ... هاي دانش داشت، درمان و آموزش پزشکی شامل شرکتوزارت به

 و شهرستان/دانشکده طراحی برنامه هاي توجیهی و آموزشی براي نیروهاي درگیر در سطوح دانشگاه .5
 ات طرفین قراردادو رسیدگی به شکای مدیریت و نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده و فرایند اجراي برنامه در سطح استان .6
 مورد شکایت.  گیري درمورد تمدید یا لغو قراردادهاي تصمیم .7
 و درمان هاي ابالغی از طرف ستاد ملی شبکه بهداشت براساس چارچوببه ستاد ملی اي  هاي دوره ارائه گزارش .8

   شهرستان و درمان بهداشت) ستاد عملیاتی شبکه ج
، بـا اعضـاي   دانشگاهی را برعهده داردها و تصمیمات ابالغی از سطوح ملی و  برنامه کردن عملیاتی که وظیفه اصلیستاد عملیاتی شهرستان 

  زیر شکل می گیرد:
Ã  یس ستادیر –مدیر شبکه شهرستان 
Ã  دبیر ستاد –معاون بهداشتی 
Ã  شهرستانمدیر گسترش شبکه 
Ã شهرستان معاون فنی حوزه معاونت بهداشتی 
Ã  شهرستانمرکز آموزش بهورزي مدیر 
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Ã شهرستانن یا کارشناس نظارت بر درمان مدیر درما   
Ã  شهرستانمدیر تشکیالت 

 
  عبارت است از:شهرستان وظایف ستاد عملیاتی   

 هزار نفر 50تا  20و شهرهاي بین  هاي غیررسمی نشین و سکونتگاه شناسایی مناطق جغرافیایی و جمعیت حاشیه .1
    ريسرشماري دوره اي از جمعیت ساکن در منطقه براساس دستورعمل کشو .2
 آنها ارزیابی دوره اي از وضعیت سالمت جمعیت و جامعه تحت پوشش، دریافت خدمت و عوامل موثر بر .3
بنیان  هاي دانش هاي موجود ارائه خدمات اعم از بخش خصوصی، عمومی، تعاونی، خیریه، مردم نهاد، شرکت شناسایی ظرفیت .4

  دانشگاه اجرایی وي ستاد براساس استانداردهاي فنی، عملیاتی و اجرایی اعالم شده از س
 شهرستاندر سطح  اجراي برنامه آموزش نیروهاي درگیر در طرح .5
 نظارت و کنترل کیفیت و کمیت خدمات سالمت (پایش برنامه) .6
 اطالع رسانی و فرهنگ سازي براساس سیاست هاي ابالغی .7
 هماهنگی با ذینفعان .8
 اجرایی دانشگاه ستاد  هاي ابالغی از طرف اساس چارچوباي بر هاي دوره ارائه گزارش .9
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                 رکادستورعمل اجرایی : 4 فصل

  د. تشکیل ده را دانشگاهی و ستادهاي عملیاتی شهرستانی اجرایی استانی/ ستاد دستورعملاین  طبقباید  دانشکده /دانشگاه: 7ماده 

برحسب  سپسصورت هفتگی و   بهباید ماه اول اجراي طرح  6شهرستان در عملیاتی ان و جلسات هماهنگی ستادهاي اجرایی است :8ماده 
  . برگزار شودنیاز 

شبکه  ستاد ملی ثبت، نگهداري و ارسال صورتجلسات به  و عملیاتی شهرستان باید نسبت بهدانشگاه / دانشکده هاي اجرایی ستادتبصره: 
  . کننداقدام و درمان  بهداشت

 ها بلوكو جمعیت را تهیه هزار نفر  50تا  20 هايو شهرمناطق حاشیه  استاندارد نقشه جغرافیاییشهرستان باید عملیاتی ي ها ستاد: 9ماده 
   .کنند مشخصبرروي آن را 

 در نظام شبکه بهداشت و درمان شهرستان یاقابل استفاده بندي  بلوكروش از  توان میبندي گردد.  بلوكباید مورد بررسی منطقه تبصره: 
   کرد.استفاده  ناردیگها و  شهرداري

و ثبت آن هزار نفر  50تا  20هاي و شهر نشین  با انجام سرشماري از مناطق حاشیه عمومی آوري اطالعات جمعیتی و اماکن جمع :10ماده 
ود آن به سامانه فرم سرشماري و دستورعمل نحوه تکمیل فرم و ور ضرورت دارد. ستاد ملیمعرفی شده از سوي  در سامانه الکترونیک

  پیوست است. 

 تا همکاري الزم جلب گردد. در جریان انجام طرح قرار دادرا منطقه هاي گروهی مردم  رسانهاز طریق  بایدبراي انجام سرشماري، تبصره: 
را بیان  سالمت بیمهپوشش همگانی خدمات پایه بهداشتی رایگان و  مانندامتیازات اجراي این برنامه در منطقه  توان میبراي جلب همکاري 

  کرد. 

 ،بهداشتیسالمت (اجراي سرشماري از تمامی واحدهاي دولتی، غیردولتی و خصوصی موجود در منطقه که به ارائه خدمات  :11ماده 
عملیاتی ضروري است و باید توسط ستاد  مشغول هستند برحسب نوع خدمت و توانبخشی) سنتیطب تماعی، جخدمات ا، تشخیصی، درمانی
واحدهاي ارائه خدمات  پورتال ملیمستمر در  طور  بهواحدها باید کدگذاري شده و اطالعات . گیردانجام  اساس فرم پیوست،بر انشهرست
   ثبت شود. سالمت

  جغرافیایی واحدهاي ارائه خدمات سرپایی و دستورعمل نحوه تکمیل آنها پیوست است.محل طرح تعیین   پرسشنامه تبصره:

با استفاده از اطالعات کمی و و ، نیازسنجی سالمت جمعیتملی  نامه شیوهاساس ی شهرستان موظف است برتاد عملیاتس :12ماده 
  .انجام دهدمناسب  ریزي برنامهارائه آن براي و نموده تهیه کیفی، خدمات سالمت مورد نیاز جمعیت را در ابتداي هر سال 

هاي  اساس ضوابط طرحرا بر اي تطبیق واحدهاي ارائه خدمات موجوده طرحهر سه سال ستاد عملیاتی شهرستان موظف است  :13ماده 
، به معاون ، درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت مرکز مدیریت شبکهاز  یهو براي اخذ تاییدتهیه  و درمان بهداشتگسترش شبکه 
  . ارسال کند بهداشتی دانشگاه

  هزار نفر  به شرح زیر می باشد: 50ا ت 20روش اجراي برنامه حاشیه شهرها و شهرهاي بین : 14 ماده

Ã  نفر برحسب تراکم جمعیت در منطقه تعیین شده اند، به مرکز  15000تا  6000تمام پایگاه هاي بهداشت غیرضمیمه که بازاي
 د.نبهداشتی درمانی تبدیل می شو

Ã س استاندارد نیروي انسانی و خدمات براسا نفر، 50000تا  20000باجمعیت تحت پوشش بین  مراکز بهداشتی درمانی موجود در منطقه
تکمیل  الزم است برايادامه خدمت خواهند داد. تغییر وضعیت داده و  (معین) ) به مرکز مدیریت سالمت منطقه----- (موضوع ماده 

 د. کرهاي بهداشت منطقه و انتقال آنان به این مراکز استفاده پایگاهنیروي انسانی این مراکز، از کارکنان موجود در 
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Ã  در تکمیل نیروهاي تغذیه، سالمت روان، دندانپزشک، پاراکلینیک (درصورت لزوم و براساس دفاتر طرح گسترش) براي مراکز مدیریت
توان از شیوه خریدخدمت به شکل حجمی (انعقاد قرارداد با یک شرکت یا تعاونی براي بکارگیري این سالمت منطقه (معین) می

  داشت شهرستان) استفاده کرد.نیروها ولی تحت مدیریت شبکه به

Ã ساختمان ، به مراکز بهداشتی درمانی موجود دولتی هاکارکنان آنپس از تخلیه و جابجایی  توانرا می هاي بهداشت موجودتمام پایگاه
اونت توسعه . ترتیب قانونی این اقدام توسط معکردهمراه با تجهیزات به واحد ارائه دهنده خدمت غیردولتی طرف قرارداد واگذار را 

 مدیریت و منابع تعیین و اعالم خواهد شد.

Ã  ایجاد آن ها در این مناطق تصویب شده است، یه  93راه اندازي مراکز بهداشتی، درمانی که در پی بازنگري صورت گرفته در سال
شده( پایگاه هاي موجود که به در نتیجه راه اندازي و استمرار خدمت در مراکز ایجادي و مراکز واگذار عهده طرف قرارداد می باشد. 

 مرکز تبدیل شده اند) به عهده طرف  قرارداد است.

Ã  ،ماماها؛  ؛ کارشناسان بهداشتی؛کاردان هاي بهداشتیاولویت براي جذب نیروهاي موردنیاز، بترتیب عبارتست از: در راه اندازي مرکز
و ه مطب یا موسسه، شرکت و تعاونی غیردولتی دارند)؛ بخش خصوصی در منطقه (آنهایی کفعال در پزشکان بهیار یا پرستار؛ و 

شخصیت حقوقی طرف قرارداد فقط تاکید می شود که کنند.  سایر پزشکان یا نیروهایی که براساس فراخوان ثبت نام میباالخره، 
 خواهد بود.

Ã  ساعته  560ه حضوري و  ساعت 120ستاد عملیاتی شهرستان با همکاري مرکز آموزش بهورزي، مسوول برگزاري دوره آموزشی
براي کاردان ها/کارشناسان بهداشت معرفی شده از مبتنی بر بسته خدمت و برنامه آموزشی ارسالی توسط ستاد ملی غیرحضوري 

به با اخذ گواهینامه، هاي مربوط شوند می باشد. چنانچه افراد معرفی شده موفق به طی دوره و قبولی در آزمونسوي طرف قرارداد 
  خواهند شد. کار و در مرکز بهداشتی درمانی مشغول  می شوندشناخته خانواده سالمت مراقب کارشناس /ردانعنوان کا

باشد که باید وظایف میخانواده کارشناسان سالمت ها/کاردانمرحله اول اجراي کار، راه اندازي مرکز بهداشتی درمانی با  :15ماده 
  ه بسته خدمات پایه سالمت را انجام دهند.جمعیت، غربالگري، و ارائ شناساییسرشماري و 

  تواند صورت گیرد:هاي زیر میبکارگیري پزشک/پزشکان مرکز بهداشتی درمانی مجري برنامه به یکی از روش :16ماده 

ساعت در روز در محل مرکز بهداشتی درمانی مستقر می شود و ارجاعات  3 "براي مدت محدود مثالطی قراردادي مشخص، پزشک  •
 را می پذیرد.خانواده کارشناسان سالمت ردان/کااز 

-کارداناز روز را در مطب شخصی خود به قبول ارجاعات  معینیپزشک طی قراردادي مشخص، متعهد می شود که ساعات  •
منطقه مرکز بهداشتی درمانی مجري برنامه بپردازد. البته، باید دسترسی جغرافیایی به مطب براي مردم خانواده کارشناسان سالمت ها/

 مقدور باشد.

کارشناسان ها/کارداناز  و عالوه بر قبول ارجاعاته در مرکز بهداشتی درمانی مستقر می شود ساعت کار روزان 8پزشک براي مدت  •
به )  FFS ( پرداخت بازاي خدمترسیدگی کرده و برابر ضوابط نیز  مراجعه کنندگان به مرکزرمانی به مشکالت د، خانواده سالمت
 .ت می پردازدارائه خدم

  دریافت می کند. درصد 30پاداش عملکرد تا سقف که حقوق ثابت خود را بعالوه پزشک استخدامی مرکز بهداشتی درمانی  •
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  خصوصی-و ترکیب مشارکت دولتی بهداشتی مراقبتهاي اولیه: الگوي نظام ارائه 5فصل 

  : باشندمیزیر  یکی از اشکالبه  بهداشتیهاي اولیه راقبتمواحدهاي ارائه  :17ماده 

v ارائه خدمات سطح اول  به منظورنفر براساس تراکم جمعیت در منطقه  15000تا  6000بازاي جمعیت  مراکز بهداشتی درمانی
یکی از آنها حداقل ه (که سالمت خانوادمراقب  کارشناسکاردان/ 4با نیروي شاغل:  نفر 12500. براي جمعیت معمول بهداشتی درمانی

اندازي توسط طرف قرارداد راه پذیرشکاردان  1و  پرستار یا ماما؛  1پزشک؛  2 تا 1؛کارشناس سالمت محیط و کارکاردان/1 )؛باشد ماما
 می شوند.

v  ته میدرنظر گرف مدیریت سالمت منطقهیک مرکز  ،مرکز بهداشتی درمانی 5تا  4که بازاي هر  مدیریت سالمت منطقهمراکز -
هزار نفر  50هاي مراکز تحت پوشش در یک جمعیت حدودًا ریزي، نظارت و ارزشیابی فعالیتمدیریت خدمات سالمت نظیر برنامهشود. 

 نیروي انسانی براي این وظیفه هستند.به شبکه بهداشت و درمان شهرستان  متعلقمراکز این جزو وظایف اصلی این مراکز می باشد. 
این مراکز خدمات بجز خدمات مدیریتی، کارشناسان ستادي تامین خواهد شد. کاردانان/ هرستان و از محل توسط مرکز بهداشت ش

مرکز بهداشتی درمانی  5تا  4براي کل جمعیت تحت پوشش را به عنوان معین یا پشتیبانی کننده کز بهداشتی درمانی امرمعمول 
اضافی این مراکز رائه دهنده خدمات سالمت ا ای . نیروهاکنندارائه می  نفر) با دسترسی مناسب مردم 50000تا  30000(جمعیت بین 

خدمات زیر اضافه می  در صورت ضرورت و فعال نبودن بخش خصوصیروان و  سالمتکارشناس  1کارشناس تغذیه؛  1عبارتنداز: 
 :شود

o  :دانپزشک؛دن 2تا  1خدمت دندانپزشکی 
o  :نیروي رادیولوژي. 2تا  1نیروي آزمایشگاه و  4تا  2 خدمت پاراکلینیک  

 مدیریت سالمت منطقه  مرکزمنطقه و پس از تصویب مرکز مدیریت شبکه، خدمات اورژانس و شبانه روزي در در صورت نیاز  تبصره:
  گردد.منتخب، ارائه می

  
تهیه تان نسبت به در شهرسجمعیت تحت پوشش این برنامه، پراکندگی ضوابط و اساس ستادهاي عملیاتی شهرستان باید بر: 15ماده 
به مرکز بهداشت استان/معاونت بهداشتی تایید  به منظوراقدام نموده و  ز،ي موردنیاهاو نقشه واحدها هاي طرح گسترشدفترچه

به مرکز مدیریت شبکه ارائه گردد. شایان نهایی باید براي بررسی و تصویب این مرکز، ها پس از تایید کنند. طرح دانشگاه/دانشکده ارسال
  د داشت. نقابلیت اجرایی نخواه ،گفتهاي پیشطرح ،ذکر است بدون تصویب مرکز مدیریت شبکه

  
 سـالمت خـدمات   ارائـه در تعـاونی، خیریـه و خصوصـی)    بترتیـب  ( غیردولتـی مشارکت بخش  ،این دستورعمل ول با توجه به اص :16ماده 

ضـروري  در راستاي مشارکت بخـش غیردولتـی   در اولویت است. ومی، ی عمدرمانخدمات تشخیصی و  بهداشتی اولیه هاي ویژه در مراقبت به
تعاونی تعیـین صـالحیت شـده بـا      و بخش خصوصی خریدخدمت ازهدایت و همکاري، گسترش و توسعه و هاي  روشاز ارائه خدمات  ،است

  انجام گردد:   زیرهاي  نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه
در راستاي ایجاد  تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مجري این وظایف ،خصوصیهاي الزم از بخش  اعمال حمایت )1

 واحدهاي مورد لزوم در منطقه و تضمین خرید خدمات از آنها. 
موجود در منطقه هدف براي آمادگی و تجهیز در جهت تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی  ،بخش خصوصیمذاکره با  )2

 هاي خدمات این برنامه و تضمین خرید خدمات از آنها.  تهاجراي هدفمند بس
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  : نظام مدیریت 6فصل 

این واحدها همانند الگوي نظام شبکه بهداشت و درمان کشور، به عهده کلی مدیریت در کنار مراکز مدیریت سالمت منطقه،  :17ماده 
  عبارتست از: با استفاده و همکاري مراکز مدیریت سالمت منطقه ف مرکز بهداشت شهرستان . وظایاستمرکز بهداشت شهرستان 

  منطقهتضمین دسترسی به حداکثر خدمات پایه و تخصصی موردنیاز  •
  منطقه مردمنیازسنجی سالمت  •
مت (دارو، هاي سال هاي سالمت و تامین کنندگان فرآورده شناسایی واحدهاي ارائه کننده خدمات اجتماعی و مراقبت •

 تجهیزات و لوازم پزشکی و ...) در منطقه
 /دانشکده/دانشگاهاستان 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 هماهنگی ارائه خدمات در شرایط فوریت •
(در صورت حضور نداشتن واحدهاي تامین مستقیم خدمات سالمت به صورت سرپایی و مراقبت روزانه در شرایط ویژه  •

 )شهرستان بهداشتشبکه تشخیصی درمانی مورد تایید 
 خدمات سالمت: اندهندگمدیریت 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  خدمات دهندگانپایش و نظارت بر عملکرد واحدها در شبکه ارائه 
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  لی ا: شیوه تامین منابع م7فصل  

منشـا تـامین   سـطح پرداخـت، روش محاسـبه،    ماننـد  مشخصی  معیارهايبا  هامیزان هزینه ابتدا: تامین منابع مالی برنامه: 18ماده 
 :شدخواهد  ، تعیینخدمت خریدو پرداخت و تشویق  و مدیریت هزینه، روش نظارت

شرایط موجود و  ارتقاءو براي  ت قابل ارائهامهاي خدبسته بهايپرداخت براساس کل سطح تامین منابع و سطح پرداخت: برآورد 
شود. در این راستا ارائه خدمات درمانی ویزیت اولیه و نیاز فعلی به آن به  دهندگان خدمات تعیین می تکمیل آن و ایجاد ثبات و اعتماد در ارائه

 عنوان مبنا در نظر گرفته شد: 

 نحوه تامین منابع به شرح زیر است:

  در خرید خدمات راهبردي ه پایهبیمهاي سهم سازمان •

 شهري برنامه پزشک خانوادهردیف اعتباري  از محل •

 هاي بهداشتی موجود برنامهمحل اعتبارات از  •

 دریافت فرانشیز •

 سایر شامل فرمانداري، شهرداري، بیمه هاي خصوصی، سایر ادارات، خیرین و ... •

 

     15ات سالمت: نحوه خرید خدم8فصل 

  وظایف زیر را به عهده دارد: شهرستانو درمان  بهداشتشبکه : 19ماده 
 سرشماري و شناسایی جمعیت هدف .1
  هزار نفر 50خدمت در مناطق حاشیه شهرستان و شهرهاي زیر  ارائهجانمایی مراکز  .2
 اعالم فراخوان عمومی اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات سالمت .3
  خدمات ائهاراعتبارسنجی داوطلبان  .4
  شدگان خدمت به پذیرفته ارائهاعطاي گواهینامه در هر یک از سطوح  .5
  نامه اجراي ضوابط خرید خدمات، در سطح شهرستان در چارچوب این آیین .6
 انعقاد قرارداد خرید خدمات سالمت با ارائه دهندگان خدمت که در مناقصه برنده شناخته شده اند .7
  به آنان خدمت دهندگان ارائهورد انتظار از هاي م ابالغ انتظارات، اهداف و شاخص .8
هاي ارزیابی عملکرد و در  ها براساس شاخص خدمات و تعیین شرایط پرداخت به آن ارائهبررسی و تحلیل عملکرد هر یک از مراکز  .9

  نامه چارچوب این شیوه

                                                
هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش  به پیشنهاد مشترك وزارتخانه 1393/  1/  20وزیران در جلسه  هیاتبر اساس مصوبه  ١٥

  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  ) قانون برنامه پنج38ماده ( جمهور و به استناد بند (ز) رئیسو نظارت راهبردي  ریزي برنامهپزشکی و معاونت 
یی براي ارتقاي عملکرد نظام سالمت از طریق تصمیم گیري در خصوص ترکیب بسته مزایا، انتخاب ها روشخرید راهبردي خدمات: جستجوي مستمر 

پوشش و یا انتخاب نوع خدمت، خرید از چه کسی، چگونگی خرید و خدمت، چگونگی خرید و قیمت گذاري خدمات و تعیین افراد تحت  دهنده ارائه
  خرید براي چه کسی براي رساندن عملکرد نظام سالمت به حداکثر مطلوبیت.
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  :به منظور برونسپاري خدمات یند خریدآ: فر20ماده 
و با در  این دستورعمل و رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط ضوابطجه به رهنمودها، اصول و شهرستان با توو درمان  بهداشتشبکه  .1

   :کند اقدام میبه ترتیب زیر  نامه شیوهدر چارچوب این  دهندگان ارائهانتخاب نسبت به  ،نظر گرفتن شرایط منطقه
 هاي معتبر  ها و سایر رسانه درج آگهی در روزنامه وفراخوان عمومی  .1.1
 با ایشان براي توجیه شرایط و ضوابط همکاري آنان و سپس مذاکره اعتبارسنجی و فت مدارك و مستندات متقاضیان دریا .1.2
 مورد تایید در میان ارائه دهندگان خدمت اعتبار سنجی شده ات مناقصه فترك تشری محدود/ ، مناقصهانجام مناقصه .1.3
  انآنزآموزش ابا اخذ هزینه برندگان مناقصه و توجیه   آموزش .1.4

در صورت تایید ستاد عملیاتی شهرستان و ستاد اجرایی دانشگاه، این آموزش از طریق مرکز آموزش بهورزي شهرستان/  .1.4.1
، گواهینامه معتبر از سوي شبکه دهنده خدمت سالمت ارائههاي  شود و در صورت تایید دانش و  مهارت استان انجام می

 گردد.  یاعطا م آنانشهرستان/ دانشگاه به 
 پس از موفقیت در دوره آموزشی خدمت  دهنده ارائهشهرستان و و درمان قرارداد همکاري بین شبکه بهداشت قاد انع  .1.5

 نامه است. نمونه قرارداد و دستورعمل آن پیوست این شیوه .1.5.1
 قرارداد  عقد همزمان با شده)  بندي خدمت (رتبه ارائهنامه شایستگی  گواهی ارائه .1.6

سال در صورت توافق و رضایت از عملکرد، قابل تمدید و تعدیل  3شود و پس از مدت  تنظیم می ساله 3تمامی قراردادها حداقل  .2
 هستند.

درخواست خود را براي اخذ مجوز  شهرستانبهداست و درمان شبکه  کارکنان دولت در مراکز واگذاري شده، استفاده ازدرصورت نیاز به  .3
 کند.   ارائهموردي از ستاد ملی به سطح باالتر 

خواهد بود و پیش از پرداخت،  دستورعمل صورت خرید خدمات از کارمند رسمی یا پیمانی دولت، مالك پرداخت محاسبات این در .3.1
با میزان محاسبه شده شود و تنها تفاوت مبلغ آن  کسر می دستورعملمحاسبه و از میزان پرداخت براساس  دولتیهاي  دریافتی تمام

 ردد. گ پرداخت میبر اساس این دستورعمل 

 .می باشدشهرستان  بهداشتشبکه یا رییس مرکز  مدیردستور پرداخت با امضاي : 21ماده 

  شود.  % از کل مبلغ کسر می10ساله مد نظر است و قراردادهاي کمتر از آن بازاي هر سال  3بستن قرارداد : 1تبصره 

مشـغول خـدمت   هـزار نفـر    50تـا   20یـا شـهر   نشین  یهدرمورد پرسنل رسمی و پیمانی نظام سالمت کشور که در منطقه حاش: 22ماده 
  یکی از اقدامات زیر باید انجام شود:هستند، 

واحد موجود داراي نیروي انسانی استاندارد براي ارائه خدمت در منطقه می باشد که همچنان به خدمات خود براساس بسته خـدمات   •
ورت پرداخت ثابت آنها (حقوق) بعالوه کارانه براساس عملکردشان این دستورعمل ادامه می دهد. نحوه پرداخت به این پرسنل به ص

 خواهدبود.

واحد موجود با کسري نیروي انسانی استاندارد مواجه است که دراین صورت، با جابجـایی نیـرو هـاي واحـدهاي موجـود، واحـدهاي        •
ـ    ا محاسـبه اجـاره بهـاي محـل فیزیکـی و      استاندارد و فعال شکل می گیرند و سایر واحدها که خالی از نیروي انسانی مـی شـوند ب

 ).20به برنده مناقصه واگذار می گردد (مطابق ماده  تجهیزات (درصورت ملکیت فضاي فیزیکی)

چنانچه هیچ واحد دولتی فعالی درمنطقه وجود نداشت ولی در بازنگري طرح گسترش براي آن منطقه، واحد تعیـین شـده بـود بایـد      •
  ).20(مطابق ماده این دستورعمل از بخش غیردولتی براي آن منطقه خریدخدمت کردبراساس استاندارد تعریف شده در

صورت سرانه و از محل منابع عمومی دولتـی   براساس قانون، ارائه خدمات بهداشتی به مردم رایگان است. بهاي این خدمات به: 23ماده 
گردد. مبلغ دریافتی طرف قرارداد در سقف تعیین شـده در   داخت میبه ارائه دهندگان خدمت طرف قرارداد براساس نتایج ارزیابی عملکرد پر

  قرارداد و براساس ضوابط تعریف شده می باشد.

 100از  90شـود، عـالی (کسـب امتیـاز بـیش از       ماه یکبار انجام می 3دهنده خدمت که هر  براساس نتیجه ارزیابی عملکرد ارائه: 24ماده 
گـردد.   ، دو درصد تشویقی به سقف پرداخت اضافه می90امتیاز بیشتر از  1شود و بازاي هر  داخت میدرصد مبلغ تعیین شده، پر 100امتیاز) 
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م % کـ 100پرداختـی از   90امتیـاز کمتـراز    1. بازاي هـر  شد% افزایش پرداخت خواهد 20معادل  باشد، 100چنانچه نتیجه پایش بنابراین، 
  گردد. از مبلغ قرارداد کسر می% 13شد به میزان با 87شود یعنی اگر نتیجه پایش  می

گردد. مثًال چنانچه  ، دو درصد از سقف پرداخت کسر می 70امتیاز کمتر از  1باشد، بازاي هر  70درصورتیکه نتیجه ارزیابی زیر : 1تبصره 
طرف قرارداد تذکر کتبی داده % از مبلغ قرارداد را دریافت خواهند کرد. همزمان به 50باشد، ارائه دهندگان خدمت معادل   60امتیاز ارزیابی 

  گردد. در فصل بعد (سه ماهه)، قرارداد لغو می 70شود و در صورت تکرار امتیاز کمتر از  می

  در صورت لغو قرارداد بدلیل عملکرد ضعیف، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت براساس مفاد قرارداد است. :2تبصره

  هاي الزم براي قرارداد را اخذ نماید. تضمین ،است به هنگام بستن قرارداد شهرستان موظفو درمان بهداشت شبکه  :3تبصره

و به شرط تجویز توسط )  FFS بازاي خدمت (فعال بصورت معمول  خدمات دارویی، آزمایشگاه و رادیولوژيازاي پرداخت ب: 25ماده 
  پزشک خواهد شد. 

لف این برنامه که منابع آن از محل سرانه مدیریتی تامین شده است، توسط در سطوح مخت(کارانه) نظام پرداخت مدیریتی و نظارتی  تبصره:
  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ خواهد شد.محترم ستاد ملی تهیه و پس از تصویب و تایید وزیر 

  

  : نظام ارجاع 9فصل 

موظف اسـت بـا کمـک واحـدهاي      تانبهداشت شهرسمرکز شهرستان با همکاري و هماهنگی بهداشت و درمان یس شبکه یر :26ماده 
در چهـار تخصـص اصـلی و دو    مـورد نیـاز را   تخصصـی سـرپایی    تشخیصی درمانی خدماتارائه کننده خدمات سالمت موجود در منطقه، 

  . کندفراهم در بیمارستان عمومی شهرستان یا نزدیکترین بیمارستان ممکن  براي جمعیت تحت پوشش دوختخصص به تشخیص 

هـاي  و همـاهنگی بـا بیمارسـتان   یس شـبکه شهرسـتان   یرمات تخصصی موردنیاز از طریق طراحی زنجیره ارجاع توسط سایر خد تبصره:
  عمومی و تخصصی شهرستان/ استان/ قطب و ملی فراهم می شود. 

  ستفاده کنند.ا تحول درمانند از خدمات ارائه شده در طرح توان میبیماران نیازمند به خدمات بستري همانند سایر مردم  :27ماده 

بیمارستان باید نسبت به مشخص نمودن فرآیند پذیرش بیماران ارجاع شده از طریـق نظـام ارجـاع اقـدام و گـردش کـار را در        :28ماده 
  پذیرش و در محل مناسب و قابل دید، نصب کند.

بدیهی است کـه دسـتور بسـتري بـا نظـر       برگه ارجاع باید توسط پزشک و قبل از مراجعه بیمار به بیمارستان تکمیل شده باشد.: 29ماده 
  متخصص مقیم بیمارستان انجام می گیرد و در صورت بستري مراتب به پزشک ارجاع دهنده اعالم می شود.

  پزشک ارجاع دهنده باید پیگیر بیماران ارجاع شده به سطوح باالتر باشد و تا انتهاي درمان، بیمار را پیگیري کند. تبصره:

باید اقدامات الزم را در مورد تکمیل بخش بازخورد برگه هاي ارجاع ارائه شده براساس دسـتورعمل اجرایـی، انجـام    بیمارستان  :30ماده 
  دهد.

تواند به عنوان بیمار اورژانسی به بیمارستان مراجعه نماید. تشخیص این مساله بـا مسـوول یـا     هر بیمار بنا به تشخیص خود می :31ماده 
  .پزشک اورژانس بیمارستان است

  رسانی کند.درمانی شهرستان موظف است درمورد امکان استفاده از چنین خدماتی به ساکنین این مناطق اطالع و شبکه بهداشتتبصره: 
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  یازمورد ن ي: استانداردها10فصل 

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

 نفر به قرار زیر می باشد: 12500با جمعیت تحت پوشش  بهداشتی درمانی مرکزاستاندارد فضاي فیزیکی مورد نیاز براي  .1

  اتاق 2      متر  12        نفر):  2اتاق ویزیت پزشک ( •
  اتاق 1      متر    6          اتاق مامایی: •
  اتاق 2      متر  18      نفر): 4اتاق ارائه خدمات بهداشتی( •
  اتاق 1      متر  10                  :واکسیناسیونو اتاق ارائه خدمات پرستاري  •
  اتاق 1      متر    8          اتاق بهداشت محیط: •
      متر    2            آبدارخانه: •
    متر    4           سرویس بهداشتی: •
  متر  20          سالن انتظار: •

  
  کل مساحت مورد نیاز می باشدمترمربع 100 متر مربع مفید و به عبارت دیگر 80  کل: جمع •
نفر دو اتاق (یـک اتـاق پزشـک و یـک اتـاق پرسـتار) حـذف و تلفیـق خـدمات پرسـتاري و            8000براي جمعیت هاي کمتر از  •

 متر کاهش می یابد. 80واکسیناسیون صورت خواهد گرفت و فضاي فیزیکی مورد نیاز به 

یک سرویس بهداشـتی بـراي مراجعـه کننـدگان و یـک سـرویس بهداشـتی بـراي         جمعیت تحت پوشش، نفر  3000اي هر باز •
 .استاندارد می باشدکارمندان 

 را تایید کرد. کمتريشهرستان می توان فضاي  بهداشتدرصورت نبود فضاي فیزیکی مناسب در منطقه و تصویب مرکز  •

هزار نفر (عالوه بر فضاي فوق)، یـک اتـاق    50تا  30با جمعیت تحت پوشش بین ه مدیریت سالمت منطقبراي استقرار مرکز   .2
 35مترمربـع، افـزایش سـالن انتظـار بـه       8مترمربع و یک اتاق براي خدمات تغذیـه حـدود    8براي خدمات سالمت روان حدود 

متـر   55متر مربـع، جمعـًا    12نپزشکی اتاق براي خدمت دندا 1مترمربع،  6مترمربع، دو اتاق تزریقات و پانسمان هر کدام حدود 
مربع اضافه مورد نیاز خواهد بود. فضاي استاندارد الزم براي خدمات تشخیصی آزمایشگاهی، رادیولوژي و داروخانـه در صـورت   

 .لزوم تعیین می گردد

  خدمت به صورت زیر آماده نمایند: دهنده دهندگان خدمات طرف قرارداد باید نیروي انسانی مناسب براساس نوع واحد ارائه ارائه: 33ماده 

 نفر به قرار زیر می باشد: 12500استاندارد نیروي انسانی مورد نیاز براي مرکز بهداشتی درمانی با جمعیت تحت پوشش 

  نفر 2تا  1            پزشک: •
  نفر 1        پرستار یا ماما ( دستیار پزشک): •
  ا ماما باشد)نفر حتم 1نفر( 4      سالمت خانواده : مراقب کارشناس کاردان/ •
  نفر 1                  کارشناس سالمت محیط و کار:کاردان/ •
  نفر 1      پذیرش (کاردان آمار و مدارك پزشکی): •
نفر، پزشک یک نفر و پرستار و پذیرش در هم ادغام شده و یک نفر تعیین می شود. براي هر  8000براي جمعیت هاي کمتر از  •

سالمت خانواده درنظر گرفته خواهدشد (حداقل یکی از آنها باید ماما باشد). مراقب خانوار) هم یک کارشناس  1000نفر ( 4000
 نفر جمعیت، یک نیرو تعیین می گردد. 10000واحد صنفی یا  300درمورد کارشناس سالمت محیط و کار بازاي هر 
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  آموزش: 11فصل 

کارشـناس  کاردان/اشت، درمان و آموزش پزشکی باید نسبت بـه ارائـه پیشـنهاد آمـوزش و تربیـت      معاونت بهداشت وزارت بهد: 34ماده 
بـه معاونـت آموزشـی     مبارزه با بیماري ها)سالمت خانواده (با تلفیق برنامه آموزش و تربیت کارشناسان بهداشت عمومی، خانواده و مراقب 

ضـمن خـدمت کارشناسـان بهداشـتی شـاغل و      آموزش و تربیت  آموزشی براي برنامه ریزي و تدوین بستهنسبت به اقدام نماید. همچنین 
ــود  ــه          موج ــد پیش ــناس چن ــه کارش ــان ب ــدیل آن ــور تب ــه منظ ــا) ب ــتار و مام ــا، پرس ــاري ه ــانواده و بیم ــومی، خ ــت عم ــه (بهداش ب

  اقدام کند. "  سالمت خانواده مراقب کارشناسکاردان/"عنوان

ان و آموزش پزشکی باید نسبت به طراحی و اجـراي برنامـه آموزشـی و تـوجیهی بـراي      معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درم: 35ماده 
  مدیران سطح ملی و دانشگاهی/استانی، پیش از اجراي طرح، اقدام کند.

هاي آموزشی دانشگاه/دانشکده موظف به طراحی و اجراي برنامـه آموزشـی   شبکه بهداشت و درمان شهرستان با مشارکت گروه: 36ماده 
  در مرکز مرکز آموزش بهورزي تقویت شده شهرستان می باشد. 34مت کارشناسان مطابق ماده حین خد

هاي پیش نیاز براي ورود به عرصـه خـدمت را، قبـل از شـروع خـدمات      تمام نیروهاي درگیر در این طرح، ضروري است آموزش تبصره:
  دریافت نمایند.

. خواهد آمدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وسط معاونت بهداشت ابالغی ت دستورعملدر ی آموزشاوین فهرست عن :37ماده 
اقدام  ،هاي دردسترسار و نیز منابع آموزشی و زیرساختاختیننده و فنی امور آموزش مکلفند براساس زمان دراعضاي تیم هاي هماهنگ ک

  :داردیت ها توجه به مطالب زیر اهمالب آموزشی نمایند. در این زمینهبندي مطبه اولویت
اساس منابع برهاي هماهنگ کننده امور آموزشی مکلف به برآورد زمان و تنظیم سیاست ها و شیوه هاي اجراي آموزش گروه .1

 آموزشی، زیرساخت ها و زمان دردسترسند.
اهنگ کارهاي گروه هاي همراه زیرهاي اختصاصی آموزش و هدایت آموزش در هاي فنی امور آموزش مکلف به تهیه بستهگروه .2

 کننده امور آموزشی هستند. 
 

  آموزشی) برآورد زمان آموزش مورد نیاز اعضاي تیم سالمت بر اساس عنوان کلی (سرفصل 
 جمع آموزش غیرحضوري ساعت آموزش حضوري ساعت عنوان کلی (سرفصل آموزشی)

 139 129 10 مباحث مقدماتی و پیش نیاز
 92 74 18 سالمت کودکان

 69 55 14 انان و مدارسسالمت نوجوانان، جو
 69 55 14 سالمت میانساالن
 69 55 14 سالمت سالمندان

 92 74 18 باروري سالم 
 46 38 10 سالمت محیط و کار

 92 74 18  و غیرواگیر و سالمت روان دار هاي واگیربیماري
 670 554 116 جمع

  
زمان براي برگزاري آموزش حضوري در آغاز کار ضرورت  ه کاري)ما 1روز( 20ساعت آموزش درنظر گرفته شود حدود  6چنانچه روزانه 

  دارد.
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 اطالعات سالمت نظام: 12فصل 

تمامی می باشد، اطالعات سالمت که مبتنی بر محیط الکترونیک و بسته هاي خدمات تعریف شده نظام براي طراحی و اجراي  :38ماده 
سازي، تحقیقات بنیادین،  فرهنگ ري، نرم افزاري، زیرساخت شبکه ارتباطی، استانداردها، قوانین و مقررات، آموزش،افزا سختابعاد 
  . می شودو ابالغ توسط ستاد ملی انجام اي و کاربردي  توسعه

ام اطالعات سالمت ها در سطوح دانشگاهی و ملی، ضروري است در طراحی نظ: به منظور تبادل اطالعات و تشکیل بانک دادهتبصره
 استانداردهاي مورد نیاز مطابق سامانه پرونده الکترونیک سالمت (سپاس) و بسته هاي خدمات ابالغی رعایت گردد.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ظرف شش ماه از ابالغ این دسـتورعمل نسـبت بـه طراحـی و     : 39ماده 
دفاتر تخصصـی معاونـت بهداشـت، معاونـت      با تشکیل کارگروه ویژه و مشارکت ذي نفعان از جمله مراکز/ استقرار نظام اطالعات سالمت

  درمان، دفتر مدیریت آمار و فن آوري اطالعات معاونت توسعه و مدیریت منابع و سازمان هاي بیمه گر اقدام کند.  

ظرفیت هاي تجربیات و  حداکثرپرونده الکترونیک سالمت از  و اجراي است در طراحیموظف  و درمان بهداشتشبکه ستاد ملی : 40ماده 
، (16HNIS)کشور از جمله: سامانه سپاس، سامانه خدمات سالمت ایران، برنامه ساختار شبکه  فنی و اجرایی بخش دولتی و غیردولتی
و نظام یکپارچه استفاده کند ) 17سبیمارستانی و شبکه ملی سالمت (شم سامانه مدیریت اطالعاتپورتال معاونت هاي بهداشت و درمان، 

  .مستقر نماید در سپاس 13606بر اساس استانداردهاي تعریف شده را ارایه خدمات سالمت اطالعات واحد هاي 

ابالغی از سوي  ستاد ملی، سالمت مطابق چارچوب هاي گردآوري و تحلیل اطالعات ستاد عملیاتی شهرستان موظف است  :41ماده 
کند بطوریکه را اجرا  دستورعمل استقرار نظام اطالعات سالمت 1393و حداکثر تا پایان سال  کندرا تهیه و ارسال الزم کتبی گزارشات 

  .مبناي نظارت و پرداخت ها قرار گیرد 1394قابلیت انتقال داشته باشد و در سال اطالعات مورد نیاز از طریق سامانه یکپارچه 

تامین و تخصیص منابع مـالی الزم بـراي اسـتقرار دسـتورعمل نظـام      نسبت به موظف است  و درمان بهداشتشبکه  ملیستاد  :42ماده 
  اقدام نماید.اطالعات سالمت  توسط ستاد عملیاتی شهرستان 

 

  : پایش و ارزشیابی13 فصل

سالمت و رعایت مفاد قرارداد از طـرف ارایـه دهنـدگان    به منظور تضمین کیفیت خدمات ارایه شده در واحد هاي ارائه خدمات : 43ماده 
معاونـت  خدمت، الزم است استاندارد هاي خدمات و چک لیست هاي مربوطه براساس بسته هاي خدمات تعریف شده تهیه و تدوین گردد. 

معاونت درمان نسبت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاري مراکز/دفاتر تخصصی معاونت بهداشت و 
به تهیه و تدوین چک لیست هاي پایش خدمات به انضمام  بسته آموزشی موردنیاز آن براي سطح دانشگاه و شهرستان اقـدام و ظـرف دو   

  ماه از تاریخ ابالغ این دستورعمل آن را به دانشگاه/ دانشکده هاي علوم پزشکی ارسال نماید.

دهندگان خدمت هر  سه ماه یکبار توسط تیم نظارتی شـبکه بهداشـت درمـان شهرسـتان      د ارائهانجام پایش دوره اي از عملکر: 44ماده 
دهنده خدمت موثر اسـت کـه در فصـل     صورت خواهد پذیرفت. این پایش در پرداخت و ادامه همکاري تیم ارائه ( ستاد عملیاتی شهرستان)
  پرداخت به آن اشاره شد. 

                                                
١٦ Health Network Information System 

برنامه پنجم توسعه است که زیرساخت  قانون 46راه اندازي شبکه ملی سالمت یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بر اساس ماده   17
کند. همچنین تبادل اطالعات به صورت  ارتباطی را میان مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی سراسر کشور و برقراري ارتباط میان این مراکز ممکن می

 .شود الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی سالمت در کشور از طریق این شبکه فراهم می
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حت نظارت و سرپرستی و ارائه شاخصهاي موردنظر مرکز مـدیریت شـبکه، بـه منظـور فـراهم      : دانشگاه/دانشکده موظف است ت45ماده 
نسـبت بـه ارزیـابی سـریع از     از وضعیت سالمت و عوامل موثر بر آن و ارزشیابی دوره اي آن  در مناطق موردنظر،  18نمودن داده هاي پایه
یاز در ایـن خصـوص اقـدام نمایـد. بـدیهی اسـت بـا توسـعه نظـام          در مناطق مذکور، همچنین اجراي پیمایش مورد ن هاولویت خدمات ویژ

جزئیات آن ارائه شده است ، الزم است ارزشیابی هاي  مستمر / دوره اي سالمت جمعیت ایـن منـاطق    12اطالعات سالمت که در فصل 
  بر اساس داده هاي حاصل از نظام مذکور صورت گیرد.   

ین طرح پیمایش ارزیابی سریع سالمت و عوامل موثر بر آن در مناطق حاشـیه نشـین و   الزم است مرکز مدیریت شبکه ضمن تدو تبصره:
هزار نفر نسبت به طراحی بسته اجرایی و آموزشی آن اقـدام نمایـد و دانشـگاه بـه صـورت       50تا  20سکونتگاههاي غیررسمی و شهرهاي 

  ساله ) را اجرا کند.   3یا  2دوره اي پیمایش ( دوره 

  ابیسطوح پایش و ارزشی
هزار نفردر  50تا  20هاي غیررسمی/ غیرمجاز و شهرهاي شهر و سکونتگاه سطوح پایش و ارزشیابی برنامه تامین خدمات سالمت در حاشیه

  سه سطح در نظر گرفته شده است:
 پایش و ارزشیابی توسط مرکز بهداشت شهرستان بر: - 1

ü مرکز بهداشتی، درمانی 
ü تیم  ارائه دهنده خدمات سالمت 
ü  گان خدمت سالمتگیرنده 

 پایش و ارزشیابی توسط مرکز بهداشت استان یا معاونت بهداشتی بر: - 2
ü مرکز بهداشت شهرستان 
ü مرکز بهداشتی، درمانی 
ü تیم  ارائه دهنده خدمات سالمت 
ü گیرنده گان خدمت سالمت 

 پایش و ارزشیابی توسط مرکز مدیریت شبکه یا معاونت بهداشت وزارت متبوع بر: - 3
ü مرکز بهداشت استان 
ü مرکز بهداشت شهرستان 
ü مرکز بهداشتی، درمانی 
ü تیم  ارائه دهنده خدمات سالمت 
ü گیرنده گان خدمت سالمت 

  بسته هاي پایش و ارزشیابی
  چهار بسته براي پایش و ارزشیابی برنامه به ترتیب زیر وجود دارد: 
 وسط مرکز مدیریت شبکه یا معاونت بهداشت تبسته ارزشیابی  .1

 نشگاه / مرکز بهداشت استانبسته ارزشیابی توسط دا .2

 بسته هاي ارزشیابی و خودارزیابی توسط مرکز بهداشت شهرستان .3

  بسته خودارزیابی تیم سالمت .4

                                                
18 إ     Baseline data  
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  فهرست ابزارهاي پایش و ارزشیابی
 چک لیست اطالعات عمومی مرکز .1

 چک لیست مشاهده مرکز .2

 چک لیست برقراري ارتباط موثر .3

 )چک لیست مستندات مرکز (بررسی مدارك ثبت شده .4

 چک لیست مصاحبه با گیرندگان خدمت .5

 چک لیست هاي خودارزیابی  .6

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

 راهنماهاي تشخیصی •

 راهنماهاي درمانی •

 چک لیست بررسی شاخص هاي سالمت در حاشیه شهر .8

 چک لیست بررسی وضعیت خودمراقبتی گیرندگان خدمت .9

  تیم پایش و ارزشیابی مرکز مدیریت سالمتاعضاي 
  الف) عمومی

 کارشناسانی از هر برنامه از مرکز بهداشت شهرستان، عملکرد تیم سالمت مرکز بهداشتی درمانی/ مرکز معین را پایش می نمایند. 
  ب) تخصصی

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

  
  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 یک بار تکمیل می شود.  3فعًال هر  - ابزارهاي پایش خدمات  .2

 ش و ارزشیابی، مداخله مناسب براي رفع مشکالت موجود صورت می گیرد.بر اساس نتایج انجام پای •
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 ماه یک بار)3مدیریت سالمت (هر  توسط مرکز مرکز سالمتفرآیند پایش تیم/ 

 مراجعه تیم پایش 

 پایش و تکمیل چک لیست ها

آیا فعالیت هاي تیم/مرکز سالمت 
 مورد تاییداست؟

تایید فعالیت هاي  بلی
تیم/مرکز سالمت 
 تا بازدید بعدي

 خیر

اخطار شفاهی طبق بازدید و تکمیل صورتجلسه پایش و اعالم 
 مهلت مقرر براي رفع نقص یا مشکل (بار اول)

 بازدید مجدد بعد از یک ماه 

آیا در زمان مقرر رفع 
نقص انجام شده 

صدور اخطار کتبی و اعالم مهلت  خیر
مقرر براي رفع نقص و ابالغ به 

 تیم/مرکز (باردوم)

 بلی 

تایید فعالیت هاي تیم/مرکز 
 سالمت تا بازدید بعدي

بازدید مجدد بعد از یک 
ماه

آیا در زمان 
 مقرر رفع نقص

انجام شده 

ارجاع به محاکم عمومی در قالب 
تعزیرات حکومتی (در امور 

 بهداشتی درمانی )

 خیر

 بلی 

تایید فعالیت هاي تیم/مرکز 
 سالمت تا بازدید بعدي

تایید فعالیت هاي تیم/مرکز 
ادامه فعالیت  سالمت تا بازدید بعدي

تمعتیم/مج

تعلیق ادامه فعالیت تیم/مرکز تا 
 صدور راي 

 بلی 
 خیر

 لغو قرارداد
رفع نقص یا مشکل 
بعد از صدور حکم در 

 مهلت مقرر 

آیا در زمان مقرر رفع 
 نقص انجام شده است ؟





  اعتبار موردنیاز: 14فصل 

یروي انسانی، مکمل هاي دارویی، مواد مصرفی، ثبت داده ها و به منظور برآورد سرانه خدمات سالمت، هزینه هاي مربوط به ن: 46ماده 

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

  آزاد عمل می شود:

نفر که از  12500رکز بهداشتی درمانی با جمعیت تحت پوشش اعتبار موردنیاز براي نیروي انسانی ارائه دهنده کل خدمات یک م - 1

 بخش غیردولتی خریداري شود به قرار زیر خواهد بود:

حق الزحمه پزشک/پزشکان مرکز: شامل دو قسمت می شود: یکی حقوق ثابت که برمبناي وضعیت محرومیت و امنیت منطقه     •

 سالمت خانوادهمراقب کارشناسان کاردان/، قبول ارجاعات از سوي و براي ارائه نظارت بر ارائه خدمات بسته هاي بهداشتی

میلیون تومان درماه  2هاي واگیر که پروتکل مراقبت ویژه دارند)، هاي مزمن و غیر واگیر و بیماري(درمان و مراقبت از بیماري

هاي سنی و جنسی روهشود. بخش دیگر حقوق متناسب با عملکرد تیم سالمت و میزان پوشش بسته خدمات گتعیین می

که توسط تیم پایش و ارزیابی و با استفاده از چک لیست مربوط صورت  24جمعیت تحت پوشش و به روال مندرج در ماده 

گیرد، تعیین و توسط مرکز بهداشت شهرستان (درصورتی که شخص حقیقی طرف قرارداد باشد) یا توسط شخص حقوقی می

 شود. ن پرداخت میطرف قرارداد با مرکز بهداشت شهرستا

میلیون  2سالمت خانواده، محیط یا حرفه اي، ماما یا پرستار ماهانه مراقب کارشناسان سالمت اعم از ها/کاردانحق الزحمه    •

تومان است که به دلیل شرایط  1800000تومان درنظر گرفته می شود. البته، براساس قانون کار حق الزحمه این افراد حدود 

پرداخت % این حق الزحمه براساس نتایج پایش عملکرد فصلی آنها 30میلیون تومان تعیین می گردد.  2ه خاص مناطق حاشی

 .شدخواهد 

 تومان در نظر گرفته می شود. 1500000درمورد نیروي کاردان پذیرش حق الزحمه ماهانه  •

 بود: برحسب تومان به عبارت دیگر حق الزحمه نیروي انسانی هر مرکز  بطور ماهانه  به قرار زیر خواهد
 پزشک هر نفر:   •

 000/000/2       ثابت: بازاي ارائه بسته خدمات بهداشتی §
  000/1/ 000      24% افزایش مطابق ماده  30متغییر: تا  §

 000/000/2          کارشناس پرستاري یا ماما: •

 000/000/2      سالمت بازاي هر کارشناس:  مراقب کارشناس  •

     000/000/2          کارشناس سالمت محیط و کار: •

 000/500/1              پذیرش: •



 000/500/18                                 ماهانه نیروي انسانیحق الزحمه جمع  •

 تومان 000/500/240    ماه 12جمع ساالنه حقوق افراد بازاي  •

و براي یک  تومان 000/400/2مترمربع فضاي استاندارد  120و براي  تومان 20000اجاره فضاي فیزیکی بازاي هر مترمربع ماهانه  - 2

 .برآورد می شودتومان  000/800/28سال 

 .برآورد می شود تومانمیلیون  6تومان و براي یک سال  هزار 500هزینه لوازم مصرفی، آب، برق، گاز، تلفن، و ... ماهانه  - 3

 تومان  000/300                                                                        هزینه سرایداري و نظافت مرکز ماهانه  - 4

  هزینه یک مرکز در ماه:
  

 تومان  000/500/240                ماه 13بازاي  نیروي انسانیساالنه حق الزحمه جمع  •

 تومان    000/800/28                 جمع اجاره فضاي فیزیکی در سال •

 تومان     000/000/6                   جمع هزینه لوازم مصرفی •

 تومان       000/00/3          زینه سرایداري و نظافت                                                            ه •

 تومان  000/600/275                   هزینه ها  کلجمع  •

 تومان   000/560/27                هزینه هاي پیش بینی نشده% 10 •

 تومان   000/160/303                      مرکز 1هزینه کل بازاي  •

   تومان    253/24               نفر جمعیت ساالنه 12500سرانه بازاي  •

فرمها و دفاتر مورد استفاده در مرکز بهداشتی درمانی توسط مرکز بهداشت شهرستان در اختیار واحد هاي مجري برنامه قرار داده می  - 5

 شود

ی تحت پوشش هر مرکز توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین می هاي دارویی مورد نیاز برحسب گروه هاي سنی و جنسمکمل  - 6

 شود 

 و بسته خدمت مربوط به آن توسط مرکز بهداشت شهرستان تامین می شود خودمراقبتی مطالب آموزشی مورد نیاز براي اجراي برنامه  - 7
 

  % منعقد خواهد شد. 20ساله با تورم سالیانه  3قرارداد با بخش خصوصی به صورت  - 8

تغذیه درنظر گرفته مشاور کارشناس  1و  سالمت روانکارشناس  1هزار نفر  50تا  30بازاي هر مدیریت سالمت منطقه اکز درمورد مر - 9

 به سرجمع قرارداد با ارائه دهندگان خدمت اضافه خواهد شد. میلیون تومان 2بازاي هرکدام  .می شود

  

  



  ها پیوست •

  شیوه نامه خرید راهبردي -1شماره پیوست 
  مبناي محاسبه بار خدمات جاري پایه سالمت و دستمزد پزشک -2پیوست شماره 
  واگذاري واحدهاي کوچک درمانی نامه آیین - 3پیوست شماره
  قرارداد چارچوب - 4پیوست شماره

  نیازسنجی سالمت منطقه چارچوب - 5شماره پیوست
  و نرم افزار مربوطه سرشماري جمعیت چارچوب - 6پیوست شماره
  و نرم افزار مربوطه سرشماري واحدهاي ارائه خدمات سرپایی چارچوب - 7پیوست شماره
  بسته خدمات پایه سالمت - 8پیوست شماره
  بسته پایش و ارزشیابی - 9پیوست شماره



  شیوه نامه خرید راهبردي - 1پیوست شماره
  اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادي مصوبه هیات دولت بر

 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران38آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (

ه هاي تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی و بهداشـت، درمـان و آمـوزش       به پیشنهاد مشترك وزارتخان 1393/  1/  20ت وزیران در جلسه اهی
) قـانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه      38پزشکی و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و به اسـتناد بنـد (ز) مـاده (   

 د:آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کر – 1389مصوب  –جمهوري اسالمی ایران 

 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران38آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (

 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: – 1ماده 

 – 1389مصوب  –قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  –الف 

 اي عالی: شوراي عالی بیمه سالمتشور –ب 

 سازمان: سازمان بیمه سالمت ایران –پ 

 مراکز: مراکز و مؤسسات ارایه دهنده خدمات و مراقبت هاي سالمت اعم از دولتی و غیردولتی –ت 

 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی –ث 

اي عملکرد نظـام سـالمت از طریـق تصـمیم گیـري در خصـوص       خرید راهبردي خدمات: جستجوي مستمر روش هایی براي ارتق –ج 
ترکیب بسته مزایا، انتخاب ارایه کننده خدمت، چگونگی خرید و قیمت گذاري خدمات و تعیـین افـراد تحـت پوشـش و یـا انتخـاب نـوع        

 لوبیت.خدمت، خرید از چه کسی، چگونگی خرید و خرید براي چه کسی براي رساندن عملکرد نظام سالمت به حداکثر مط

خدمات پایه سالمت: خدمات و مراقبت هاي سالمت شامل آموزش سالمت، پیشگیري، درمان هاي اولیه سرپایی و بستري، تـأمین   –چ 
 دارو و دیگر اقالم پزشکی، درخواست خدمات پاراکلینیکی، تدبیر فوریتها، ثبت اطالعات در پرونده سالمت، ارجاع و پیگیري بیمار.

هد بیمه پایه سالمت: فهرستی از خدمات و کاالهاي سالمت که زیرمجموعه اي از بسته پایه خـدمات سـالمت مـی    خدمات مورد تع –ح 
باشد و با توجه به محدودیت هاي مالی، سیاسی و اجتماعی در یک فرایند اولویت گذاري و سهمیه بندي تعیـین و توسـط سـازمان هـاي     

 بیمه گر پایه تأمین مالی می شود.

قسمتی از هزینه خدمات و مراقبت هاي سالمت مورد تعهد بیمه پایه که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات و مراقبـت   فرانشیز: –خ 
هاي مذکور پرداخت نماید. به منظور ترغیب رفتارهاي صحیح سالمتی در گیرندگان خدمات و جلوگیري از مخاطرات اخالقی، مـی تـوان   

 .از فرانشیزهاي متفاوت استفاده نمود

): شیوه پرداخت مبتنی بر نظام طبقه بندي بیماران کـه در آن بیمـارانی کـه از    DRGشیوه پرداخت گروه بندي مرتبط با تشخیص ( –د 
نظر بالینی و هزینه اي مشابه هستند و انتظار می رود استفاده آنها از منابع بیمارستانی و هزینه هاي مربوط مشابه یکدیگر باشـد در یـک   

 گیرند و مراکز نرخ ثابتی را براي هر ترخیص مبتنی بر نوع تشخیص و درمان دریافت می کنند. گروه قرار می

شیوه پرداخت سرانه وزن دهی شده: واحد پرداخت بر مبناي به ازاي هر فرد که با در نظر گرفتن سن، جنس و وضعیت سالمت  –ذ 
مانی مشخص تعریف می گردد. براي تمام خدماتی که ممکن است بیمار و محل جغرافیایی خدمت متفاوت می باشد و براي یک دوره ز

 .کند، پرداخت ثابتی انجام می شود فرد در یک دوره زمانی (مثًال یک ماه یا یک سال) از آنها استفاده

ش سازمان موظف است نسبت به خرید راهبردي خدمات سالمت از بخش هاي دولتی و غیردولتی با هدف دستیابی بـه پوشـ   – 2ماده 
فراگیر و عادالنه خدمات سالمت، ارتقاي سطح سالمت بیمه شدگان تحت پوشش، افزایش و تسهیل دسترسی بیمه شدگان بـه خـدمات   

 سالمت و خرید با کیفیت ترین و هزینه اثربخش ترین خدمات براي بیمه شدگان، بر اساس روش هاي زیر اقدام نماید:

عمده خدمات در سطح اول براساس معیارهایی از قبیـل مشخصـات جمعیتـی، نیازهـاي      شیوه پرداخت سرانه وزن دهی شده براي –الف 

   



 سالمتی و تفاوت هزینه اي با توجه به جغرافیاي ارایه خدمات، با اولویت نظام ارجاع.

ن کشـور  شیوه پرداخت گروه بندي مرتبط با تشخیص با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حداقل سه بیمارستا –ب 
وزارت  اعم از دولتی و غیر دولتی به صورت آزمایشی به گونه اي که در سال پنجم برنامه، قابلیت اجرا در سراسر کشـور را داشـته باشـد.   

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان موظفند گزارش اجراي آزمایشی این روش را به شوراي عالی ارایه نمایند.

 اخت مبتنی بر کیفیت در سطوح سه گانه ارایه خدمات.طراحی ساز و کار پرد –پ 

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور موظف است مجموعه منابع عمومی حوزه بیمـه سـالمت را در بودجـه     – 1تبصره 
 .سنواتی (اعم از منابع عمومی و درآمد اختصاصی) ذیل سازمان متمرکز و طبق سیاست هاي مصوب پرداخت نماید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستور العمل ساز و کـار اسـتفاده از کـدهاي تشخیصـی در پرونـده و       – 2تبصره 
) تدوین و جهت اجـرا ابـالغ نمایـد. مراکـز و     icdاسناد بیماران را تا پایان سال چهارم قانون براساس دسته بندي بین المللی بیماري ها (

 موظفند بر اساس دستور العمل یادشده عمل نمایند. سازمان هاي بیمه گر

تا زمان اجراي شیوه پرداخت براساس گروه بندي مرتبط با تشخیص، دستورالعمل و قیمت تعرفه کلی (گلوبال) اعمـال شـایع    – 3تبصره 
 جراحی بر اساس تعرفه هاي مصوب توسط شوراي عالی بازنگري می شود.

مکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساز و کارهاي پرداخت تشویقی را با هدف افزایش وزارت موظف است با ه – 4تبصره 
 انگیزه مراکز ارایه دهنده خدمات سطوح دوم و سوم، تهیه و به تصویب شوراي عالی برساند.

موزش پزشکی نسبت به خریـد  سازمان موظف است براساس اعتبار بخشی مراکز، اعالمی از سوي وزارت بهداشت، درمان و آ – 3ماده 
 راهبردي خدمات براساس قیمت واقعی در فضاي رقابتی اقدام نماید.

 تا زمان اعالم اعتبار بخشی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرایط فعلی به قوت خود باقی است. -تبصره 

یت، مطابق استانداردهاي مصوب و مورد تعهد بیمه پایـه  سازمان موظف است نسبت به خرید راهبردي خدمات سالمت با کیف – 4ماده 
سالمت از مراکز و فروشندگان کاالهاي سالمت داخلی و خارجی با اولویت خرید از تولید کنندگان داخلی و توزیع مناسب آنهـا بـا هـدف    

ي رقـابتی تولیـد و واردات کـاال و    بهبود دسترسی بیمه شدگان و کاهش هزینه مستقیم مردم اقدام نماید. این اقدام در قالب حفـظ فضـا  
 خدمات بخش سالمت و عدم ایجاد انحصار و بدون ورود مستقیم در تولید و عرضه کاال و خدمات توسط سازمان می باشد.

ساز و کار اجرایی و شیوه نامه خرید انبوه خدمات و کاالهاي سالمت ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه توسط وزارت بـا   -تبصره
 همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب شوراي عالی می رسد.

شوراي عالی همه ساله براساس روش فرانشیز متغیر نسبت به تعیین فرانشیز و سهم بیمه پایه از خدمات بیمـه پایـه سـالمت     – 5ماده 
 اقدام و آن را به تصویب هیئت وزیران می رساند.

 هد سازمانهاي بیمه گر، فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت براساس مصوبات هیئت وزیران می باشد.مالك تع – 6ماده 

وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و معاونـت برنامـه ریـزي و نظـارت راهبـردي        – 7ماده 
ات مورد تعهد بیمه پایـه سـالمت براسـاس معیارهـاي علمـی و روش شـناختی       رییس جمهور همه ساله نسبت به بازنگري فهرست خدم

(متدولوژي) مصوب، با اولویت نظام ارجاع و سطح بندي خدمات اقدام و آن را از طریق شوراي عالی براي تصویب به هیئت وزیران ارایـه  
 می نمایند.

هیه و تدوین راهنماهاي بالینی و استانداردهاي خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به ت – 8ماده 
 سالمت به منظور ارتقاي کیفیت خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت، هر ساله درخصوص حداقل پنجاه مورد اقدام نماید. نظام

و اسـتانداردهاي خـدمات    ورود خدمات نوین به فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سالمت منوط به تدوین راهنماهاي بـالینی  -تبصره
 مربوط می باشد.

دستورالعمل رسیدگی به اعتراض مراکز که سازمان با آنها در چارچوب خرید راهبـردي خـدمات قـرارداد منعقـد ننمـوده و یـا        – 9ماده 



 واهد رسید.قرارداد را لغو نموده است، ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه توسط وزارت تهیه و به تصویب شوراي عالی خ

در راستاي الزامات خرید راهبردي خدمات، سازمان موظف است پیشنهادهاي الزم را براي یکسان سازي ضوابط و مقررات،  – 10ماده 
دستورالعمل هاي رسیدگی به اسناد پزشکی و نحوه تأیید اسناد را ظرف یک سال پس از ابالغ این آیین نامه جهت تصـویب بـه شـوراي    

 ید.عالی ارایه نما

چارچوب قراردادهاي بین مراکز و سازمانهاي بیمه گرد توسط وزارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تأییـد   -تبصره
 شوراي عالی می رسد.

معاونـت  وزارت موظف است بار مالی اجراي این آیین نامه را ساالنه برآورد و براي پیش بینی در الیحه بودجه سـنواتی بـه    – 11ماده 
 برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور اعالم نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است میزان تأثیر گذاري عملکرد خرید راهبردي بر شاخص هاي خـدمات   – 12ماده 
 .و مراقبت هاي سالمت را هر ساله به شوراي عالی گزارش نمیاد

ساله گزارش عملکرد مالی خرید راهبردي خدمات و میزان تأثیر آن بر شاخص هاي سهم پرداخـت  سازمان موظف است هر  – 13ماده 
 مردم از هزینه هاي سالمت، کاهش هزینه هاي سالمت و توسعه عدالت در سالمت را به شوراي عالی ارایه نماید.

ه به صورت علـی الحسـاب بـه میـزان هشـتاد      سازمان موظف است نسبت به پرداخت مطالبات مراکز بابت خدمات ارایه شد – 14ماده 
 درصد طی پانزده روز و تسویه حساب قطعی حداکثر سه ماه پس از اعالم رسمی مراکز، مبنی بر آماده تحویل بودن اسناد اقدام نماید.

و وزارت بهداشـت درمـان و   مراکز موظفند دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران را تهیه نمایند. موارد اسـتثنا بـا توافـق وزارت     – 15ماده 
 آموزش پزشکی ظرف شش ماه تهیه می شود.

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور موظف است اعتبارات مصوب سازمان در قوانین بودجه سنواتی را بـه   – 16ماده 
 موقع تخصیص دهد.

  می باشد. مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این آیین نامه بر عهده وزارت - 17ماده 

 

 معاون اول رییس جمهور اسحاق جهانگیري

  
  

  



  بار خدمات جاري پایه سالمت   مبتنی بر دستمزد پزشک مبناي محاسبه  -2پیوست شماره

نفر ١٢٥٠٠جمعیت مرجع   

نسبت  یسنگروه 
  جمعیتتعداد جمعیتی

بار مراقبت 
روتین در 
 سال

تعداد مراقبت 
بر اساس 
 نسبت کلی

درصد 
 نیازمند
 ارجاع

تعداد 
ارجاعی به 
 پزشک

 ١٢٣٠ ٦ ٢٠٥ ١.٦٤ كمتر از يك سال

١٠ 

١٢٣ 

 ٦٤ ٦٣٣ ٣ ٢١٢ ١.٦٩ ساله ١

 ٤٣ ٤٢٧ ٢ ٢١٤ ١.٧١ ساله ٢

 ٤١ ٤١٠ ٢ ٢٠٥ ١.٦٤ ساله ٣

 ٢٠ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ ١.٦٢ ساله ٤

 ٢٠ ٢٠٢ ١ ٢٠٢ ١.٦٢ ساله ٥

 ١٩ ١٩٣ ١ ١٩٣ ١.٥٤ ساله ٦

 ١٨٣ ١ ١٨٣ ١.٤٧ ساله ٧

  
٥  
  
  

٩ 

 ٩ ١٨١ ١ ١٨١ ١.٤٥ ساله ٩-٨

 ٤٨ ٩٤٣ ١ ٩٤٣ ٧.٥٥ ساله ١٤- ١٠

 ٥٥ ١٠٩٩ ١ ١٠٩٩ ٨.٧٩ ساله ١٩- ١٥

 ٧٠ ١٤٠٠ ١ ١٤٠٠ ١١.٢٠ ساله ٢٥- ٢٠

 ٧٣ ١٤٤٣ ١ ١٤٤٣ ١١.٥٤ ساله ٢٩- ٢٥

 ١١٦٠ ١ ١١٦٠ ٩.٢٨ ساله ٣٤- ٣٠

  
٢٠  
  
  

٢٣٢ 

 ١٨٦ ٩٢٧ ١ ٩٢٧ ٧.٤١ ساله ٣٩- ٣٥

 ١٦٤ ٨١٦ ١ ٨١٦ ٦.٥٣ ساله ٤٤- ٤٠

 ١٣٤ ٦٧٠ ١ ٦٧٠ ٥.٣٦ ساله ٤٩- ٤٥

 ١٢٠ ٥٨٧ ١ ٥٨٧ ٤.٦٩ ساله ٥٤- ٥٠

 ٩٠ ٤٤٦ ١ ٤٤٦ ٣.٥٧ ساله ٥٩- ٥٥

 ٦٢ ٣١٠ ١ ٣١٠ ٢.٤٨ ساله ٦٤- ٦٠

 ٤٥ ٢٢٤ ١ ٢٢٤ ١.٧٩ ساله ٦٩- ٦٥

 ٣٨ ١٨٦ ١ ١٨٦ ١.٤٩ ساله ٧٤- ٧٠

 ٣٠ ١٥٢ ١ ١٥٢ ١.٢٢ ساله ٧٩- ٧٥

 ٣٠ ١٥١ ١ ١٥١ ١.٢١ ساله و بیشتر ٨٠

 ٢٧٥ ٢٠ ١٣٦٥ ٦ ٢٢٨ ١.٨٢ مراقبت  بارداري 

  باروري سالم
 ١٩٧ ١٠ ١٩٧٠ ١.٢ ١٦٤٢ ١٣.١  )سال٤٩ -١٠زنان (

١٠٠≈ جمع  ≈١٢٥٠٠  
 ١٧٥١٠  

٢١٩٧ 

  

  : با توجه به داده هاي طرح شیوا(مراقبت عوامل خطر غیر واگیر)

  %5شیوع دیابت در کل جمعیت=

  %10سال=  30 شیوع دیابت در جمعیت باالي

  %13.8ساله=  64تا  25در جمعیت شیوع قند خون باال(نه دیابتی) 

  %19ساله= 64تا  15شیوع فشارخون باال (بیماري تایید نشده)در جمعیت 



  %9.3سال روستایی= 30شیوع فشارخون باال (بیماري تایید شده) در جمعیت باالي 

د  جمعیت را تشکیل می دهند، تخمین زده می شود که درص 50ساله و باالتر قریب  30می باشد، و گروه سنی 
  % این گروه سنی نیازمند ارجاع به پزشک خواهند بود.20نزدیک به 

در نظر گرفته شده   5ساله  29تا  7و براي گروه سنی  10ساله  6درصد نیازمند به ارجاع براي گروه سنی صفر تا 
 12500ارائه بسته خدمات جاري سالمت و در جمعیت  است. بر این اساس، تعداد موارد ارجاعی به پزشک در

  نفر  در سال محاسبه می شود.  2197نفري حدود 

  نفر بیمار ارجاعی نیازمند ویزیت پزشک 8 ≈روز کاري  25÷نفر در ماه  184ماه =  12÷2197

 1470000= تقریباً 12÷تومان  براي یک سال  17576000تومان تعرفه ویزیت پزشک عمومی= 8000×2197
  میلیون تومان به عنوان پرداخت ثابت به ازاي پزشک در نظر گرفته شده است.  1.5تومان می شود. بنا براین مبلغ 

میلیون تومان  2درصد به عنوان پاداش عملکرد به این حقوق ثابت می توان افزود که در این صورت   30تا سقف 
  مت مورد عمل قرار گرفته است.به عنوان دستمزد پزشک در محاسبه سرانه خدمات پایه سال


