
 "عنوان خدمت"توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

واکسیناسیون نقشی شگرف در سالمت جامعه ایفا کرده است و پس از تامین آب آشامیدنی سالم، واکسیناسیون 

ایمنسازی یکی بیشترین تاثیر در کاهش مرگ و میر به ویژه مرگ و میر کودکان و افزایش رشد جمعیت را داشته است. 

سال گذشته پس از آغاز برنامه توسعه ایمن  30از موثرترین روشهای پیشگیری از بیماریهای دوران کودکی است. در 

سازی ، دستاوردهای مهمی در پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و ارتقای سالمت کودکان 

کشور علیه بیماریهای سل،هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری،  کشورمان حاصل شده است. در حال حاضر کلیه کودکان

برنامه ایمن سازی کشور  سیاه سرفه، کزاز، هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب، سرخک،سرخجه واوریون واکسینه می شوند.

از تجربیات موفق ملی و بین المللی در زمینه بهداشت همگانی است. جمهوری اسالمی ایران با بهره گیری از زیر 

ساختار قدرتمند شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی و کارکنان دلسوز آن، نظام علمی مراقبت از بیماریهای قابل 

درصد  98پیشگیری با واکسن و زنجیره سرد مناسب، توانسته است پاسخ شایسته ای به نیاز جامعه  داده و بیش از 

ص های پوشش در روستاها و شهرها حاکی از گروه  هدف را تحت پوشش واکسیناسیون  همگانی قرار دهد. شاخ

 عدالت در توزیع منابع ایمن سازی  برای تمام مردم است

 هدف .2

سل،هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب،  پیشگیری از بروز بیماریهای

 سرخک،سرخجه واوریون

 مسئولیت .3

 دانشگاه علوم پزشکی موافقت نموده است که طبق برنامه واکسیناسیون کشوری و مطابق دستورالعمل وزارت متبوع 

 انجام دهد.ایمن سازی برای واجدشرایط 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

برنامه واکسیناسیون از طرف معاونت بهداشتی و واحد های ستادی شهرستانهای تابعه به واحدهای بهداشتی ارائه  -

 شده و طبق دستورالعمل واکسیناسیون انجام می گیرد. 

 باشد واکسیناسیون برای فرد انجام نمی گیرد.در صورتی که فردی به دلیل پزشکی منع دریافت واکسن -

است ضمن پیگیری هر دلیل واکسیناسیون در زمان مقرر دریافت ننماید یا مراجعه نکند کارمند موظف اگر فردی به  -

 نسبت به واکسیناسیون فرد مطابق دستور العمل های ابالغی اقدام نماید. ،تلفنی و یا حضوری

 انجام می گردد. بهداشتیواحدهای حضوری به مراجعه  تنها از طریق نیازمند ارائه مدارک الزم و خدماتدریافت -

 

 درخصوص ایمنسازی رایگان می باشد ارایه خدمات  :هاها و پرداختهزینه .5

  درطول سال :دوره عملکرد .6



 افقنامهتوخاتمه  .7

 ثبت خدمت ارایه شده در سامانه سیب )پرونده الکترونیکی شخص(

 


