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 )بیانیه سطح توافق خدمت( توافقنامه سطح خدمت

 خانوار سالمت الکترونیک پرونده ایجادعنوان خدمت: 

 40114114111 کد خدمت: 

 
 

 :مقدمه .1

 دریافت و راجعهم برای افراد سابقه و است خانواده درمانی و تشخیصی پزشکی، بهداشتی، اطالعات کلیه حاوی سالمت الکترونیک پرونده
 رماند همچنین ،اولیه هایمراقبت دریافت روند شامل اطالعات این. دهدمی نشان کشور داخل در را پزشکی و مراقبتی بهداشتی، خدمات

 .دهدمی نشان را فرد در خاص بیماری وجود عدم یا وجود که است افراد

 
 

 :هدف .2

 الکترونیک شکل به خانواده درمان و بهداشت روند رصد بر مبنی سالمت الکترونیک پرونده هدف

 
 

 :مسئولیت .3

 و متسعال  الکترونیک پرونده تکمیل برمبنی وزارت محترم مقام کیدآت به توجه با و توسععه  پنجم برنامه 53 ماده اهداف به عنایت با

 کانپزش  ،کارشناسان   خصوص هب مجموعه زیر نیروهای کلیه به است  خواهشمند  خانواده پزشک  برنامه اجرایی ستاد  در مصوب  الزامات

ضای  سایر  و  المتس  الکترونیک پرونده سامانه   ازطریق اًصرف  زیر هایبخش در اطالعات تکمیل که گردد کیدآت سالمت  هایتیم اع

 .گردد خودداری مذکور روش از خارج ثبتی اقدام هرگونه از و گرفته صورت

 
  پرونده و شده انجام اول ویزیت باید یک، سطح سامانه ساخت زیر نشدن تامین و اینترنت و رایانه به دسترسی عدم صورت در :1 تبصره

 .گردد تشکیل کاغذی صورتبه

 

   جدید پزشعععک برای خانوار پرونده اطالعات کرد، مکان نقل دیگری پوشعععش تحت منطقه به خانواری که زمان هر :2 تبصررره
 .گرددمی منتقل

 

 

 :گیرنده و دستگاه اجراییتعهدات متقابل خدمت .4

ستناد  به ستایی  بیمه 61 شماره  دستورعمل  چهارم فصل  61 ماده ا  از پس خانواده پزشک  اقدام اولین ،سالمت  تیم اعضای  وظایف: رو

 سامانه  ریقطاز پوشش  تحت جمعیت تمامی برای رایگان طورهب که است  افراد ویزیت بار یک انجام خود، پوشش  تحت جمعیت شناخت 

 .پذیردمی صورت بهداشت وزارت ابالغی خدمتی بسته و ابالغی هایپروتکل اساس بر اطالعات ثبت. گرددمی انجام یک سطح
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 :هاها و پرداختهزینه .5

 .گیردبراساس دستورعمل بیمه روستایی انجام می

 
 

 

 :دوره عملکرد .6
  پزشکی  آموزش و درمان بهداشت  وزارت بهداشت  معاونت و سالمت  بیمه سازمان  بین 13 سال  از ساله  سه  صورت به نامهتفاهم مفاد  

ستان  سالمت  بیمه کل ادارات و شود می مبادله ستان  بهداشت  مراکز و بهداشتی  هایمعاونت و خدمت خریدار عنوانبه هاا   انعنوبه هاا

 .بود خواهند دارعهده را نامهتفاهم این مفاد اجرای مسئولیت خدمات ننده مینأت

 

 

 :افقنامهتوخاتمه  .7

 گیرد.و در راستای دستورعمل بیمه روستایی انجام می گرددمی تمدید ساالنه صورتبه توافقنامه

 
 


