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 )بیانیه سطح توافق خدمت( توافقنامه سطح خدمت

 پزشک خانوادهخدمات عنوان خدمت: 

 20112111111 کد خدمت: 

 

 

 :مقدمه .1

 روستايي بيمه و خانواده پزشك برنامه كليات

 
 تعاريف: 1 ماده

 :گرددمي تعریف زیر شرح به دستورعمل این در شده برده بكار اصطالحات
 

 خانواده پزشك: 

 خردمات  دارعهرده  و اسرت  پزشركي  كرار  معتبرر  مجوز و پزشكي ايحرفه دكتراي مدرك حداقل داراي كه است فردي خانواده پزشك
 سيسرت   برا  وقرت  تمرا   خردمت  قرارداد عقد طریق از و باشدمي نفر هزار بيست زیر شهرهاي و يیروستا مناطق در اول سطح پزشكي
 سرالمت  خدمات بسته براساس مشخص وظایف شرح با خانواده پزشك برنامه مجري سالمت جامع خدمات مراكز در درماني بهداشتي

 و بروده  خرانواده  پزشرك  عهدهبه سالمت تي  مدیریت و برنامه مجري ،سالمت جامع خدمات مركز مسئوليت. پردازدمي خدمت ارائه به
 .باشدمي ممنوع پزشك از غير به آن واگذاري

 

 روستايي فرد: 

 .باشد فعال خانوار پرونده داراي و روستا اسالمي شوراي یا بهداشت خانه یيدأت مورد روستا در وي سكونت كه است فرديروستایي  فرد
 

 سالمت خدمات: 

 خردمات . كنرد مري  فرراه   اجتماع و فرد براي را جانبه همه سالمت حصول براي الز  بستر كه است فرآیندهایي و هافعاليت مجموعه
 و آموزش تغذیه، سالمت، خدمات بيمه بازتواني، درمان، تشخيص، پيشگيري، بهداشت، به مربوط امور برگيرنده در ،اع  طورهب سالمت
 آرایشري،  خوردني، بيولوژیك، دارویي، هايفرآورده و مواد ایمني و كيفيت كنترل همچنين، و ربطذي هايحوزه در فناوري و تحقيقات
 .باشدمي بيولوژیك و دارویي هايفرآورده اثربخشي و پزشكي تجهيزات و ملزومات و بهداشتي

 

 سالمت جامع خدمات: 

 ارتقراي  :هراي مراقبرت  از طيفري  شرامل  كره  (گيرنرده  خدمت/ بيمار)افراد درخواست با نياز مورد سالمت خدمات تمامي هماهنگ ارائه
 ازطریق و شودمي منزل در طوالني مزمن هايمراقبت و تسكيني بازتواني، مدیریت، و درمان تشخيص، بيماري، از پيشگيري سالمت،
 .شودمي تضمين (مرگ تا تولد بدو از)زندگي طول در سالمت نظا  در خدمات مختلف واحدهاي و سطوح

 

 سالمت اوليه هایمراقبت: 

 كامرل  مشاركت ازطریق كه است پذیرفتني اجتماعي نظر از و معتبر علمي نظر از كاربردي، هايروش برمبتني سالمت اساسي خدمات
 از خرودگرداني  و خوداتكایي روحيه با توسعه از مرحله هر در بتواند جامعه كه ايهزینه با گيرد،مي قرار جامعه دسترس در خانواده و فرد

 .برآید آن عهده
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 :هدف .2

 تحرول  طرح بررسي كارگروه مرد ، جيب از سالمت هايهزینه پرداخت وكاهش سالمت پایه خدمات از مرد  برخورداري و منديبهره
 و شرهرها  حاشريه  روسرتاها،  كليه در سالمت همگاني و جامع خدمات سامانه استقرار منظوربه اجرایي هايدستگاه هماهنگي و سالمت
 .شد تشكيل عشایري مناطق

 

 

 :مسئوليت .3

 مراده  ج بنرد  و 23ماده الف بند و 23 ماده د و ج بندهاي و كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهار  برنامه قانون در 19 ماده
 برا  سرالمت  بيمره  اسرتقرار  برر  كيديأت نيز كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه شش  برنامه 47 ماده ث بند و پنج  برنامه 23

 و افزایش انقالب، معظ  رهبر توسط شده ابالغ سالمت، كلي هايسياست 3 بند براساس. هستند ارجاع نظا  و خانواده پزشك محوریت
 شرفا،،  رسراني اطالع پاسخگویي، بر كيدأت و عدالت محوریت با سالمت یكپارچه و جامع هايمراقبت و خدمات ایمني و كيفيت بهبود

 نامره تصرویب  در. گيرد صورت ارجاع و بندي سطح برنظا  منطبق و درماني بهداشتي شبكه قالب در باید وريبهره و كارآیي اثربخشي،
 سرالمت  پایره  خردمات  از مرد  برخورداري و منديبهره هد، با 9213/  3/  31 مورخ ه 71392 ت/ 973723شماره به وزیران تأهي

 منظرور بره  اجرایري  هراي دسرتگاه  هماهنگي و سالمت تحول طرح بررسي كارگروه مرد ، جيب از سالمت هايهزینه پرداخت وكاهش
 .شد تشكيل عشایري مناطق و شهرها حاشيه روستاها، كليه در سالمت همگاني و جامع خدمات سامانه استقرار

 

 :گيرنده و دستگاه اجراييتعهدات متقابل خدمت .4

 عهدههب را خود پوشش تحت خانوارهاي و افراد سالمت مدیریت مسئوليت وي سالمت تي  و عمومي پزشك خانواده، پزشك برنامه رد
 وظایف مهمترین از یكي لذا،. دارند عهدههب نيز را شده انجا  اقدامات پيگيري مسئوليت تخصصي، سطوح به فرد ارجاع از پس و داشته
 يارایره  براي خانواده پزشك اصطالح از استفاده خدمات، این ارائه بدون كه است سالمت همگاني و جامع خدمات ارائه خانواده پزشك
 فعرال  شركل  بره  پوشرش  تحت جمعيت به خانواده پزشك برنامه در سالمت خدمات همچنين،. نابجاست كاري درماني، خدمات صر،

(Active) روستایي، جمعيت ايبيمه پوشش راستاي در خانواده پزشك برنامه اجراي محورهاي مهمترین زیر، محورهاي شود.مي ارائه 
 :بود خواهد نفر هزار 32 زیر شهرهاي ساكنين و عشایري
 است كشور درماني بهداشتي هايشبكه روستایي، بيمه قالب در سالمت خدمات ارائه براي مناسب ساختار. 

 
 خردمات  بخرش  در مرالك  دیگرر،  سرویي از. بود خواهد مالك شبكه گسترش هايطرح سالمت تي  اعضاي استقرار مورددر 

 .باشدمي خدمات بنديسطح بستري،

 
 كندمي فراه  سالمت تي  توسط را مناسب كميت و كيفيت با خدمات ارائه امكان كه اول سطح سالمت خدمات بسته وجود. 

 
 كشروري  برنامره  در كارشناسري  ،آمدهعملهب هايبررسي انجا  با. (خانواده پزشك)سالمت تي  یك براي معين جمعيت تعيين 

 تري   هرر  ازاي بره  نفرر  7222 ترا  3322 درحردود  جمعيتي خانواده، پزشك خدمات بسته گرفتن درنظر و سالمت نظا  اصالح
 هراي خانه پوشش تحت هايجمعيت قالب در روستایي هايجمعيت كه ستاضروري بسيار. بود خواهد مناسب خانواده پزشك
 .گيرند قرار خانواده پزشك پوشش تحت شبكه، گسترش هايطرح در تغيير بدون و بهداشت
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 منطقره،  شرایط براساس كشور روستایي مناطق در است، خانواده پزشك اصلي محورهاي از دیگر یكي كه ارجاع مسير تبيين 
 و خرانواده  پزشرك  بره  متخصص سطح از اطالعات مدیریت براي راهكارهایي طراحي تخصصي، خدمات به دسترسي ميزان
 ارجاع شكل ترینمناسب گفت،پيش نكات كليه رعایت ضمن باید شرایطي چنين در .بود خواهد متغير روستایي ترابري شرایط
 .گردد طراحي بيمار براي

 

 

 :هاها و پرداختهزينه .5

 .گيردمي صورت بيمار، یا سال  از اع  پوشش، تحت يگرفتهیكبار خدمت جمعيت ازاي بهبراساس سرانه   ي بيمه سالمتهاپرداخت
شده در ها براساس درصد تعيينهزینه و سایر شودها به پرسنل براساس مكانسي  پرداخت دستورالعمل انجا  ميكليه پرداخت
  .باشددستورعمل مي

 

 :دوره عملکرد  .6

زارت بهداشت درمران و آمروزش پزشركي    بين سازمان بيمه سالمت و معاونت بهداشت و 13سال  صورت سه ساله ازنامه بهمفاد تفاه 
عنروان  ها بره هاي بهداشتي و مراكز بهداشت استانعنوان خریدار خدمت و معاونتها بهشود و ادارات كل بيمه سالمت استانمبادله مي

 .دار خواهند بودعهدهنامه را مين كننده خدمات مسئوليت اجراي مفاد این تفاه أت
 

 :افقنامهتوخاتمه  .7

 باشد.نامه پيوست ميگردد. نمونه تفاه صورت ساالنه تمدید ميتوافقنامه به


