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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه
در راستتتاي سیاس ت هتتاي ابالغ تی مقتتام معظتتم ره تتري در ارت تتاب بتتا ستتالم و بتته منظتتور اجتتراي بن ت هاي ج تیم و دال
ماده 22و الف ماده  23و بتا نناتت تت وتن ،تصتوت و ابتال دستتورالعمل پزشتك ختانواده و نظتام ارجتاع در منتاطق شتهري (نستخه
 )01و انجتتام پتتاتتو برنامتته در برختتی اش شتتهرهاي  20هتتزار تتتا  30هتتزار ن تتر ستته استتتاز خوشستتتاز ،اهارمبتتال و بختیتتاري و
سیستتتاز و بتواستتتاز مشتتتال و نارستتاای هتتاي برنامتته بتتا همتتتاري نزدتتتك مستتوولین مربوطتته در وشار به اشتت  ،درمتتاز و
آمتتوشپ پزشتتتی ،وشار تعتتاوز ،تتار و رفتتاه اجتمتتانی و ستتاتر ظتتاح نظتتراز احصتتا و طتتی جتستتا و م العتتا

ارشناستتی

راهتارهاي مناس جهت حتل آز مشتتال و رواز تتر تردز نبتوه اجتراي برنامته طراحتی و توافتق ارشناستی ظتور پت ترف و
در مواردتتتته ارشناستتاز و متت تراز دو وشار بتته اجمتتاع نمتتی رستتی ن مومتتوع در جتستته معتتاونین و م ت تراز ارش ت متترت و در دو
وشار م تر و تصتتمیم شم اخت متتی شت ل دستتورالعمل حامتتر نتیجتته فرآتنت فتتوا بتوده و تبت ننتتواز نستخه  02بتتراي اجتترا در
ل مناطق شهري سه استاز فوا ال ر و نیز استاز هاتی ه با توافق دو وشار تعیین می گردد ،تهیه ش ه اس ل
ت صره :مرورتس بسته خ م روستتاتی متناست بتا توستعه اتتن برنامته بته گونته اي اظتال شتود ته خت ما و منتاف روستتاایاز
با رنات س ح بن ي متر اش برنامه شهري ن اش
همچنین به منظور فراهم ساختن امتاز و الزام اجراي دقیق و امل مقرر ش نسخه حامر به تصوت شوراي نالی بیمه برس ل ا در تارتخ
ل ل ل ل ل ل ل به تصوت شوراي نالی بیمه رسی ه و شم ا جرا می باش ل همچنین بخشی اش دستورالعمل ه براي اجرا نیاشمن مصوبه هیو
مبترم دول بوده در تارتخ لللللللللللللللل به شر پیوس

به تصوت رسی ه اس ل

ب تهی اس در سال آتی تصوت تعرفه هاي خ ما سالم بات من ق بر نظام پرداخ برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع باش ل
همچنین براي ان اا نمتترد دانشگاه هاي نتوم پزشتی و خ ما به اشتی درمانی مقرر ش موارد در اولین جتسه هیأ هاي امناي
دانشگاههاي درگیر اتن برنامه م ر و تصوت گرددل ب تهی اس تا شماز برگزاري جتسه شوراي نالی بیمه و هیأ امناي دانشگاه ها
اجراي اتن دستورالعمل با ابال وشراي مبترم انجام خواه ش ل
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فصل اول :تعاريف و تكاليف عمومي

1ل نظام سالم
نظام سالم ن ار اس اش تمام ساشماز ها ،موسسا و منابعی ه به ارااه تا تولی اق اما سالم اختصاص دارن و
 Health actionن ار اس اش هرگونه تالشی ه خواه در مراق

سالم فردي ،خ ما به اش نمومی و تتا اش طرتتق برنامته

هاي بین بخشی انجام می گیرد و ه ف اظتی آز ارتقاي سالم باش ب تن ترتی نظام سالم اش اجزاتی تشتیل میشود ه با تتت تگر
ارت اب دارن و مجمونه آنها بر سالم مردم در خانه ،مبل ار و متازهاي نمومی اثر میگ اردل مردم ،دول و ساشمازهاي ارااه ننت هي
خ ما به اش و درماز در بخشهاي دولتی ،خصوظی ،و غیردولتی ،و ساشمازهاي بیمهگر هر تك بخشتی اش نظتام ستالم را تشتتیل
میدهن ل نظام سالم معمو ً در س حهاي مت او شتل میگیرد و اش روستا تا شهر ،و اش مراق هاي اولیه تا خ ما پیچی ه تخصصی و
فوا تخصصی را نرمه می ن ل

2ل پزشك خانواده:
پزشتی اس

ه ح اقل داراي م رك د تري حرفهاي پزشتی و مجوش معت ر فعالی حرفه اي پزشتی در مبل ارااه خ م باش ل پزشتك

خانواده ،در نخستین س ح خ ما  ،نه هدار ارااه و م ترت خ ما سالمتی س ح اول اس و مسوولی هاي شتر را برنه ه دارد:
تامین جامعی خ ما  ،ت اوم خ ما  ،م ترت سالم  ،تبقیق ،و هماهنگی با ستاتر بختشهتال پزشتك ختانواده مستوولی دارد خت ما
سالم را در مب وده بستهي خ ما تعرتف ش ه؛ ب وز ت عیض سنی ،جنسی ،وتژگیهاي اقتصادي اجتمانی و رتسك بیمتاري در اختیتار
فرد ،خانواده ،جمعی و جامعهي تب پوشش خود قرار ده ل پزشك خانواده میتوان براي ح ظ و ارتقاي سالم  ،برابر اتن دستتورالعمل اش
ارجاع فرد به ساتر ارااه نن گاز خ ما سالم و س و با تر است اده ن  ،ولی مسوولی ت اوم خ ما با او خواه بودل تتی اش وظتاتف
پزشك خانواده م ترت و نظار بر نمتترد تیم سالم تب سرپرستی خود اس ل
ت صره :متخصصین پزشتی خانواده ،متخصصین پزشتی اجتمانی ،متخصصین داختی ،ن ونی و متخصصین اط ال می تواننت بتا گ رانت ز
دوره وتاه م

باشآموشي ت یقی ه با نظر معاون به اش طراحی و اجرا می شود مشروب بته انجتام تیته وظتاتف پزشتك ختانواده و

داشتن ساتر شراتو من رج در اتن دستورالعمل به ننواز پزشك خانواده خ م نماتن ل

2ل پزشك خانواده مسوول (مسوول سالم مبته):
پزشك خانواده اي اس

ه نالوه بر وظاتف فوا مسوولی م ترت و نظار بر نمتترد پزشتاز خانواده و تیم سالم مبته ختود را بتر

نه ه داشته و مسوول ارااه خ ما سالم مبیو و ار و نظار برآز را بر نه ه دارد و به طور تی ره ري سالم جامعه تب پوشتش،
م ترت سالم  ،هماهنگی با ساتر بخشها و پیگیري  SDHرا برنه ه دارد

4ل بسته خ ما سالم ):(Health Services Package
خ ما به اشتی ،درمانی ،تا توان خشی پاته و داراي اولوت مانن مراق تهاي به اشتی برابر برنامه هاي سالم

شتوري(مجمونه پیوست

ه توسو وشار به اش تهیه ش ه و حس نیاش باشنگري و تتمیل می شود) ،خ ما پزشتی شامل تیه اق اما درمانی سرپاای ،تجتوتز
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داروهاي شم و انجام آشماتشا تشخیص ط ی ،درخواس مشاوره و پی گیري مراق
پوشش و همچنین خ ما توان خشی پاته و داراي اولوت

هاي انجام ش ه تا قابل انجام براي جمعیت تبت

ه بات توسو پزشك خانواده تا تیم سالم ارااه تا فراهم شودل و نیز ا ها تتا

خ ماتی ه در پوشش فهرس متی انواع مراق ها ،اه پیشگیرانه و اه درمانی ،قرار دارنت و هزتنتهي آنهتا بته ست

اساستی بتودز تتا

برخورداري اش اولوت توسو جامعه پرداخ میشود در حالی ه هزتنهي ساتر خ ما بات توسو فرد تا طر هاي بیمه متمتل و بته طتور
اختیاري تامین شودل ب تهی اس تعه بیمه ها در ق ال بسته بیمه پاته ه با هماهنگی دو وشار تعیین و برابر مقررا به تصوت می رس ،
خواه بود

3ل

نظام پرداخ به ارااه نن گاز خ ما )(Provider Payment Mechanism

شیوه خرت تا ج راز مالی خ ما و مراق هاتی ه پزشتاز خانواده تا تیمهاي سالم در اختیار جمعی تا جامعه میگ ارن ل
پرداخ سرانه  :روشی اش شیوه خرت خ م اس

ه در آز براي ج راز خ ماتی ه تیم سالم ارااه می نمات متناس با جمعیت تبت

پوشش انم اش سالم تا بیمار ،ظور می گیردل
ارانه  :روشی اش شیوه خرت خ م اس

پرداخ

پاداپ :درظ ي اش م تغ سرانه اس

ه در آز پرداخ به اشاي خ م ارااه ش ه به مراجعه نن گاز ظور می پ تردل

ه ماشاد بر سرانه به س

رسی ز به ی یتی خاص در ارششیابی به پزشك خانواده و تیم سالم تعتتق

میگیردل
جرتمه :سر درظ ي اش سرانه اس

ه به نت

س امتیاش پااین تر اش ح مورد انتظار به پزشك خانواده و تیم سالم تبمیل می شود

پرداخ موردي :پرداخ م تغی مشخص ه بخاطر انجام اق اما خاص در راستاي تبقق اه اف نظام ستالم  ،انجتام خت ما وتتژه در
مورد افراد تب پوشش ( تشخیص بیمارتهاي نادر ،مسري ،ته ت نن ه حیا در مراحتل اولیته بیمتارتی وللل ماننت شناستاتی ،تشتخیص،
پیگیري و درماز امل هر مورد اش بیماري سل) به پزشك خانواده و تیم سالم ظور می پ تردل

6ل سرانه پرداختی به پزشك خانواده و نوامل مؤثر برآز
پرداخ براي ج راز خ م پزشك خانواده به طور نم ه به ظور «سرانه» اس ل سرانه م تغی اس

ه به اشاي هر بیمه ش ه ب ور ماهانه

در برابر ارااه ي بسته ي خ م سالم م ابق اتن دستورالعمل پرداخ می شودل سرانه ي متعتقه به پزشك خانواده به تع اد ،سن ،جنس
و ل ل ل افرادي ه در پوشش او قرار می گیرن بستگی داردل در سال جاري اتن م تغ به میزانی اس

ه در ادامه اتن دستورالعمل متی آتت و

در آتن ه حس نظر وشار به اش  ،درماز و آموشپ پزشتی و وشار تعاوز ار و رفاه اجتمانی و با تصوت شوراي نتالی بیمته خت ما
درمانی تعیین و ممتن اس هر سال تا هران سال تك بار ،تغییر تاب ل
رتسك بیماري :هر بیماري (و حتی هر درماز) مخاطرا خاص خود را داردل در شراتو معمول مرا ز و افراد نرمه نن هي خ ما پزشتتی
ترجیح میدهن سانی را در پوشش مراق

خود بگیرن ه خ ر (رتسك) متر دارن ل اش پزشتك ختانواده انتظتار متیرود اش نظتر رتستك

بیماري میاز افراد تب پوشش خود ت عیض قاتل نشودل براي برآورده ش ز اتن انتظار ،ساشو ارهاتی در نظر گرفتته شت ه است ل اش جمتته
ت او در میزاز سرانه گروه هاي سنی و جنسی مختتف.
سابقه ار پزشك خانواده :در نق قرارداد با پزشك خانواده سابقه پزشك به شرحی ه در فصل نظام پرداخ آم ه اس مباس ه میشود
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7ل تیم سالم ):(Health Team
گروهی اش ظاح از دانش و مهار در حوشه خ ما به اشتی درمانی تا توان خشی ه بستهي خ ما س ح اول را در اختیار فرد ،ختانواده و
جامعه تعرتف ش ه قرار میدهن و مسوولی آناز با پزشك خانواده اس ل تیه افراد جامعه براي درتاف خ ما به اشتی و درمتانی باتت اش
طرتق اتن تیم وارد شنجیره اراته خ ما سالم شون در غیر اتنصور موظف اس ظ در ظت هزتنته هتاي درمتانی مربتوب را شخصتا
پرداخ نمات

8ل نظام اراته خ ما سالم :
شامل تمام خ ما پیشگیري ،درمانی و توان خشی مورد تاتی وشار به اش ،درماز و آموشپ پزشتتی است

ته اتتن خت ما در نظتام

سالم در سه س ح اراته میشودل

9ل س ح بن ي خ ما ):(Rationnig of Health Services
ای ماز خاص واح هاي تامین نن ه خ ما ومراق هاي سالم براي آنته دسترسی مردم به مجمونهي خ ما تتا جتاتی ته ممتتن
اس سهل و سرت  ،ناد نه  ،با مترتن هزتنه و با بیشترتن ی ی باش ل
خ ما و مراق هاي سالم در سه س ح در اختیار جمعی و جامعه گ ارده میشود :
س ح تك:
شامل پاتگاه پزشك خانواده (م

ت ابق تافته پزشك نمومی اش نظر استان ارد فضا ،نیروي انسانی ،مبتواي خ م  ،تجهیزا  ،سان

ار

وللل)
مر ز به اشتی درمانی مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع (مبل استقرار پزشك خانواده مستوول و قستم به اشت نمتومی تتیم
سالم مثل ارداز /ارشناس به اش مبیو ،م ارشه با بیمارتها و للل و پاتگاه پزشك خانواده ممیمه بوده ) ه به طتور معمتول در جتاتی
نزدتك به مبل شن گی مردم (جمعی تب پوشش) قرار دارد ،و در آز نخستین تماس فرد با نظام سالم اش طرتق پزشك خانواده تا تیم
سالم ات اا میافت ل خ ما ارتقاي سالم  ،پیشگیري و درمازهاي اولیه ،ث

اطالنا در پرون ه سالم و ارجاع و پتیگیتري بیمتار،

اجراي برنامه هاي آموششی جه ارتقاي سالم نمومی نم هي خ ما اتن س ح را تشتیل میده ه در ااراوب خت م هتاي واحت
پزشتی خانواده اق اما پشگیرانه ،ارااه درمانهاي اولیه ،تجوتز دارو ،درخواس انجام خ ما پارا تینیك ،درخواس مشاوره ،ارجاع بیماراز و
پیگیري بیماراز ارجانی و همچنین ث

و م و اطالنا بیماراز در پرون ه التترونیك سالم آنها می باش ه در ااراوب خ ما تتیم

سالم و پزشك خانواده شتل می گیردل
هر پزشك خانواده جمعیتی مشخص را ( ه نمی باتس اش ح ي معین تجاوش ن ) در پوشش خود داردل جمعی تب پوشتش هتر پزشتك
باتستی ح اقل  300ن ر باش ( سه ماهه اول ب وز در نظر گرفتن ح اقل مجاش سرانه پرداخ متی شتود)ل تقرت تا بته اشاي هتر  10000ن تر
جمعی تب پوشش تك مر ز مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع ه فضاي فیزتتی آز می توان متعتق به وشار به اشت و تتا
ساتر ارگانها وساشمانهاي بیمه و بخش خصوظی باش  ،وجود خواه داش

ه تك تا ان پزشك(در مواردتتته پزشتتاز بختش خصوظتی

داوطت ارااه خ ما خود در اتن مر ز باشن ) به همراه تع ادي اش انضاي تیم سالم در مر ز به اشی درمانی من قه مستقر متی گردنت ل
پزشك مستقر در آز مر ز به ننواز م تر سالم من قه و مسوول فنی شناخته می شودل
در دستورالعمل ح اقل افرادي ه بات همراه پزشك خانواده ار نن مشخص ش ه اس ل بتراي مر تز خت ما ستالم مجتري برنامته
پزشك خانواده و نظام ارجاع شرات ی اش نظر ح اقلهاي فضا ،تجهیزا و سان هاي ار تعیین ش ه اس ل بت تن ترتیت ستاتر پزشتتاز
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خانواده اي ه اش بخش خصوظی وارد برنامه پزشك خانواده ش ه ان در هماز مبل م

خود ه به پاتگاه مجري برنامه پزشك خانواده و

نظام ارجاع تغییر نام خواه داد ،به ارااه خ م به جمعی تب پوشش خواهن پرداخ لتك ماما /پرستتار (پرستتار تتا مامتاای ته بتوانت
خ ما پرستاري سرپاتی را به همراه مراق

هاي مادراز و گروههاي سنی انجام ده ) به همراه پزشك در پاتگاه مجري برنامه بته ارااته

خ م می پرداشدل نظار بر نمتترد پاتگاهها توسو مر ز مجري برنامه پزشك خانواده انجام خواه ش ل
م ترت سالم  :اش پزشك خانواده مسوول مستقر در مر ز خ ما سالم مجري برنامه پزشك خانواده و نظتام ارجتاع انتظتار متی رود
براي اجراي برنامه هاي سالم

شوري ،ارشتابی ،م ترت و اهش نوامل خ ر سالمتی در س ح فردي ،خانوادگی و جامعه و نیتز انجتام

وظاتف مبوله به ننواز مسوول سالم مبته برنامه رتزي ن  ،بر اجراي اتن برنامه ها نظار

ن و ه ات (ره ري) تیم سالم مستتقر

در مر ز و پاتگاههاي مجري برنامه پزشك خانواده تب پوشش را برنه ه گیردل مجمونه ي اتن ارها به م ترت سالم تع یر می شودل
س ح دو :واح ي تخصصی در نظام سالم

ه خ ما درمانی و توان خشی تخصصی سرپاتی تا بستري را در اختیار ارجاعش گاز اش ست ح

تك قرار میده و سپس پزشك خانوادهي ارجاع نن ه را اش نتیجه ار خوتش م ت میساشدل خ ما تخصصی سرپاتی ،خ ما بستتري،
تجوتز دارو و دتگر مبصو

پزشتی و درخواس انجام خ ما پارا تینیك اش فعالی هاي اتن س ح اس ل

س ح سه :شامل خ ما درمانی و توان خشی فوا تخصصی سرپاتی تا بستري  ،تأمین دارو و دتگر اقالم پزشتتی و خت ما پارا تینیتك
میباش ل باشخورد خ ما اتن س ح در اختیار س ح ارجاع نن ه و پزشك خانواده وي قرار میگیرد

10ل خ ما سالمتی اورژانس
معاون هاي درماز دانشگاه /ش ته موظف هستن دسترسی به خ ما اورژانس (انم اش پیش بیمارستانی ولللل) را در تمام سانا ش انه روش
برابر نظام س ح بن ي براي تیه سا نین هر شهرستاز تأمین نماتن ل
ومعی اورژانس :داراي دو تعرتف نمومی و بالینی میباش :
تعرتف بالینی بیمار اورژانسی :به بیماري گ ته می شود ه بات ب وز فو وق و در ح اقل شماز ممتن نس

به ارااه خت ما تشخیصتی

درمانی براي او اق ام نمود و براي بیمار اورژانسی سرن نمل و شماز در ارااه خ ما درمانی نقشی اساسی دارد (نظیر شاتماز ،MI ،مربه
مغزي ،شتستگیهاي باش ،مسمومی و …)ل
تعرتف نمومی بیمار اورژانسی :هر ومعیتی ه بانث شود تا بیمار شخصاً و تا توسو افراد دتگر به بخش اورژانس مراجعه نماتت ل بنتابراتن
تعرتف ومعی اورژانس با تصور شخص بیمار تا همراهاز او قابل تعرتف بوده و بات هر بیمار مراجعه ننت ه پت ترپ و تبت مراق تهتاي
اولیه قرار گیردل
بیمار التتیو :بیماري ه فورت شمانی براي درتاف خ ما تشخیصی ،درمانی و توان خشی ن ارد و میتوان جه درتاف خ ما ستالم
بر اساس نوب مراجعه نمات ل
تیه افراد در ظورتی ه احساس نن ومعی اورژانس دارن می توانن به پزشك خانواده خود و تا ب وز رناتت نظتام ارجتاع بته مرا تز
اورژانس مراجعه و اتن مرا ز بات آناز را بپ ترن ل ب تن ترتی فورت ها اش قان ه الزام ارجاع مستثنی هستن و مراجعه مستتقیم افتراد داتار
فورت به واح هاي اورژانس تا بیمارستازها مانعی ن ارد
خ ما اورژانس  113الً راتگاز بوده لیتن هزتنه خ ما اورژانس بیمارستانی بصور فی فورسروتس پرداخ می گردد و سهم بیمه هتا
در پرداخ اتن هزتنه ها در موارد تب نظر  ، %90بستري در بیمارستاز  %93و مراجعا غیر متروري بته اورژانتس  %70تعرفته بختش
دولتی خواه بودل اما در ظورتیته فرد مراجعه نن ه بته اورژانتس نیاشمنت خت ما اورژانتس ن اشت حت اقلد اقت اما تشخیصتی (جهت
R/Oحا
3
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دارو و ساتر اق اما تشخیصی درمانی (بجز وتزت ) اش طرتق بیمه پرداخ خواه ش ) و به پزشك خانواده خودپ ه ات می شودل میتزاز
مراجعا غیر اورژانس افراد تب پوشش هر پزشك به اورژانس ه می توان نشانه ن م حمات پزشتك اش فترد باشت در پتاتش نمتتترد
پزشك خانواده لباظ می گرددل
تیه ار جانا و مشاوره هاي درخواس ش ه توسو پزشك اورژانس فقو در خصوص بیماراز تب نظر و بستري ناف خواه بودل در موارد
غیر بستري نمی توان به س و 2و  2ارجاع ده

11ل ارااه خ ما پزشتی نمومی در روشهاي تع یل و سان غیر اداري:
مشاوره (تت نی) :
پزشك خانواده موظف اس در تمام سان ش انه روش ( بجز سانا  10ش تا  7ظ ح ه با درخواس ستاد استانی و تأای ستتاد شتوري
قابل تغییر اس ) با در اختیار گ اردز تت ن ثاب و همراه خود به تیه تماس هاي تت نی افراد تب پوشتش پاستخ داده و نست

بته ارااته

مشاوره و راهنماتی شم اق ام نمات ل
برای ارائه خدمت در روزهای تعطیل و ساعات غیر فعال برنامه پزشک خانواده
-1

درمانگاه هاي فعتی روشها حس نیاش و آمادگی به ننواز مر ز تا پاتگاه ها مجري برنامه پزشك خانواده خ م خواهنت ترد در

اتنصور در اتن سانا تاب مقررا پزشك خانواده هستن
-2

به اشا هر  20هزار ن ر جمعی اتن مرا ز (فقو سان غیر برنامه پزشك خانواده و روش هتاي تع یتل) بتا حضتور حت اقل تتك

پزشك و دو پرستار/بهیار در درمانگاه هاي فوا ارااه خ م خواهن رد برابر نظر ستاد شهرستاز
-2

انتخاب تیه پزشتاز شاغل در اتن مرا ز با تأای ستاد شهرستاز خواه بود ،ترجیبا اتن گروه اش پزشتاز ن ات پزشك ختانواده

باشن و بات اظول معاتنه ،تشخیص و تجوتز دارو را رنات

نن و براتن اساس ارششیابی و درتافتی آناز تع تل گتردد ،اتتن پزشتتاز باتت

واج پروانه داام بوده و پزشتاز خانواده درظور تأای ستاد نمتیاتی شهرستاز می توانن در اتن مرا ز خت م نماتنت (حت ا ثر  2شت
درماه) ل اتن مرا ز بات ح اقل امتانا درمانگاه اورژانس را داشته باشن
-4

پرداخ به اتن مرا ز براي شیك ش و روشهاي تع یل به ظور  FFSخواه بود

-3

در موارد استثنا اگر بیمار اجاشه دسترسی به پرون ه سالم التترونیك او را ن اد فقو اق اما اورژانس درتاف می ن

-6

در شیتهاي فوا باب هزتنه هاي خ ما پارا تینیك ،دارو و وتزت بیماراز سهم بیمه برابر 70درظ تعرفه دولتی خواه بود

-7

درماز در اتن مرا ز براي ح ا ثر  48سان (اولین دسترسی بع ي به پزشك خانواده بوده مگر آنته م

سان باش ه ح ا ثر برابر اتن م

تع یال بیش اش 48

خواه بود) بقیه ادامه درماز به نه ه پزشك خانواده فرد می باش

12ل ارجاع
ش تة ارجاع (نظام ارجاع):
تیة پزشتاز خانواده همراه با مرا زي (دولتی تا غیر دولتی) ه در س ح دوم و ستوم بته ارااته خت ما به اشتتی ،تشخیصتی ،درمتانی و
توان خشی بصو ر سرپاای تا بستري می پرداشن  ،ش تة ارجاع را می ساشن ل تیة اتن مرا ز بعنواز همتاراز (انضا ) شت تة ارجتاع خوانت ه
می شون و ارجاع مجمونه فراتن هاتی اس

ه مسیر حر

و ارت اب فرد رادر س و سه گانه براي درتاف خ ما مورد نیتاش بته منظتور

تامین جامعی و ت اوم خ ما سالم تعیین می ن ل ل اطالنا راج به است اده فرد اش خ ما نظام ستالم نهاتتتاً در پرونت ه ستالم
التترونیك شخص نزد پزشك خانواده تا تیم سالم اش طرتق ارسال پس خوران اش س و تخصصی تر ث
6

میشودل بت تهی است برابتر
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برنامه شمانی اي ه بع ا ارااه خواه ش تیه ارااه دهن گاز خ م بات اق اما خود و نتاتج حاظتل را رسستاً و ب تور مستتقیم در پرونت ه
سالم التترونیك فرد درج نمات
ت صره :بیماراز خاص و شیمی درمانی و ظع العالج (برابر لیس مورد تأای ستاد اجراتی شوري) جه خ ما درمتانی بیمتاري ختاص
خود نیاش به ارجاع مترر نخواهن داش
فرم ( اغ ي تا فرم التترونیك) ارجاع :منظور برگه تا فرمی اس
آز ث

ه مشخصا  ،مشتل بیمار ،م اخال انجام ش ه و اق اما درخواستی در

و به استناد آز بیمار به س و با تر تا فراهم نن ة دتگري(در هماز س ح) براي درتاف خ ما سالم مورد نیتاش مراجعته متی

نل
ارجاع نمودي :حر

بیمار اش تك س ح به س ح با تر تا پااین تر

مهمترتن ارجانا :
ارجاع پزشك خانواده به پزشك متخصص /بیمارستاز نمومی،
ارجاع اش متخصص به فوا تخصص  :ارجاع مستقیم پزشك متخصص به پزشك فوا تخصص مق ور ن وده مگر با انالم و موافق (تت نی)
پزشك خانواده تا با باشگش اش ارجاع و اخ موافق حضوري پزشك خانوادهل تادآور می شود در ارجانا فوري و تتا در ارجتاع بته مرا تز
دولتی و نمومی ،بستري بیمار در بیمارستاز به ظور اورژانس و التتیو در مسیر ارجاع برابر اتن دستورالعمل مق ور خواه بود ل
مشاوره گروهی (معمو ً بصور

میسیوز هاي پزشتی) می توان افقی تا نمودي و تا تر ی ی اش هر دو باش ل

مشاوره متخصص با ساتر تخصص هاي پزشتی (ارجاع افقی)
ارجاع بیمار به داروخانه و پارا تینیك شامل :آشماتشگاه ،تصوتربرداري ،فیزتوتراپی و للل (ارجاع افقی)
ارجاع بیمار توسو پزشك خانواده به مرا ز پیراپزشتی ه نیروي ارااه دهن ه خ م آز برابر اتن دستورالعمل در تیم ستالم وجتود نت ارد
(شامل :شنواتی سنجی و بیناتی سنجی  ،تغ ته و روانشناس بالینی )
ارجاع بیمار به توان خشی انم اش :ار درمانی ،رواز درمانی ،گ تار درمانی ،رفتار درمانی  ،فیزتوتراپی می توان هم توستو پزشتك ختانواده و
هم توسو پزشك متخصص براي بیمار ارجانی اش طرف پزشك خانواده انجام شودل
مشاورة درمانی :است اده و بهره گیري پزشك اش نق ه نظرا و ات ه هاي تخصصی تا فوا تخصصی تك تتا انت متخصتص دتگتر طتی
فرآتن تشخیص ،درماز و باشتوانی بیمار میباش ل جه مشاوره لزوماً بیمار ارجاع نمیگردد و شات فقو اطالنا بیمار مورد نظر به پزشتك
مشاور منتقل می شودل ب تهی اس در مشاورة درمانی مسوولی است اده تا ن م است اده اش نظرا پزشك مشاور بتر نهت ة پزشتك مشتاوره
نن ه میباش ل
مشاورة پزشتی اجتمانی :مواقعی اس

ه به منظور به ود شاخص هاي سالم اجتمانی ،تا به ه ف رف مشتل سالم نمومی ،پزشك

خانواده موموع را به پزشك خانواده مسوول منتقل و اش آز طرتق حس مرور اش م اخال تخصصی ،بصور حضوري تتا غیرحضتوري
است اده مینمات ل اتن مشتال می توان مثل اق اما

شم در نترل تك اپی می ،تغییر نادا تغ ته اي و اظال شیوه هاي شن گی بتراي

ارتقا شاخص هاي سالمتی ،بهساشي مناب آب ،پژوهشهاي اربردي و للل باش ل انت ارا و هزتنه هاي اتن دستته اش اقت اما باتت توستو
دانشگاه نتوم پزشتی و اش مبل مناب  HSRبا اولوت تأمین گرددل
برگش ارجاع (باشخوران ) :انتقال اطالنا

شم اش نبوه ارااه خ ما و پیگیري بیمار اش س ح ارجاع ش ه به ارجاع دهن ه را برگشت ارجتاع

(باشخوران ارجاع) می نامن ل اتن اطالنا بات شامل شر بیماري ،اق اما انجام ش ه ،داروهاي تجوتز ش ه ،خ ما پارا تینیتی مورد نیاش،
اق اماتی ه احیاناً پزشك خانواده بات انجام ده  ،نبوه پیگیري ،تعیین تارتخ مراجعه مج د بیمار ولللللللل باش ل
7
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برگش مشاوره :در مواردي ه مشاورة درمانی تا مشاورة پزشتی اجتمانی انجام می تاب انتقال و ث
مشتل بیمار تا جامعه را ،برگش مشاوره می نامیمل اتن اطالنا میتوان شامل اق اما

اطالنا مشاوره اي اش نبتوة حتل

شم براي حل مشتل فرد تا جامعه ،تا لزوم ارجاع

فرد ،نبوة پیگیري موموع ولللللللللللل باش ل
ارششیابی مرا ز ارااه نن ه خ ما سالم  :برآورد ومعی نمتترد مرا ز ارااه نن ه خ ما سالم به ظور مق عی و با است اده اش اك
لیس هاي ارشتابی م تنی بر شاخص هاي مورد انتظار میباش ل

12ل مر ز ه ات و راهنماتی بیماراز : callcenter
درهر شهرستاز با داشتن شماره تت ن ترجیبا  2تا  4رقمی منبصر ب رد با تع اد خ وب و اپراتور افی در تمام م

 24سان پاسخگوي

مردم بوده و در تیه مراحل انتخاب پزشك خانواده تا است اده اش خ ما اورژانس و حتی مك به درتاف خ ما وتتژه آنتاز را راهنمتاتی
رده و نقش هماهنگ نن ه را در مواردتته ناهماهنگی به هر دلیل وجود دارد بین ارااه نن ه خ م و درتاف

ننت ه خت م بته نهت ه

خواه داش ل راه ان اشي اتن مر ز اش وظاتف دانشگاه/ش ته به اش و درماز بوده و مسوولی درتاف شتات متردم  ،ارااته آز بته واحت
مربوطه و درتاف و ارااه پاسخ به شا ی اش وظاتف اتن مر ز اس ل اتن مر ز با نظر مر ز م ترت  ،مشتاوره و راهنمتاتی پزشتتاز ختانواده،
وظی ة حل مشتال بیماراز را در ارجاع به س و با تر ب ور ش انه روشي بر نه ه دارد ل مناب مورد نیاش اجراي اتن قستم باتت توستو
دانشگاه نتوم پزشتی تأمین گرددل

14ل مر ز م ترت  ،مشاوره و راهنماتی پزشتاز خانواده:
اتن مر ز سخنگوي رسمی ستاد نمتیاتی اس در سه س ح شهرستانی ،استانی و شوري با حضور و همتتاري تیته ظتاح از فرآتنت در
برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اتجاد ش ه و با داشتن خ وب تت ن ،ح اقل در تیه سان

اري مسوولی ه ات و راهنماتی رده هاي

شتر مجمونه خود را بر نه ه دارد به گونه اي ه واح شهرستانی اتن مر ز مسوولی راهنماتی و ه ات ارااه دهن گاز خ م را بر نهت ه
داشته مسوولی رسی گی به شتاتا ارااه نن گاز اش ظاح از فرآتن را بر نه ه داردل مناب مورد نیاش اجراي اتن قسم بات توسو دانشگاه
هاي نتوم پزشتی تأمین گردد
ت صره :تت یق مر ز ه ات و راهنماتی بیماراز  callcenterو مر ز م ترت  ،مشاوره و راهنماتی پزشتاز خانواده در س ح شهرستتاز
بالمان اس

13ل نبوه ارااه خ ما سالم به مسافراز
مسافراز در موارد اورژانس مانن ساتر بیماراز اورژانسی ب وز الزام به رنات نظام ارجاع به مرا ز اورژانس مراجعه خواهن نمود
لیتن سا نین موق و مسافراز می توانن ب ورتته در اتن دستورالعمل(ماده  )20آم ه براي درتاف خ ما با راهنماتی  callcenterاش
خ ما پزشتاز خانواده تا شیك تیم سالم مبل س ر است اده نماتن ه در اتن حتا
پزشك م ور پرداخ می نماتن ل

8

 %20فرانشتیز را بیمتار و  %70آز را بیمته بته
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16ل استبقاا درماز
افراد بیمه ش ه ( و افراد تب سرپرستی آناز) در برابر حق بیمهاي ه ماهانه پرداخ می نن  ،استبقاا برخوردار ش ز اش حمات ستاشماز
بیمهگر در درماز خوتش تا دتگر مزت هاي مربوب را میتابن ل استبقاا درماز مب ودهي شمانی مشخصی دارد ه در حال حامر با تتارتخ
انت ار دفتراههاي بیمه تعیین میشودل

17ل پزشك جانشین و پزشك جاتگزتن
هر پزشك خانواده در هنگام نق قرارد اد بات پزشك خانواده دتگري را به ننواز جانشین خوتش معرفی ن تا در شراتو خاص به جتاي او
مراجعاز تب پوشش را پ ترفته و خ ما سالمتی شم را برابر دستورالعمل به اتشاز ارااه ده ل پزشتك جانشتین باتت اش بتین پزشتتاز
خانواده هماز مبته معرفی شودل در ظور ن ود پزشك واج شراتو در هماز مبته با ست موافقت ستتاد نمتیتاتی شهرستتاز پزشتك
جانشین می توان اش بین پزشتاز خانواده مبته مجاور براساس اتن دستورالعمل انتخاب گرددل
تا آنجا ه ممتن اس فاظته ي جغرافیاتی پزشك خانواده و پزشك جانشین او بات م باش تا مراجعته بته پزشتك جانشتین بتراي متردم
دشواري پ ت نیاوردل ستاد نمتیاتی شهرستاز نظار بر اتن امر را برنه ه داردل
است اده پزشك خانواده اش پزشك جانشین ب ور میانگین  2.3روش در ماه معادل  20سان

اري با هماهنگی ستاد نمتیاتی اس ل و در هتر

نوب و در هر  6ماه نمی توان بیش اش  13روش اش پزشك جانشین است اده نمات ل در ظورتیته به هر نت پزشك خانواده نخواه و تا نتوانت
بیش اش  13روش در مبل ار خود به ارااه خ م بپرداشد با هماهنگی ستاد نمتیاتی اش تك پزشك واج شراتو ب ور موق به ننواز پزشك
جاتگزتن در هماز مبل است اده خواه ش ل م
بیش اش اتن م

است اده اش پزشك جاتگزتن ح ا ثر دو ماه در هر سال خواه بودل انانچه پزشك خانواده

(دو ماه در سال) در مبل ارااه خ م حضور ن اشته باش  ،در ظور وجود پزشك واج شراتو ستاد نمتیاتی بات اتشتاز

را اش برنامه ح ف نموده ،و پزشك ج ت را به برنامه وارد نمات  ،در غیر اتنصور بات به گونه اي ه ارااه خ ما بته متردم مختتل نشتود
حس ظالح ت و مقررا تصمیم گیري نمات ل
هر پزشك خانواده میتوان ح ا ثر به ننواز جانشین دو پزشك خانواده معرفی شودل با اتنبال هر پزشك خانواده (جانشین) در هرشماز می
توان فقو به جانشینی اش تك پزشك خانواده ارااه خ م نمات و ن م حضور دو پزشك ختانواده ته تتك پزشتك را بته ننتواز پزشتك
جانشین معرفی رده ان مق ور نمی باش ل
اش آنجا ه در شماز مجاش است اده اش خ م پزشك جانشین و جاتگزتن همچناز سرانه به پزشك اظتی پرداخ می گردد ل ا ج راز خ م
پزشتاز جانشین و جاتگزتن در اتن م

به نه ه پزشك خانواده اظتی خواه بودل

18ل ت اوم خ ما و جامعی خ ما
ارت اب دو سوته و مستمر میاز پزشك خانواده و سی ه او را به ننواز پزشك خوتش انتخاب رده اس س
پیوستگی تاب و بسادگی ق

میشود ه مراق ت اش او

نشودل ح ظ ت اوم خ ما اش مسوولی هاي پزشك خانواده و اش جمته انتظارا مهمی اس

ته اش او متیرودل

راب ه م تنی بر انتماد متقابل بین پزشك و بیمار ه پاته تشخیص و درماز اس در مراجعا متع د ،ظرف شماز و با اقت اما حرفته اي
پزشتی اتجاد می شودل اش جمته اق اماتی ه به اتن ت اوم خ م
افراد تب پوشش با ث
مراق

9

مك رده و اش وظاتف پزشك اس ن ارتن اش :ارااته مشتاوره تت نتی بته

موارد آز در پرون ه التترونیك بیمار ،دق در تتمیل پرون ه التترونیك سالم و است اده اش آز در هر وتزتت و

به منظور ارتقا ی ی خ ما  ،نظار بر ارااه خ ما سالم توسو ساتر انضاي تیم سالم و نیز پیگیري فعال بیماراز ارجانی،
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ارااه تیه خ ما سالمتی برابر برنامه هاي سالم

شوري به افراد تب پوشش ب ور فعال با است اده اش تت ن و سیستم پیتام وتتاه و در

ظور ن م مراجعه فرد پیگیري اش طرتق  callcenterو ل ل ل
نظام سالم بات هرسه نوع خ م پیشگیري ،درماز و توان خشی را فراهم ن تا بتواز اش جامعی خ ما سخن گ ل براي تتامین اتتن
مقصود اش ساشو ار ارجاع است اده می شودل معناي دتگر جامعی آنس

ه نالوه بر درمتاز بیمتاري جستمی ،نیاشهتاي روانتی و اجتمتانی

شخص نیز در نظر گرفته شودل

19ل ث

نام

در هر شهري ه برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اجرا میشود هرتك اش افراد تب پوشش تتی اش بیمه هاي پاتته حتق دارنت تتتی اش
پزشتاز خانواده را ه توسو ستاد نمتیاتی معرفی می شون (شراتو و فرآتن شناساتی و معرفی پزشتاز توسو بیمه هتا و ستتاد در ادامته
خواه آم ) به ننواز پزشك خانواده خود انتخاب نن و با ث

نام نزد آز پزشك ،نالقهمن ي خود را انالم دارن ل شخص میتوان تا دوبار

در سال نظر خود را تغییر ده و پزشك خانواده خود را نوض ن ل فاظته دوبار تغییر پیاپی هیچ گاه ن ات متر اش سه ماه باشت ل در شتراتو
خاص با نظر ستاد شهرستاز اتن م

قابل اهش اس ل

20ل مبته ،مب وده دسترسی و جامعه تب پوشش
مبته :مب وده خاص جغرافیاتی اش شهر اس

ه جمعی آز ح ود ده هزار ن ر باش و امتانا و توانمن ي هتاي حتوشه ستالم (انتم اش

خصوظی ،دولتی ،نمومی وللل ) در آز براي ارااه خ م در قال پزشك خانواده و نظام ارجاع ح اقل در س ح تك ات
در ظور ن م ات افراد می توانن در وتاه م

ن ل ب تهی اس

اش خ ما مب وده هاي مجاور برخوردار ش ه لیتن سیاستهاي تشتوتقی بته گونته اي

خواه بود ه توشت ناد نه مناب رخ ده ل
مب وده دسترسی به پزشك خانواده :خانوار ها بات پزشك خانواده خود را اش بین پزشتانیته ح ا ثر در فاظته  1.3یتومتري مبتل شنت گی
تا ار اتشاز مستقر هستن انتخاب نماتن ل ستاد شهرستاز با هماهنگی ستاد استاز می توان در ظور مرور اتن فاظته را تع تل نت و
مردم موظف به انتخاب پزشك خانواده خود در هماز شعاع هستن ل همچنین در شرات ی ه در مب وده  1.3یتومتري مبل خانوار پزشك
واج شراتو وجود ن اشته باش با نظر ستاد شهرستاز می تواز اش مب وده مجاور پزشك را انتخاب نمودل
پزشك خانواده مسوول ،نالوه بر جمعی تب پوشش ،مسوولی هاتی در برابر سالم نمومی اش جمتته ستالم مبتیو ،مرا تز تهیته و
توشت مواد غ اتی ،م ارس و دتگر اما ن نمومی نیز دارد ه اش آنها به ننواز مبته تب پوشش پزشك خانواده مسوول تاد میشودل
مب وده دسترسی به خ ما س ح دو و سه  :معاون درماز وشار به اش درماز و آموشپ پزشتی طی دستورالعمتی ه به تصوت ستاد
اجراتی شوري می رس  ،مسیر مشخصی براي دسترسی ح ا ثري مردم براي ارجاع به س ح دو و سه را طراحی و ارااه نموده اس
جمعی تب پوشش  :در مناطق مجري ،هر خانوار بر اساس نظر سرپرس خانوار ،تتی اش پزشتاز خانواده مر تز مجتري برنامته پزشتك
خانواده تا پاتگاه پزشك خانواده نزدتك مبل ستون را به ننواز پزشك خانواده انتخاب و نزد او ث
پزشك خانواده ث

نام خواهت تردل ستانی ته نتزد

نام می نن جمعی تب پوشش او به حساب میآتن ل با توجه به واقعی هاي جامعه ،جمعی تب پوشش هر پزشك

ان اشهاي مب ود دارد تا پزشك بتوان به همه مسوولی هاي خود در برابر آناز نمل ن ل
به ظور

تی پزشك خانواده ،پزشك همه انضاي خانوار تك فرد خواه بود مگر در مواردي ه به د تل خاص اتن امر براي تك تا ان

ن ر اش انضاي خانوار مق ور ن اش  ،در اتن موارد با نظر ستاد شهرستاز تتی دتگر اش پزشتاز هماز مب وده به ننواز پزشتك ختانواده فترد
مع ور انتخاب خواه ش ل
10
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هر فرد خارج اش شهرستاز مبل استقرار پزشك خانواده خود در موارد اورژانس ب وز هیچ مان اي بته اورژانتس مراجعته و اگتر بیمتاري او
اورژانس بود همانن ساتر مراجعه نن گاز اش خ ما

امل است اده می ن و در موارد غیر اورژانتس و در ظتور مترور متی توانت بته

پزشك س ح تك مبل س ر (در پاتگاه ،مر ز مجري ،مر ز شیك) مراجعه و در اتن شراتو توسو پزشك موق نمتی توانت بته ست و
با تر ارجاع گردد (مگر ارجاع براي بستري به بخش دولتی و نمومی پس اش تماس تت نی بتا پزشتك ختانواده فترد و درتافت فترم ارجتاع
التترونیك)ل ب تهی اس در اتن موارد  %70هزتنه هاي دولتی س ح تك توسو بیمه پرداخ خواه ش ل
تع ادي اش برگه هاي دفتراه بیمه به ترتی ی ه بیمه ها انالم می نن به ننواز برگه س ر در نظر گرفته می شودل در دفتراه هاي ج تت
ه در آتن ه ظادر خواه ش برگ س ر اختصاظی درج خواه ش ل
تادآور می شود ارااه خ ما غیر اورژانس به اتن دسته اش بیماراز با س مجوش دسترسی(اش بیمار) به پرون ه التترونیك فرد مق ور بتوده و
بات تیه اق اما گروه پزشتی در پرون ه فرد منعتس گرددل

21ل فرانشیز
بخشی اش هزتنهي خ ما درمانی ارااه ش ه توسو خود بیمار به ارااه نن هي خ م پرداخ میشودل در برنامه پزشك خانواده فرانشیز دارو
و وتزت پزشك خانواده و تیم سالم س ح تك راتگاز خواه بودل براي جتوگیري اش تجتوتز غیتر متعتارف دارو و پارا تینیتك نمتتترد
پزشك در اتن شمینه در پاتش او ب ور مبسوس لباظ می گرددل

11
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فصل دوم :بسته خدمات سالمت

22ل بسته خ ما سالم :
 بسته خ ما تیم سالم (در س ح اول) :در ادامه به آز اشاره ش ه اس
 بسته خ ما سالم س ح دوم :برابر با بسته خ ما بیمه پاته
 بسته خ ما سالم س ح سوم :برابر با بسته خ ما بیمه پاته

22ل گروه ه ف :در س ح اول خ ما تمامی افراد جمعی تب پوشش در قال گروههاي سنی ذتل:
 نوشاداز و ود از
 نوجواناز و جواناز
 میانسا ز
 سالمن از
 مادراز باردار
می باشن و خ ما سالم بات بر اساس حی ههاي مبیو خانواده ،مبیو نمومی جامعه و مبیوهاي جمعی بته گروههتاي هت ف ارااته
گرددل

24ل راهنماي بالینی ارااه خ ما استان ارد:
 خ ما مورد نیاش مراجعین با اختال
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آ نه
رنی آلرژتك
ام راب
نارساتی قت
سردرد
م اري تیروتی
افسردگی
درد گردز
استووآرترت
اوتی گوپ میانی
پنومونی

و شتاتا شتر در قال راهنماهاي مربوطه ارااه خواه ش ل
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 ظرع
 سینوشت
 سنتوپ
 خونرتزي دستگاه گوارپ فوقانی و
 ساتر موارد مصوب وشار به اش درماز و آموشپ پزشتی
راهنماي ارجاع بین س و سه گانه:
 ارجاع دروز س ح اول و بین ارااه نن گاز خ ما در اتن س ح و اش س ح اول به ست ح دوم :در مراق تهتاي تعیتین
ش ه بر اساس مناب معرفی ش ه بستههاي خ ما به گروههاي ه ف و راهنماهاي بالینی ت وتن ش ه ،شماز و شراتو
ارجاع مشخص ش ه و ارااه نن گاز خ م غیر پزشك بات بر اتن اساس به پزشك و پزشك بته ست ح دوم ارجتاع
دهن ل در مورد خ ماتی ه در اتن بستهها تعرتف نش ه ان  ،ارجاع بر اساس تشخیص پزشك ظور خواه گرف ل
 ارجاع به س ح دوم و س ح سوم بر اساس موابو ذ ر ش ه دستورالعمل مصوب ستاد اجراتی شوري خواه بودل

23ل بسته خ ما تیم سالم
الزاما بسته خ م :


روتترد بسته خ م  :آموشپ ،پیشگیري اولیه ،مراق  ،غربالگري ،درمتاز سترپاتی نمتومی ،ارجتاع و درتافت
پسخوران اش س ح با تر و انجام اق اما مورد نیاش بر اساس پسخوران

 ح ظ جامعی و تتپاراگی خ ما در ارااه و دسترسی به بسته خ م :
 oگیرن ه خ م بات به تیه خ ما (به جز خ ما پارا تینیك و داروخانه) به گونهاي دسترسی داشته
باش ه تیه خ ما پیش بینی ش ه س ح تك را در ح اقل شماز ممتن در پاتگتاه مجتري برنامته
پزشك خانواده (م

ت ابق تافته با الزاما ) تا مر ز مجري برنامه پزشك ختانواده بصتور

امتل

درتاف نمات ل
 oارااه دهن ه خ م بات قابتی

شم را بر اساس لزوم ح ظ جامعی خ م دارا بوده تتا بتوانت تمتام

خ ما پیش بینی ش ه را با ح اقل مراجعه گیرن ه خ م به واح ارااه نن ه خ م بر اساس بستته
خ م ارااه نمات ل
 oتوجه خاص بر هزتنهاثربخشی و هزتنهفات ه بودز خ ما در بسته خ م
 oاستان اردهاي استقرار واح هاي ارااه نن ه داروخانه و پارا تینیك برابر موابو موجود
خ م ها و مراق هاتی ه در س ح تك ،براي انضاي تیم سالم در نظر گرفته ش ه به شر شتر اس و هر ام اش پرسنل هماهنگ با
ساتر همتاراز و در اهاراوب سامانه جام و همگانی سالم اترانیاز نقش خود را ات ا می نمات ل پزشك مر ز نقش نظارتی و م ترتتی بر
پاتگاه ها و پرسنل داشته و وظاتف سالم مبیو و ار ،ارت اطا بین بخشی و م ارشه با بیمارتها را در ست ح جامعته پیگیتري متی نت ل
پرستار تا ماما در پاتگاه پزشك خانواده موظف اس
جمعی تب پوشش پزشك پاتگاه خود انجام ده
الف -م ترت سالم در جمعی تب پوشش
12
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ب -آموشپ و ارتقاي سالم
ج -مراق

اش جامعه تب پوشش با اجراي برنامههاي سالم ت وتن و ابال ش ه در نظام ارااه خ ما سالم

د -پ ترپ موارد ارجانی و ارااه پسخوران مناس
ه -درماز اولیه و ت بیر فورت ها
و -ارجاع مناس و به موق  ،پیگیري موارد ارجاع ش ه به س ح با تر
ش -درتاف پسخوران اش س ح با تر و انجام اق اما مورد نیاش بر اساس پسخوران
الف -م ترت سالم :
 شناساتی مبیو جغرافیاتی مبل خ م
 شناساتی جمعی تب پوشش اش نظر تع اد ن را به ت تیك سن و جنس
 شناساتی معضال و مشتتال به اشتی من قه تب پوشش
 ث

دادهها و م ترت اطالنا سالم افراد و جمعی تب پوشش

 شناساتی ارخه ار مر ز و فعالی واح هاي مختتف موجود در مر ز
 اق ام به حل مساال به اشتی اش راه همتاريهاي دروزبخشی و بینبخشی
 تالپ در حل مساال سالم جامعه اش راه جت مشار

هاي مردمی

 همتاري در اجراي برنامههاي استانی و شوري
 همتاري در برنامههاي مقابته با اثرا حوادث غیرمترق ه و نضوت در تیمهاي م ور بر اساس پروتتتهاي شوري
 پاتش و ارششیابی خ ما تیم سالم بر اساس دستورالعمتهاي موجود
ب -آموشپ و ارتقاي سالم
 آموشپ سالم
 تروتج شیوه شن گی سالم
ج -مراق

اش جامعه تب پوشش با اجراي برنامه هاي سالم ت وتن و ابال ش ه در نظام ارااه خ ما سالم توسو تتیم ستالم بتر

اساس تاب  /تابهاي مصوب وشار به اش :
 مراق تهاي اش ود از



با تأ ی بر پیشگیري اش بیمارتها و مخاطرا شات دوراز نوشادي و ود ی با توجه به اولوتتها و آموشپ ظتبیح بته
وال تن ،تشخیص و درماز ظبیح و به موق  ،پیشگیري اش بروش نوارض و ناتوانیهاي احتمالی ،درماز نوارض اتجتاد
ش ه ،ارجاع به موق و پیگیري نتیجه ارجاع

 در هر بار مراجعه جه انجام مراق تهاي جاري انجام ارشتابی (به شر شتر) ،انجام توظیهها و اق اما
 مراق

نوشاداز (در دوره هاي سنی  3-2روش 13-14 ،روش 43-20 ،روش)
 غربالگري هیپوتیروتی ي نوشادي
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ارشتابی اش نظر تواناتی شیرخوردز ،مشاه ه تن س تن  ،باش و بسته ش ز سرت (پرپ) پرههتاي بینتی ،تتو
شی ه ش ز ق سه سینه و ناله ردز

 ارشتابی اش نظر حال نمومی ( اهش س ح هوشیاري ،بی قراري و تبرتك پ تري ،تبرك متر اش معمول
و بیبالی ،برآم گی مالج ،درجه حرار با تا پاتین ،رنگ پرت گی ش ت  ،سیانوش ،شردي)
 مراق تهاي اش ود از سالم (در دوره هاي سنی  2ماهگی 4 .ماهگی 6 .ماهگی 9 .ماهگی 12 .ماهگی 13 .ماهگی.
 18ماهگی 2 .سالگی 2 ،سالگی 4 ،سالگی 3 ،سالگی 6 ،سالگی)
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر ومعی نمومی (تواناتی شیرخوردز ،تن س ،نالام حیاتی ،رفتتسها وللل)
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر شردي (شتر  2ماه)
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر ومعی وشز ،ق  ،دور سر
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر ومعی تغ ته
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر ومعی بیناتی
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر ومعی تتامل
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر ومعی وا سیناسیوز و مصرف متمتهاي داروتی
 ارشتابی و نترل ودك اش نظر ومعی سالم دهاز و دن از
 انجام مراق تهاي درمانی براي ود از بیمار با رنات استان اردهاي ارااته شت ه در برنامته مراق تهتاي ادغتام تافتته
ناخوشیهاي اط ال
 ن ون هاي مومعی ،اسهال ،نترل مشتل شیرخوردز ،سرفه ،ناراحتی گوپ ،گتودرد ،تت  ،نتترل تم
وشنی ،مشتل تغ ته
 تشخیص افتراقی خوابآلودگی ،اهش س ح هوشیاري تا تشنج
 تشخیص افتراقی تن س مشتل همراه با و ب وز وتز
 تشخیص افتراقی ت با و ب وز نالام مومعی
 مراق تهاي ادغام تافته سالم نوجواناز و جواناز (گروه سنی  6تا  23سال)
 در دورههاي سنی ب و ورود به م رسه 10 ،سال 12 ،سال 13 ،سال 18 ،سال 21 ،ستال و  24ستال و بتا تأ یت بتر
پیشگیري اش بیمارتها و مخاطرا شات دوراز نوجوانی و جوانی با توجه بته اولوتتهتا و آمتوشپ ظتبیح بته فترد و
وال تن ،تشخیص و درماز ظبیح و به موق بیمارتها و اختال

اتجاد ش ه ،پیشگیري اش بروش نوارض و ناتوانیهاي

احتمالی ،درماز نوارض اتجاد ش ه ،ارجاع به موق و پیگیري نتیجه ارجاع:
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مشار

در انجام سنجش سالم در ب و ورود به م رسه ،سال اول راهنماتی و سال اول دبیرستاز

پیشگیري و مراق

فرد اش نظر ااقی و امافه وشز

پیشگیري ،تشخیص و درماز م خونی
پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

بیناتی

پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

شنواتی
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 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

روانی (شامل اختال

ساتتوتیك حاد و متزمن .افستردگی .دو

ق ی .ام راب ج اتی .پانیك .وسواس ج ري .هراس اجتمانی .تیك .پرخاشگري .بیش فعالی و نقتص
توجه .رش  .ارشتابی رش و تتامل .تعامل مادر و ودك .نق مان گی ذهنی .ظرع و اختالل فراگیر رش )
 پیشگیري ،تشخیص و درماز ن ونتهاي پوستی
 پیشگیري ،تشخیص و درماز آسم ،آلرژي و سینوشت
 پیشگیري ،تشخیص و درماز آسی ها و ظ ما
 پیشگیري ،تشخیص و درماز سل
 آموشپ فعالی فیزتتی و تبرك ب نی
 آموشپ تغ ته مناس
 آموشپ پیشگیري اش سو مصرف مواد
 آموشپ پیشگیري اش رفتارهاي پرخ ر
 آموشپ پیشگیري اش استعمال دخانیا



نترل و انجام وا سیناسیوز توسم  14-16سالگی

 مراق تهاي ادغام تافته سالم میانسا ز (گروه سنی  23تا  60سال)
با تأ ی بر پیشگیري اش بیمارتها و مخاطرا شات دوراز میانسالی با توجه به اولوتتها و آموشپ ظبیح به فرد و خانواده و جامعه ،تشخیص
و درماز ظبیح و به موق بیمارتها و اختال

اتجاد ش ه ،پیشگیري اش بروش نوارض و ناتوانیهاي احتمالی ،درمتاز نتوارض اتجتاد شت ه،

ارجاع به موق و پیگیري نتیجه ارجاعل
 پیشگیري ،تشخیص و درماز فشار خوز
 پیشگیري ،تشخیص و درماز دتاب
 پیشگیري ،تشخیص و درماز ااقی
 پیشگیري ،تشخیص و درماز دتس لیپی می
 آموشپ پیشگیري و نترل استعمال دخانیا
 پیشگیري ،تشخیص و درماز افسردگی
 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

دوق ی

 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

ام رابی

 مراق تهاي ادغام تافته سالم سالمن از (گروه سنی  60سال و با تر)
با تأ ی بر پیشگیري اش بیمارتها و مخاطرا شات دوراز سالمن ي با توجه به اولوتتها و آموشپ ظبیح به فرد و خانواده و جامعه ،تشخیص
و درماز ظبیح و به موق بیمارتها و اختال

اتجاد ش ه ،پیشگیري اش بروش نوارض و ناتوانیهاي احتمالی ،درمتاز نتوارض اتجتاد شت ه،

ارجاع به موق و پیگیري نتیجه ارجاعل
 پیشگیري ،تشخیص و درماز آنژتن ظ ري و ستته هاي قت ی و مغزي
 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال
16
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 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

تغ ته اي ،سو تغ ته ،غري و ااقی

 پیشگیري ،تشخیص و درماز دتاب
 پیشگیري ،تشخیص و درماز سقوب و ن م تعادل
 پیشگیري ،تشخیص و درماز افسردگی
 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

ام رابی

 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

خواب

 پیشگیري ،تشخیص و درماز پو ی استخواز
 پیشگیري ،تشخیص و درماز سل
 پیشگیري ،تشخیص و درماز اختال

بیناتی و شنواتی

 مراق تهاي ادغام تافته سالم مادراز باردار
 مشاوره پیش اش بارداري
 دوراز بارداري (اولین مالقا بارداري)
 انجام ارشتابی هاي معمول ،بررسی اش نظر وجود نالام خ ر ،معاتنه اشم ،دن از ،پوس وللل
 ان اشه گیري ق  ،وشز ،نالام حیاتی ،ارت اع رحم ،شنی ز ظ اي قت جنین ،لمس حر

جنین

 تجوتز متمل هاي داروتی (اسی فولیك ،آهن ،مولتی وتتامین)
 آموشپ (به اش فردي و رواز و جنسی ،به اش دهاز و دن از ،ن م مصرف دارو و مواد مخت ر ،نت م
شی ز سیگار و دخانیا  ،ن م مصرف التل ،تغ ته و متمل هاي داروتی ،شتات شتات  ،نالاتم خ تر،
فوات و آمادگی و مبل مناس شاتماز ط یعی ،شیردهی ،مراق

اش نوشاد ،نالام خ ر نوشاد)

 ترسیم ج ول وشز گیري
 توجه به تارتخ تقرت ی شاتماز
 اتمن ساشي با وا سن توسم در ظور نیاش ط ق دستورالعمل شوري
 ارجاع براي انجام آشماتش معمول
 ارجاع براي انجام سونوگرافی معمول در دو نوب
 مشاوره تنظیم خانواده در ه ته  23تا  27بارداري
 تزرتق رگام در مادر ارهاپ من ی با همسر ارهاپ مث
 شناساتی مادر در معرض خ ر
 ارجاع مادر نارمه دار به س و با تر (در ظور نیاش)
 ارجاع و معرفی مادر براي شر

در الس هاي آمادگی براي شاتماز

 پیگیري و درتاف پسخوران (در ظور نیاش)
 ث
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 اراته آموشپ هاي فردي تا گروهی
 شاتماز و بالفاظته پس اش شاتماز ( 6سان اول پس اش شاتماز) در منزل
 شاتماز و بالفاظته پس اش شاتماز ( 6سان اول پس اش شاتماز) در واح تسهیال شاتمانی
 دوراز پس اش شاتماز (پس اش گ ش  6سان اول تا  6ه ته پس اش شاتماز) – مالقا اول و دوم
 تنظیم خانواده و جمعی
 انجام مشاوره و ارااه خ م ق ل اش اشدواج :شناز و مرداز در سنین باروري ( 49-10سال)
 انجام مشاوره و ارااه خ م حین اشدواج :شناز همسردار در سنین باروري ( 49-10سال) و مردانی ه همسر آنهتا در
اتن سنین هستن
 انجام مشاوره و ارااه خ م بع اش اشدواج :شناز همسر دار در سنین باروري ( 49-10سال) و مردانی ه همستر آنهتا
در اتن سنین هستن
 بررسی و تعیین مناس ترتن شیوه پیشگیري اش بارداري براي هر شوج
 انجام مراق تهاي شم حین است اده اش روپ انتخابی متناس با هر روپ
 ارجاع موارد مورد نیاش و پیگیري نتیجه ارجاع
 مراق

و درماز بیمارتها ي خاص (لزوم پیشگیري اش اتن بیمارتها و ابتال به آنها ارت اطی با سن افراد ن ارد) با اولوتت و شتیوع

بیماري در من قه
آموشپ افراد جامعه براي شناخ بیماري و راههاي پیشگیري اش ابتال به آز ،شناخ موارد مشتوك ،انجام اق اما مناس جه تشخیص
به موق بر اساس دستورالعمتهاي موجود ،ارجاع موارد مورد نیاش به ارجاع و پیگیري نتیجه ارجاع
 هاري



ا آشار (لیشمانیوش احشاتی)

 ت خونرتزي دهن ه وتروسی نگو رتمه ()CCHF
 سالك (لیشمانیوش جت ي)
 ت مال
 ج ام
 ما رتا
 تزرتقا اتمن
 هپاتی
 مننژت
 سرخك
 سرخجه و سن رم سرخجه مادرشادي
18
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 فتج اط ال
 آن توانزا
 دت تري
 سیاه سرفه
 ات ش
 وبا
 تی وتی
 اسهال خونی
 بوتولیسم
 شنجیره سرما
 سل
د -سالم مبیو و ار
 سالم مبیو جامعه (م ترت )
 آب آشامی نی سالم
 آلودگی هوا

 ابتتارا جامعه مبور )(CBI
 اق اما ام راري در بالتاي ط یعی
 به اش پرتوها
 جم آوري و دف فامالب
 نترل ناقتین بیمارتها
 پسمان ها
 مواد شیمیاتی و سموم
 سالم مبیو خانوار

 ابتتارا جامعه مبور )(CBI
 اتمنی غ ا (به اش مواد غ اتی ،سیستم پخ و پز مناس )
 سوانح و حوادث
 مبیو فیزتتی مستن
 سالم مبیو هاي جمعی


19
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سالم مبیو هاي به اشتی درمانی (بیمارستتاز ،تینیتك تخصصتی ،تینیتهتاي دامپزشتتی ،مرا تز
به اشتی درمانی ،مرا ز پرتوشناسی ،م

)

 سالم مبیو هاي آراتشی و به اشتی
 سالم مبیو هاي تهیه ،توشت  ،نگه اري و فروپ مواد غ اتی
 سالم مبیو هاي آموششی
 سالم مبیو هاي فرهنگی و ت رتبی
 سالم مبیو ار
 به اش حرفه اي
 ارااه مراق تهاي اولیه به اشتی به ارگراز
 اتجاد اتستگاههاي بهگر
 پیشگیري و مراق

اش بیمارتهاي شغتی

 پیشگیري و مقابته با نوامل فیزتتی و شیمیاتی مبیو ار
ج -درماز اولیه و ت بیر فورت ها (در مواردي ه راهنماي نمتترد بالینی ت وتن ش ه ارااته خت ما بتر استاس راهنمتا و در متواردي ته
راهنماي بالینی تهیه و ابال نش ه اس  ،مالك تشخیص و درماز و نیاش به ارجاع نظر پزشك خانواده اس ل)
 وتزت
 مصاح ه با بیمار و گرفتن شر حال
 معاتنه (جسمی_روانی)
 ارشتابی نالام و نشانه ها و طراحی مسیر تشخیص
 ت وتن و اجراي برنامه درمانی
 ث

تیه داده ها در پرون ه فرد

 انجام خ ما پرستاري نظیر تزرتقا و وظل سرم در سرانه پزشك خانواده و تیم سالم منظور گردتت ه و راتگتاز ارااته متی
گردد ولی مواد مصرفی (سرنگ و س سرم) توسو گیرن ه خ م تأمین خواه ش
 اق اما و م اخال ساده جراحی و بالینی :شامل خ ماتی (غیر اورژانس) اس

ه حس مهار و تماتل پزشك خانواده انجتام

میشود ،ه متضمن پرداخ تعرفه دولتی بوده ه  20درظ آز توسو مراجعه ننت ه و  70درظت آز توستو بیمته هتا قابتل
پرداخ خواه بودل (فهرس اتن خ ما م ابق فهرس ساشمانهاي بیمه خواه بود)
 واش تومی ب وز تیغ جراحی (برابر موابو وشار به اش )
 ختنه



شی ز ناخن

 برداشتن خال و لیپوم و شگیل (در موارد غیر شت اتی)
 نمونه برداري اش پوس و مخاب
20
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اتترتزاسیوز ادراري

 آتل بن ي شتستگی ها
 شستشوي گوپ
 خارج ردز جسم خارجی



ار گ اشتن لوله مع ه و ر توم

 فورتتها
 انجام احیا قت ی رتوي
 لوله گ اري تراشه
 اق اما اولیه در مسمومی ها
 اق اما اولیه در اورژانسهاي تن سی
 اق اما اولیه در بیماراز مص وم
 اق اما اولیه در بیماراز اورژانسی و هماهنگی براي انتقال مجرو به س و با تر براي ادامه درماز
 بخیه و دبرت ماز شخمها

26ل ارجاع
 ارجاع مراجعاز نیاشمن به خ ما تتمیتی به س و با تر
 پیگیري بیماراز و خ ما مورد نیاش مراجعاز
 پیگیري درتاف باشخورد اش س و پ ترن ه ارجاع
 تنظیم و ارااه گزارپ هاي مورد نیاش
 ت ادل اطالنا تا هماهنگی براي فرستادز پرون هي فرد تا افراد تب پوشش به تتی دتگر اش پزشتاز خانواده
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فصل سوم :نيروی انساني و فضای فيزيكي مورد نياز در سطح اول
بر اساس انجام روشی م وز براي برآورد نیروي انسانی مورد نیاش مر ز خ ما سالم مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجتاع و بتا در
نظر گرفتن دو موموع شتر انضاي تیم سالم در شهر تعیین گردت :
"بسته خ م " ه در مر ز و پاتگاه خ ما سالم مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع بات توسو انضاي تیم سالم ارااه گرددل
شماز سنجی هر ام اش اتن خ ما ل خ ماتی ه در بخش دولتی تا بخش خصوظی (اش جمته خ ما تشخیص و درماز ) ارااه میشودل
تر ی و تع اد انضاي تیم سالم براي پوشش  10000ن ر جمعی
ردتف ننواز شغتی

تعتتت اد
متتتورد
نیاش ن ر

مبل استقرار
هتتتتتتر هتتتر دفتتتتتر
پاتگاه

مر ز

تتتتتار
ارجاع

1

پزشك نمومی

4نر

به اشاي ح ا ثر هر

-

 2300ن ر تك پزشك

2

پرستار *

2نر

0.3

0.3

-

2

روانشناس بالینی

1نر

0

1



4

ارشناس تغ ته

1نر

0

1



3

ارشناس ماماتی *

2نر

0.3

0.3

-

6

ارداز تا ارشناس به اش خانواده

2نر

0

2

-

7

ارداز تا ارشناس م ارشه با بیماري ها

1نر

0

1

-

8

ارداز تا ارشناس به اش مبیو و حرفه اي

1نر

0

1

-

9

ارداز تتنسین اسناد پزشتی

1ن ر

0

1

-

1ن ر

اختیاري

1

-

 17ن ر

2

13
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جم

خ متگزار
ل

با توجه به ردتف  2و  3ج ول فوا در هر پاتگاه و مر ز به اشاي هر پزشك تك ماما تا تك پرستار تمام وق بتارگیري می شتود (بت تهی
اس در مواردتته پزشك خانواده مرد اس بتارگیري ماما در اتن جاتگاه الزامی می باش )
خ ما روانشناس بالینی و ارشناس تغ ته بصور  FFSاش مبل دفتر ار اتشاز تتا مر تز مجتري حست درخواست پزشتك
خانواده ظرفآ در قال مشاوره توسو بیمه ها خرت اري می شود
ت صره :پزشتاز واج شراتو شاغل در مرا ز به اشتی درمانی دولتی در تمام ساشمانها موظف به مشار
شم اس
22
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در طتر هستتن و در اتنصتور
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استان اردهاي فیزتتی مبل ارااه خ م :
 مبل استقرار واح ارااه خ م در س ح اول:
 مبل استقرار پزشك خانواده در شهر ح ا ثر  1.3یتومتر اش مبل ستون فرد فاظته خواه داش ل
 ت صره :ستاد شهرستاز با هماهنگی ستاد استاز می توان در ظور مرور اتن فاظته را تع تل ن
 پاتگاه پزشك خانواده هماز م

پزشك نمومی ه واج استان اردهاي جاري وشار به اش بوده و براي استقرار و

ارااه خ م ماما تا پرستار تك اتاا امافه داراي تجهیزا

شم با امتاز رنات طر ان اا و حرتم خصوظی افتراد

باش
 مر ز به اشتی درمانی مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجتاع مبتل استتقرار پزشتك ختانواده مستوول و
قسم به اش نمومی تیم سالم مثل ارداز /ارشناس به اش مبتیو و ختانواده ول ل ل و پاتگتاه پزشتك
خانواده ممیمه می باش
 شراتو فیزتتی مبل ارااه خ م مر ز مجري برنامه پزشك خانواده و پاتگاه هاي ممیمه و غیتر متمیمه و شت انه
روشي آز در س ح اول :برابر مواب ی خواه بود ه حس مورد توسو معاون به اشت و درمتاز وشار به اشت
انالم ش ه تا می شود
 س ح دوم و سوم (سرپاتی) :برابر مقررا وم ش ه مربوب به ظ ور پروانهها
 مبل استقرار واح ارااه خ م و شراتو فیزتتی مبل ارااه خ م و تجهیزا و نیروي انسانی مورد نیتاش در ست ح
دوم و سوم (بستري) :برابر مقررا وم ش ه در برنامه م ترت مناب ساختاري درماز بستري شتور (ست ح بنت ي
خ ما درماز بستري)
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فصل چهارم :پشتيباني برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع
ساختارهاي م ترت در اجراي برنامه فوا به شر شتر خواه بود:

27ل انضاي ستاد متی برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع:
 -1رایس جمهور (رایس ستاد)
 -2معاوز اول (جانشین رایس ستاد)
 -2وشتر به اش  ،درماز و آموشپ پزشتی (دبیر ستاد)
 -4وشتر تعاوز ار و رفاه اجتمانی
 -3معاوز برنامه رتزي و نظار راه ردي رتیس جمهور
 -6وشتر دفاع و پشتی انی نیرو هاي مستح
 -7معاون به اش وشار به اش درماز و آموشپ پزشتی (مسوول دبیرخانه ستاد متی)
ت صره :وظاتف ستاد متی برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع به شر شتر میباش :
•

سیاستگ اري و تعیین راه ردهاي مورد نیاش در اجراي برنامه (فنی ،اجراتی و پشتی انی و للل)

•

تعیین راهتارهاي مناس به منظور تأمین و تخصیص مناب مورد نیاش براي اجراي مناس برنامه

•

نظار بر نمتترد ساشمانهاي ذتربو و ستادهاي استانی و شهرستانی در اجراي برنامه با تشتیل میتههاي نظارتی

•

جت حماتتهاي مورد نیاش قانونی و م ترتتی

•

تصمیم گیري در موارد ارجانی اش طرف ستاد اجراتی

28ل انضاي ستاد هماهنگی شوري:
 -1معاوز به اش وشار به اش  ،درماز و آموشپ پزشتی (رایس ستاد)
 -2معاوز درماز وشار به اش  ،درماز و آموشپ پزشتی
 -2معاوز رفاه اجتمانی وشار تعاوز ار و رفاه اجتمانی (دبیر و مسوول دبیرخانه ستاد هماهنگی)
 -4معاوز بودجه معاون برنامه رتزي و نظار راه ردي رتیس جمهور
 -3م تر نامل ساشماز تامین اجتمانی
 -6م تر نامل ساشماز بیمه خ ما درمانی
 -7م تر نامل ساشماز بیمه خ ما درماز نیروهاي مستح
 -8سرپرس

میته ام اد حضر امام (ره)

 -9رایس ل ساشماز نظام پزشتی
 -10رایس میسیوز به اش و درماز مجتس شوراي اسالمی
 -11رایس مر ز م ترت ش ته وشار به اش
ت صره :وظاتف ستاد هماهنگی شوري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع
24
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•

تعیین تع اد و نناوتن میتههاي تخصصی مورد نیاش

•

باشدت اش نمتیا اجراتی در استانها و ح ظ ارت اب پیوسته با نرظههاي پاتتو

•

نظار بر طر هاي پژوهشی مرت و

•

تصوت تر ی انضاي میتههاي مورد نیاش براي اجراي برنامه

•

س ارپ انجام بررسی ها و م العه هاي مختتف و است اده اش نتاتج آنها براي ت وتن سیاس هتا تتا م اختته هتاي متورد نیتاش و

پیشنهاد اتن سیاس ها تا م اخته ها به ستاد متی
•

ت وتن گزارپ هاي تبتیتی

•

جت همتاري ظاح نظراز و ذتن عاز برنامه اش طرتق انضاي واح شوري تا میته هاي فنی مربوب به هر م ترت

•

نظار بر پیشرف برنامه ها و نمتیا

•

ارشتابی فعالی هاتی ه توسو م تراز برنامه هاي اهارگانه در س ح متی تا در نرظه هاي پاتتو به اجرا گ ارده میشودل

•

ظرفی ساشي

29ل انضاي ستاد اجراتی شوري:
 -1رتیس مر ز م ترت ش ته وشار به اش (رایس ستاد)
 -2م تر ل دفتر بیمه هاي درماز وشار تعاوز ار و رفاه اجتمانی(دبیر ستاد)
 -2م تر ل دفتر م ترت بیمارستانی و تعالی خ ما بالینی وشار به اش
 -4م تر ل دفتر سالم جمعی  ،خانواده و م ارس وشار به اش
 -3رتیس امور اجتمانی معاوز بودجه معاون برنامه رتزي و نظار راه ردي رتیس جمهور
 -6م تر ل دفتر ارشتابی خ ما سالم ساشماز بیمه خ ما درمانی
 -7م تر ل به اش و درماز میته حضر امام (ره)
 -8م تر ل درماز ساشماز خ ما درمانی نیروهاي مستح
 -9م تر ل درماز غیر مستقیم ساشماز تأمین اجتمانی
ت صره :وظاتف ستاد اجراتی شوري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع
 تهیه و ت وتن فراتن هاي اجراتی و دستورالعمتهاي مربوطه در س ح متی ،استانی و شهرستانی
 تصوت تر ی انضا و شر وظاتف ستادهاي استاز و شهرستاز
 تعیین تر ی انضا و شر وظاتف میته هاي استانی و شهرستانی مورد نیاش براي اجتراي برنامته (تر یت انضتاي میتته هتا
متناس با میته هاي متی بوده و اختیار انتخاب درظ ي اش انضا حس نیاش به نه ه استاز گ اشته شود)

20ل ستاد راه ردي استاز:
ستادهاي راه ردي در س ح استاز با تر ی استان ار رتیس ستاد ،رتیس دانشگاه (دبیر ستاد) ،معاونین به اشت (مستوول دبیرخانته ستتاد)،
درماز و غ ا و دارو دانشگاه ،دبیر مجم نماتن گاز استاز ،م تر ل بیمه خ ما درمانی استاز ،م تر درماز ساشماز بیمه نیروهاي مستتح،
م تر درماز تأمین اجتمانی و م تر درماز میته امام (ره) ،رتیس شوراي نالی نظام پزشتی استاز ،نماتن ه تاما ختیار شوراي سالم ظ ا
و سیماي استاز ،رتیس گروه توسعه ش ته مر ز به اش استاز خواه بودل
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ت صره :در استانهاتی ه بیش اش تك دانشگاه نتوم پزشتی وجود دارد رتیس و معاونین دانشگاههاي غیر اش مر ز استاز نضو ستاد خواهنت
بودل
وظاتف ستاد راه ردي استاز شامل موارد شتر می باش :
 هماهنگی اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در س ح استاز برابر دستورالعمل هاي شوري
 انجام هماهنگی هاي مورد نیاش (در قال برنامه نمتیاتی) براي اجراي سیاستهاي ابالغی اش ستوي ستتاد متتی (فنتی ،اجراتتی و
پشتی انی و للل)
 تأمین و تخصیص مناب مورد نیاش براي مك به اجراي مناس تر برنامه
 بررسی االشها و پیشنهاد راهتارهاي مناس براي برطرف ردز مشتال به ستاد اجراتی شوري
 ارااه پسخوران به ستاد متی

21ل ستاد اجراتی استاز
تر ی ستاد نمتیاتی استاز شامل:
1ل رتیس دانشگاه (رتیس ستاد)،
2ل معاوز به اشتی و رتیس مر ز به اش استاز (جانشین رایس و دبیر ستاد)،
2ل معاوز درماز دانشگاه،
4ل رتیس گروه توسعه ش ته استاز،
3ل م تر ل بیمه خ ما درمانی استاز
6ل م تر درماز تأمین اجتمانی استاز
7ل رتیس شع ه بیمه نیروهاي مستح
8ل رتیس میته امام (ره)
9ل رایس شوراي هماهنگی نظام پزشتی استاز
ت صره :میته هاي اجراتی پیشنهادي در س ح استانها به شر شتر می باش :



میته فرهنگی و ت تیغا و اطالع رسانی نمومی



میته آمار و فنآوري اطالنا



میته سامان هی تامین و توشت مناب مالی و غیر مالی



میته آموشپ و م ترت نیروي انسانی



میته پاتش و نظار

22ل ستاد اجراتی شهرستاز
اتن ستاد با تر ی :
1ل فرمان ار (رتیس ستاد)،
2ل
26
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2ل رتیس مر ز به اش شهرستاز،
4ل معاوز درماز ش ته شهرستاز (در شهرستاز تك بیمارستانی رایس بیمارستاز)،
3ل نماتن ه هر تك اش ساشماز هاي بیمهگر شهرستاز،
6ل رایس مجم نماتن گاز شهرستاز
7ل مسوول واح توسعه ش ته شهرستاز
ت صره :وظاتف ستاد نمتیاتی شهرستاز به شر شتر خواه بود:
 .1تبتیل ومعی موجود
واح هاي ارااه خ م
تع اد و نوع واح ها در بخش دولتی و غیر دولتی
نیروي انسانی موجود (تر ی و تع اد) در بخش دولتی و غیر دولتی
ت یق فضاي فیزتتی و تجهیزا موجود بخش دولتی و غیر دولتی برابر موابو وشار به اش
 .2ساشمان هی شم براي استقرار نظام ارجاع با مبورت پزشك خانواده و تیم سالم :
تعیین وظاتف واح هاي مرت و ستادي شهرستاز در استقرار و ارااه خ ما تیم سالم با توجه بته مصتوبا ستتاد همتاهنگی
شهرستاز
برآورد و توشت مناب مورد نیاش جه راه ان اشي مرا ز به اشتی درمانی مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع شامل فضتا،
تجهیزا  ،نیروي انسانی و مناب مورد نیاش براي فعالی هاي اجراتی نظام ارااه خ ما سالم در شهرستاز با بیشترتن است اده
اش امتانا موجود (در ش تهها ،ساشمازهاي بیمهگر و بخش غیردولتی)
راه ان اشي مرا ز به اشتی درمانی و پاتگاه هاي مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و استقرار تیمهاي سالم

 .3تبتیل ومعی سالم شهرستاز(Health Profile) :
ساختار جمعی
ومعی سنی ،جنسی ،اشتغال ،بیمه
ترسیم ومعی سالم شهرستاز
اتجاد نظام تتپاراه اطالنا نظام سالم در س ح شهرستازل
 .4ترسیم ومعی م توب شهرستاز به منظور ه ف گ اري نمتیا اجراتی بر اساس تواز شهرستاز
 .5ت وتن برنامه نمتیاتی شهرستاز
 .6ت وتن نظام پاتش و ارششیابی
 .7هماهنگی آموشپ همگانی ،برقراري ارت اب و اطالع رسانی
برقراري ارت اب با مسوو ز سیاسی و م ه ی شهرستاز و جت حمات آناز با است اده اش دستورنملهتا و متتنهتاتی ته واحت
شوري در اختیار میگ اردل
آگاهساشي مردم اش آرمازها و اه اف نظام ارااه خ ما سالم و پزشتاز خانواده با است اده اش همه وساتل ارت اب جمعی و ساتر
امتانا استانی و شهرستانی
 .8هماهنگی جه آموشپ نیروي انسانی
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آموشپ ارشناساز ش ته شهرستاز و ساشمازهاي بیمهگر درباره آتیننامه براساس دستورنملهاي ستتاد اجراتتی نظتام ارااته
خ ما سالم و شوراي استانی نظام ارااه خ ما سالم
برقراري ارت اب  ،اطالع رسانی و باشآموشي پزشتاز ،به وتژه پزشتاز نمومی شهرستاز درباره آرماز ها و ه ف هاي نظام ارااه
خ ما سالم و نیز آموشپ نبوه اجراي آتیننامه س حبن ي و نظام ارجاع و ت یین نقش جامعه پزشتی در اتن شمینهل
 .9انالم آغاش طر و شراتو همتاري و ث
ث

نام پزشتاز با ستاد نمتیاتی شهرستازل

نام و تشتیل پرون ه براي پزشتاز واج شرات ی ه انالم آمادگی رده ان ل

ظ ور مجوش ار پزشتاز خانواده پس اش انالم آمادگی آناز و انالم فهرس آناز به ستاد نمتیاتی شهرستاز
انالم نام به مردم براي انتخاب پزشك خانواده خود و ث

نام در نزد پزشك خانوادهل

 .11ه ات نمتیا اجراتی طر در شهرستازلل
 .11پاتش نمتترد پزشتاز ،تیم سالم
 .12پیش بینی ساش و ار تت یق نتاتج پاتشهاي مجزاي انجام ش ه توسو واح هاي مختتف
 .13فراهم نمودز شراتو اجراي تیه دستورالعمتهاي ابالغی اش سوي ستاد متی و استانی
 .14نظار بر نمتترد ادارا ذتربو در اجراي برنامه
 .15حماتتهاي مورد نیاش قانونی و م ترتتی در اجراي برنامه
 .16بررسی االشها و تعیین راهتارهاي مناس براي برطرف ردز مشتال اجراي برنامه و هماهنگی با ستاد استانی
میتههاي اجراتی پیشنهادي و شر وظاتف آنها:



میته اطالع رسانی و روابو نمومی
 oت وتن برنامههاي آموششی نموم مردم
 oهماهنگی با شوراي شهر
 oهماهنگی با هیا امنا و بخش ارتها
 oساتر هماهنگی دروز و بروز بخشی مورد نیاش
 oآگاه ساشي جامعه و شناساتی طر به مردم



میته آمار و فناوري اطالنا
 oفراهم آوري شترساخ مورد نیاش براي استقرار و توسعه پرون ه التترونیتی سالم
 oاستقرار نظام اطالنا شهرستاز
 oتبتیل دادهها و گزارشا واظته
 oارااه گزارشا مورد نیاش به ستاد نمتیاتی شهرستاز
( oتعیین متزوما ) آموشپ نیروي انسانی جه

اربردي ش ز پرون ه التترونیتی سالم

 oپشتی انی اش سیستم هاي اطالناتی و اربراز آنها
 oبروشرسانی سیستم هاي اطالناتی



میته آموشپ نیروي انسانی
 oآموشپ نیروهاي ج ت الورود
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 oباشآموشي م اوم نیروهاي موجود



میته پاتش و نظار
 oتعیین تر ی تیمهاي پاتش
 oبرنامه رتزي و پاتش نمتترد انضاي تیم سالم بر اساس بسته خ م م ابق با اك لیس هتاي تعیتین
ش ه اش سوي ستاد اجراتی شوري
 oبررسی گزارشا حاظل اش تیم پاتش و تعیین نقاب قو و معف اق اما انجام ش ه
 oتصمیمگیري در خصوص انبرافا اتجاد ش ه در برنامه
 oارااه نتاتج حاظل اش پاتش به ساتر میتهها
 oتهیه و ارسال اك لیس پیشنهادي /تتمیتی به میته پاتش و نظار استانی
 oت وتن اك لیس براي شراتو خاص شهرستاز
 oگزارپ نتاتج حاظل اش پاتش نمتترد در شمانهاي اش پیش تعیین ش ه به ستاد نمتیاتی شهرستاز

o
ت صره :وجود ستادهاي فوا نافی وظاتف هرتك اش ارگانهاي مسوول در اجراي برنامه ن وده و هر ارگاز موظف اس در س ح متی ،استانی و
شهرستانی وظاتف ذاتی خود را برابر مقررا و مصوبا اتن دستورالعمل هماهنگ با ساتر دستگاهها به انجام رسان ل ستاد اجراتی شتوري
حس مرور می توان وظاتف ستادهاي استانی و شهرستانی را اظال و تتمیل نمات ل
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فصل پنجم :نظام ارائه خدمات
 پزشك خانواده (برابر تعرتف ظ ر اتن دستورالعمل) مبور ارااهي خ ما به اش و درماز به جمعی هاي معین اس ل
 پزشتاز با دارا بودز شراتو شتر میتوانن به ننواز پزشك خانواده قرارداد ب ن ن و ارااه خ ما و مراق ها را تعه نن :
1ل دارا بودز ح اقل شراتو تاد ش ه در تعرتف پزشك خانواده (م رك د تري حرفهاي پزشتی تتا تخصتص هتاي ذ تر

ش ه در ظ ر دستورالعمل ،پروانه داام و مجوش معت ر ار پزشتی).
2ل انالم آمادگی براي همتاري به بیمه ها و ستاد نمتیاتی در شهرستاز.
2ل تعه اتنته فقو در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اشتغال داشته باش
ت صره :پزشتانی ه نمی توانن تا نمی خواهن ب ور دوشی ته تمتام وقت در برنامته پزشتك ختانواده شتر

ننت

مشروب به پیشنهاد ستاد شهرستاز و موافق ستاد استاز می توانن با اهش ح ا ثر بیمار تب پوشش متناست بتا
سانا

ار در برنامه شر

نمات

4ل نق قرارداد تتساله ب وز حق تو یل به غیر
3ل ت اوم همتاري با برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع منوب به رنات استان ارد هاي انالم ش ه می باش و درظور
تخ ی اش وظاتف ،ستاد شهرستاز می توان با توجه به مقتضیا مربوطه تصمیم شم را در مورد ادامه تا نت م ادامته
همتاري اتشاز اخ نمات
6ل گ ران ز دوره هاي آموششی مرت و حس نظر ستاد استانی
7ل ارااه بسته خ م انالم ش ه برابر اتن دستورالعمل و اظالحا و متمم هاي بع ي آز
8ل آشناتی با م انی پزشك خانواده و نظام ارجاع
9ل تع اد افراد ث

نام ش ه به اشا هر پزشك بسته به نیاش و حس شراتو من قه و تاای ستاد استانی بین  300تا 2300

ن ر به ترتی ی ه در اتن دستورالعمل آم ه  ،خواه بودل
10ل است اده اش پزشك جانشین و جاتگزتن برابر موابو پیشگ

خواه بود

11ل نق قرارداد با ساشماز هاي بیمه
12ل در مورد پزشتانی ه در استخ ام تتی اش دستگاهها بوده و در مر ز به اشتی درمانی داوطت اجراي برنامته مشتغول
خ م هستن  ،انجام اق اما فوا و نق قرارداد توسو مسوول مر ز م ور انجام می شتودل بت تهی اتتن پزشتك ،
پزشك خانواده افرادي خواه بود ه او را انتخاب رده ان و تاب

تیه مقررا پزشك خانواده هستن ل

12ل دارا بودز فضاي فیزتتی و تجهیزا م ابق استان ارد انالم ش ه براي پاتگاه پزشك خانواده
14ل بتار گیري تك فرد داراي ظالحی نتمی و حرفه اي ماما تا پرستار ( اتن فرد بات تعه ا قانونی خود را گ رانت ه و
منعی براي ار ن اشته باش ب وز نیاش به داشتن پروانه دفتر ار) ه متعه به ارااه خ ما ط ق دستورالعمل شوري
باش در هر پاتگاه (م
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22ل نبوه نق قرارداد و ارااه خ م
همه ساشمازهاي بیمهگر موظ ن رسساٌ در ااراوب مواب ی (اش جمته  :شراتو نمومی قرارداد ،تعه ا پزشك خانواده و ساشماز هاي بیمه،
شماز قرارداد ،شراتو تم ت و فسخ قرارداد و تعیین مرج حل اختالف در موارد مورد نیاش) ه ستاد اجراتی شوري در اختیار می گت ارد بتا
پزشتاز خانواده متناس با تع اد بیمه ش ه خودشاز در آز واح به منظور خرت خ ما آناز (من رج در اتن دستورالعمل) و ماما تتا پرستتار
همتار او با پزشك قرارداد بسته و تك نسخه اش آز را به ش ته به اش شهرستاز مربوطه ارسال نماتن
ساشمانهاي بیمه گر موظف به نق قرار داد با شخصی حقوقی مرا ز مجري برنامه پزشك خانواده جه خرت بسته خ ما تتیم ستالم
می باش ل
برابر من رجا اتن دستورالعمل در ظور فق از هر ام اش انضاي تیم سالم مر ز حق الزحمه اتشاز اش م تغ پرداختید پرداخت

ننت ه

سر خواه ش ل
ط ق تك بن مستقل در تیه قراردادهاي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع م تر ش ته به اش و درماز (در مر ز استتاز راتیس مر تز
به اش شهرستاز مر ز استاز) ناظر قرارداد (برابر روال تعیین ش ه در اتن دستورالعمل و اك لیس هاي مصوب) و ارااه خت ما بتوده و
پرداختها برابر اتن دستورالعمل به پزشتاز و تیم سالم پس اش گزارپ و تأای اتشاز قابل انجام اس ل تادآور می شود در اتن شراتو م تر
ش ته به اش و درماز خود نمی توان به ننواز پزشك خانواده فعالی نمات
پزشتاز متخصص اط ال و داختی و پزشتی اجتمانی و ن ونی در ظور نالقهمن ي میتوانن با هماز تعرفه و نقشهتاي تعرتتف شت ه
براي پزشك خانواده تا پزشك خانواده مسوول در اجراي فعالی هاي اتن دستورالعمل مشار

نن ل

پزشتاز متخصص ه به ننواز پزشك خانواده قرارداد می بن ن مجاش نخواهن بود بیماراز را اش خود (به ننواز پزشك س ح تك) به ختود
(به ننواز پزشك س ح دو) ارجاع دهن ل
تیه پزشتاز خانواده و متخصص می باتس تمامی تجوتزهاي پزشتی شامل دارو  ،پارا تینیك  ،مشاوره و ساتر اقالم درخواستتی را فقتو
در دفتراه هاي بیمه بنوتسن ل
ث

نام پزشتاز با پیگیري ستاد هاي شهرستاز و استاز در سامانه سالم اترانیاز و تا سیستم هاي التترونیك متصتل بته اتتن ستامانه

انجام و همچنین براي همه افراد ه نزد پزشتاز خانواده ث

نام می نن  ،پرون ه التترونیك سالم بترخو برابتر استتان اردهاي ستامانه

جام و همگانی سالم اترانیاز تشتیل می شودل
بیمه ش ه ح ا ثر میتوان دو بار در سال ،با اطالع ساشماز هاي بیمه مربوطه پزشك خانواده خود را تغییر ده ل اتن تغییر اش طرتق بیمه به
اطالع دبیرخانه ستاد شهرستاز رسی ه تا تغییرا
فاظته ث
م

شم در دسترسی به پرون ه التترونیك انمال شودل

نام نزد پزشك خانواده و اولین تغییر  ،و فاظتهي دو تغییر ن ات متر اش سه ماه باش ل در شراتو خاص با نظر ستاد شهرستاز اتن

قابل اهش اس

تعوتض پزشك خانواده در پاتاز ماه قابل انجام اس ل (با رنات موابو انالم ش ه در خصوص تعوتض پزشك خانواده) پزشك موظف اس
ح ا ثر طی تك ه ته نس

به انالم انصراف فرد به ساشماز بیمه م ور و ستاد نمتیاتی اق ام نمات ل

هر پزشك خانواده میتوان ح اقل  300و ح ا ثر  2300ن ر را در پوشش خود گیرد لیتن ستاد نمتیاتی شهرستاز پس اش تآای ستاد استاز
مجاش اس در شراتو استثناتی (مانن مك به ج ب نیرو در مناطق مبروم) با گرفتن مجوش اش واح شتوري اتتن ستقف را تتا  2000ن تر

باشاي هر پزشك خانواده تغییر ده ل )
ستاد نمتیاتی شهرستاز مجاشاس اش دتگر ساشو ارهاي تشوتقی ،مانن مك به ان اي وام و تا در اختیار گ اردز مبتل مرا تز به اشتتی
درمانی(برابر مقررا )  ،براي تشوتق پزشتاز به ار در مناطق مبروم است اده ن ل
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در مناطق جغرافیاتی وتژه ه در ظور لزوم توسو ستاد اجراتی شوري انالم می شود جمعی تب پوشش ،م

الزامی قترارداد قابتل

تعییر خواه بودل
ار موظف پزشك خانواده در ه ته 44سان (جز در روشهاي تع یل رسمی) اس ل
سان

تار تیم سالم روشانه  8سان در دو نوب ظ ح و بع اش ظهر ( 8تا  12و  4تا  8و پنج شن ه ها فقو ظ ح) تعیین میگرددل سان

آغاش و پاتاز  ،حس متاز جغرافیاتی و نیاشهاي من قه و در موارد و شرااو خاص به پیشنهاد ستاد استانی و با تصوت ستاد اجراتی شوري
مشروب به رنات دو شی

و میزاز سانا

ار الزامی قابل تغییر خواه بودل

اشتغال پزشتاز خانواده در موارد خاص با تشخیص ستاد نمتیاتی شهرستاز و تاای ستاد استاز به منظور رفت نیتاش اورژانتس بیمارستتاز و
مرا ز ش انه روشي شهرستاز مبل خ م  ،براي م
شیك ش انه باش ل ب تهی اس پرداخ

مب ود تا بر طرف ش ز نیاش بالمان اس ل اتام فوا در طول هر ماه ن ات بیش اش سه

شیك اورژانس  FFSخواه بودل

پزشك خانواده در هنگام نق قرارداد  ،تك پزشك واج شراتو را به ننواز جانشین برابر موابو اتن دستورالعمل بتا اخت مهتر و امضتاي
اتشاز معرفی می نمات ل نام و نشانی مبل ار پزشك جانشین ه توسو پزشك خانواده به ظن وا بیمه مربوطه و ستاد نمتیاتی شهرستاز
انالم می شود بات در جاتی مناس نص شود و به ظورتی مشخص به اطالع همه افراد در پوشش برس ل
در ظورتیته پزشك به هر دلیل نتوان به طور موق در مبل ار خود حامر شود ،شم اس مرات را ح اقل سه روش ق ل به ظن وا بیمه
مربوطه ،پزشك جانشین و اش طرتق پزشك خانواده مسوول به ستاد نمتیاتی شهرستاز اطالع ده ل در موارد ام رار  ،م ت ساختن پزشك
خانواده مسوول و پزشك جانشین ات می ن ل پزشك خانواده مسوول مبته موموع را به بیمه و ستاد نمتیاتی شهرستاز اطتالع خواهت
دادل هر گاه پزشك خانواده در طول قرارداد خوتش ،ناگزتر اش ترك داتم مبل باش به منظور رنات حال جمعیتی ه در پوشتش ختود دارد
بات در فاظتهي شمانی دو تا سه ماهه ستاد نمتیا شهرستاز را اش تصمیم خود م ت ساشدل
با درتاف خ ر مهاجر تتی اش پزشتاز خانواده تا در ظور بروش حوادثی ه مان ادامهي خ م پزشك باش  ،بیمه ها با هماهنگی ستتاد
نمتیاتی شهرستاز بات براي جتوگیري اش بروش وق ه در خ ماتی ه به مردم ارااه میشود هراه شودتر بتا پزشتك ختانواده دتگتري قترارداد
ب ن دل
ت صره :نبوه قرارداد ،در پاتگاه ها (م

هاي پزشتاز نمومی) و مرا ز مجري برنامه تتساز ن وده ب ورتته در پاتگاه قرارداد باب پزشك

و همتارپ(ماما تا پرستار) با پزشك منعق می شود و در مرا ز مجري با مالك و ظاح امتیاش موسس مر ز نق قرارداد خواه ش

24ل انتخاب پزشك خانواده
ساشماز هاي بیمه م تنی بر اتن دستورالعمل و با هماهنگی ستاد شهرستاز نس

به نق قرارداد با پزشتتاز واجت شتراتو اقت ام و متمن

اطالع رسانی به افراد تب پوشش خود نتیجه را جه ت وتن فهرس پزشتاز واج شراتو در مبت وده شهرستتاز و اطتالع رستانی بته
مشمولین طر جه انتخاب پزشك خانواده به ستاد استاز انالم می نماتن ل
انتخاب پزشك خانواده اش سوي خانوار در فاظته مجاش تعیین ش ه اختیاري اس ل در اتن میاز تنها نامل مب ود ننت ه نتام نوتستی تافی
افراد نزد پزشتی معین و پرش ز ظرفی او خواه بودل انجام تیه مراحل اطالع رسانی به بیمه ش گاز براي انتخاب پزشك خانواده و نیتز
فراهم ردز امتانا و الزما آز به نه ه ساشماز بیمه مربوطه بوده ه با هماهنگی ستاد نمتیاتی انجام می شود
بیمه ش گاز براي بهره من ي اش خ ما پزشك خانواده و نظام ارجاع در انتخاب پزشك خانواده اش پاتگاه ها (م
مختار هستن
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مبل ورود خانواده ها به برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع جه ث

نام و درتاف خ ما در س ح اول ،مبل شن گی و ستون خانواده

(ح ا ثر شعاع مجاش ) اس ل براي افرادي ه به هر دلیل مانن اشتغال ادواري تا خوابگاهی بین مبل ستتون و مبتل تارفرد در دو شتهر
ج اگانه باش  ،انتخاب مبل ستون تا ار براي ورود به برنامه آشاد اس ل
انتخاب پزشك خانواده در مب وده دسترسی اش بین پزشتاز طرف قرارداد بصور اختیاري ،و انتخاب به ظور خانواري اس به اتن معنی
ه سرپرس خانوار مسوول انتخاب پزشك خانواده بوده اما انتخاب فردي هم مشروب به درخواس سرپرس با ذ ر دلیل و موافقت ستتاد
نمتیاتی شهرستاز مق ور اس ل
در ظور تغییر مب وده جغرافیاتی مبل شن گی و تا ار بیمه ش ه ،امتاز تعوتض پزشك خانواده با انجام هماهنگی شم با بیمته و ستتاد
شهرستاز ب وز هرگونه مب ودتتی وجود خواه داش ل

23ل شراتو ث

نام افراد

تیه بیمه ش گاز تب پوشش بیمه ها براساس دفتراه معت ر و شماره متی ،احراش هوت ش ه و در برنامه پزشتك ختانواده و نظتام ارجتاع
توسو پزشتاز خانواده ث

نام می شون ل

ت صره :1سانیته فاق بیمه درماز هستن ط ق موابو تب پوشش بیمه اترانیاز قرار می گیرن
ت صره :2در مورد سانی ه بیمه ش ه هستن اما شماره متی ن ارن (ت عه اتراز نیستن ) نالوه بر دفتراه بجاي شماره متی اش شماره گ رنامه
است اده می شود ه می تواز آز را بعنواز جاتگزتن شماره متی براي اتنگونه افراد در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در نظر گرف

26ل استبقاا درماز و ح اقل م
در خصوص م

پرداخ سرانه

انت ار و استبقاا درماز بشر شتر اق ام خواه ش :

مالك نمل دفتراه هاي بیمه داراي انت ار بوده و داشتن ح اقل سه ماه انت ار در دفتراه اش شرااو اظتی ث

نام اس و اش تارتخ ث

نام

خانواده ها نزد پزشك خانواده (به شرب ت اوم خ م و رنات استان اردها) ساشماز هاي بیمه گر موظ ن ب وز توجه بته استتبقاا درمتاز
بیمه ش گاز تا  6ماه نس

به پرداخ سرانه افراد فوا به تیم سالم اق ام نمات

براي است اده اش خ ما بستري در س ح دوم و در ظور نیاش ،استبقاا درماز به روپ فعتی(درتاف تأتی استبقاا درمتاز قیت شت ه در
دفتراه بوسیته دفاتر اسناد پزشتی) درتاف می شودل ال ته به مواشا به ود روپ و متانیزاسیوز می تواز اش روپ هاي التترونیك نیز بهره
گرف ل

27ل دفتراه هاي درمانی موجود
در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع دفتراه هاي موجود در فاش اول تغییري نترده و فرم هاي مورد نیاش ( مانن ارجاع به س و بتا تر و
درتاف باشخورد به س ح اول) حس مورد است اده خواه ش ل لیتن براي شناساتی پزشك خانواده هر فرد به ترتی ی ه ساشماز هاي بیمته
گر طراحی و انالم می نماتن نام پزشك خانواده فرد در دفتراه درج می گرددل و در بتن م
می شودل
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28ل پرون ه التترونیك سالم
پزشك خانواده و تیم سالم موظف هستن برابر دستورالعمل ابالغی وشار به اش نس
وتزت پاته و ث

به تتمیل پرون ه التترونیتك ستالم  ،انجتام

تیه اق اما  ،ارجانا و نتاتج خ ما به اشتی ،درمانی و تشخیصی در اتن پرون هِ بترخو اقت ام نماتنت ل بت تن ترتیت

پرون ه التترونیتی سالم به مجمونه اطالنا مرت و با سالم شهرون از اطالا میگردد ه به ظور م اوم در طول شن گی افراد بته
شتل التترونیتی ذخیره گردت ه و ب وز مب ودت شماز تا متاز در دسترس افراد مجاش قرار خواه گرف ل ب تن منظتور هتر مر تز ارااته
خ ما سالم  ،باتستی مجهز به سیستم اطالناتی باش ه اطالنا سالم شهرون از را در نار خ ما سالم ارااه ش ه ،بته شتتل
التترونیتی ذخیره نمات ل مروري اس ح ا ثر تالپ جه فراهم آوردز الزاما استقرار اتن سامانه توسو دس ان ر اراز ظور گرفته و
استقرار پرون ه التترونیتی نمتیاتی گرددل
شم به ذ ر اس

ه اطالنا پرون ه سالم افراد مبرمانه بوده و فقو در اختیار افراد مجتاش بتوده ،اتتن افتراد وظی ته ح تظ حراست اش

مبتوتا پرون ه را بر نه ه داشته وهرگونه سو است اده اش آز ممنوع و پیگرد قانونی داردل

29ل نظام پرداخ به پزشك خانواده (س ح اول)
حق الزحمه پزشك خانواده بصور سرانه پرداخ می شودل میزاز سرانه پاته پزشك خانواده و دستیارپ (ماما تا پرستار) به اشاي هر ن ر در
ماه  17300رتال خواه بود ه با توجه به پ ترپ گروههاي خاص سنی و جنسی و نیز برخی اش موارد خاص ه در ذتل خواه آم افزاتش
می تاب

40ل نبوه مباس ه سرانه فعتی پزشك خانواده
سرانه پاته پزشك خانواده (پاتگاه تا هماز م

ان اا تافته) با سرانه پاته  17300رتال باب خ ما پزشتی نمومی و خ ما پرستتاري

و ماماتی ه توسو هر ام اش بیمه گرها متناس با تع اد بیمه ش ه تب پوشش و ساتر مرات تعرتف ش ه به شرب رنات استان اردهاي
خ م پس اش سر مالیا و ساتر سورا قانونی قابل پرداخ می اش ل در هر ظور اتن گروه هیچ راب ه استخ امی با بیمه هتا و وشار
به اش ن ارن ل
پزشك خانواده مسوول ح ا ثرمی توان  2000ن ر را (به دلیل داشتن وق

افی براي نظار بر نمتترد پزشتاز پاتگاه هاي مبتته ختود و

نیز نظار و پیگیري سالم نمومی در آز مبته) تب پوشش مستقیم قرار ده ل
مباس ه حق الزحمه پزشك خانواده مسوول به ننواز پزشك خانواده و با توجه به جمعی تب پوشش مانن ساتر پزشتاز ختانواده است ل
همچنین به ننواز حق م ترت بر نمتترد و سالم مبته ن د ثاب  830رتال به اشاي هر فرد تب پوشش خود و پزشتاز مبته تبت
سرپرستی اتشاز اش مبل انت ارا دانشگاه نتوم پزشتی مربوطه درتاف می نمات ل
تادآور می شود اتن پرداخ ها پس اش سر مالیا و ساتر سورا قانونی به حساب مالك تا ظاح امتیتاش وارتتز و اتشتاز پتس اش ستر
ح ا ثر 10درظ باب استهالك ،اجاره ،سود سرماته ،مواد مصترفی ،نیروهتاي پشتتی انی(خ متگزار ،مت ارك پزشتتی) و ل ل ل متابقی را بته
ذتن عاز پرداخ می ن ل ب تهی اس اگر اتن فرد حقوا بگیر باش هزتنه حقوا آناز سر و مابقی بصور

ارانه به اتشاز پرداخ خواه

ش ل
ت صره  :پرداخ حقوا و حق الزحمه ارداز تا ارشناس به اش خانواده ،ارداز تا ارشناس م ارشه با بیماري ها  ،ارداز تتا ارشتناس
به اش مبیو و حرفه اي ه در واح هاي شترمجمونه خ م می نن برابر مقررا به نه ه دانشگاه ها/دانشتت ه هتاي نتتوم پزشتتی
اس درظورتیته حس نیاش اش مرا ز ساتر دستگاهها انم اش خصوظی تا دولتی و ل ل ل به ننواز مر تز ارااته دهنت ه خت ما استت اده شتود
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دانشگاه ها/دانشت ه هاي نتوم پزشتی موظف به پرداخ معادل حق الزحمه اتن افراد متناس با درظ ارششیابی اخ شت ه برابتر مقتررا
جاري خود بعالوه  %10باب استهالك ،اجاره ،سود سرماته ،مواد مصرفی ،نیروهاي پشتی انی(خ متگزار ،م ارك پزشتی) می باش ل
خرت خ م اش ساتر انضاي تیم سالم (تغ ته و روانشناس بالینی) بصور  FFSخواه بود
ت صره  :1وتزت

و داروي ارااه ش ه در س ح تك برنامه پزشك خانواده به بیمه ش ه در قال بسته خ متی تعرتف ش ه راتگاز اس و ظ

در ظ آز توسو بیمه پرداخ می شود
ت صره  :2تیه پرداخ ها ط ق اتن دستورالعمل هر سال توسو شوراي نالی بیمه بر م ناي رشت تعرفته ،رشت حقتوا و دستتمزد و ستاتر
پارامترهاي تاثیرگ ار باشبینی خواه ش ل

41ل تغییرا میزاز سرانه به اشاي تع اد جمعی تب پوشش :
میزاز سرانه درتافتی پزشك و تیم سالم متناس با تع اد جمعی تب پوشش با نس
اگر تع اد مجموع افراد ث

هاي شتر تغییر خواه رد

نام ش ه و تب پوشش پزشك خانواده:

 1ن ر تا  300ن ر باش میزاز سرانه برابر خواه بود با = سرانه پاته
 301ن ر تا  1000ن ر باش میزاز سرانه برابر خواه بود با = سرانه پاته مرب ر 1.1
 1001ن ر تا  1300ن ر باش میزاز سرانه برابر خواه بود با = سرانه پاته مرب ر 1.2
 1301ن ر تا  2000ن ر ن ر باش میزاز سرانه برابر خواه بود با = سرانه پاته مرب ر 1.2
 2001ن ر تا  2230ن ر باش میزاز سرانه برابر خواه بود با = سرانه پاته مرب ر 0.3
 2231ن ر تا  2300ن ر باش میزاز سرانه برابر خواه بود با = سرانه پاته مرب ر 0.2
در موارد خاص ه تع اد افراد تب پوشش با س مجوشهاي شم به بیش اش  2300ن ر ارتقا تاب سرانه پرداختی باب افراد متاشاد برابتر
سرانه پاته مرب ر  0.2خواه بودل
اگر پزشتاز تا سه ماه نتوانن ح اقل  300ن ر را ج ب و ث

نام نماتن اش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع شهري ختارج و افتراد تبت

پوشش آناز بات به ساتر پزشتاز خانواده مب وده تعرتف ش ه مراجعه و ث

نام نماتن ل

42ل اگونگی پرداخ سرانه پزشك خانواده
 % 80سرانه جمعی تب پوشش پزشك خانواده بصور ماهیانه با انالم لیس اسامی ث

نام ش گاز به ستاد نمتیا استتانی پزشتك

خانواده و نظام ارجاع بصور نتی البساب در پاتاز هرماه پرداخ ش ه و %20مابقی پس اش پاتش و باشخورد ه توسو تیم مشترك بیمته و
ش ته به اش و درماز انجام خواه ش  ،پرداخ می شود (در پاتاز هر فصل)ل

42ل تعیین سرانه پزشك خانواده و ارشتابی نمتترد
بر اساس نتاتج استخراج ش ه اش اك لیستهاي ارشتابی نمتترد ،سرانه پزشك خانواده تا  20درظ قابل افزاتش تا اهش خواه بود

44ل سرانه پزشك خانواده و سوابق اري
در ب و همتاري پزشتاز با برنامه پزشك خانواده ،به اشاي هر سال اش شماز فراغ اش تبصیل (اش پزشتی نمومی) به میزاز  %1بته سترانه
ي پرداختی ( 300تا  2000ن ر) افزوده می شودل شم به ذ ر اس
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43ل سرانه پزشك خانواده و م

مشار

در طر

اش تارتخ اجراي اتن دستورالعمل بمنظور اتجاد انگیزه براي استمرار همتاري پزشتاز خانواده و نظام ارجاع ،در پنج سال اول همتاري و بته
اشاي هر سال سابقه 1تا  %2به سرانه پاته پرداختی ( 300تا  2000ن ر) متناس با نتاتج پاتش نمتترد پس اش تأای ستاد شهرستتاز امتافه
خواه ش ل

46ل سرانه پزشك خانواده و جمعی تب پوشش
به اشاي افراد با ي  60سال و شتر  3سال ،و مادراز باردار جمعی تب پوشش پزشك خانواده  %20به سرانه پاته پرداختی به اشاي هر ن ر
اش گروه ه ف امافه خواه ش ل

47ل اهش سرانه پرداختی در ظور ن م انجام به موق وتزت پاته
پزشك خانواده بات در اسرع وق با همتاري ماما/پرستار تیم نس

به تتمیل پرونت ه التترونیتك ستالم و انجتام وتزتت پاتته و ارااته

هاي فعال م تنی بر سامانه سالم اترانیاز اق ام نمات ل ث

نام امل با اطالنا دموگرافیك براي شروع پرداخ سترانه اج تاري

مراق

اس و ب وز آز سرانه قابل پرداخ نخواه بود
تتمیل پرون ه سالم التترونیك و انجام وتزت پاته براي تك تك افراد الزامی اس با توجه بته شمتان ري تشتتیل پرونت ه ،هتر پزشتك
ح اقل به اشاي هر  300ن ر ث

نام ش ه ح ا ثر تتماه فرظ براي وتزت پاته و تتمیل پرون ه خواه داش ب تهی اس هرگاه طی اتن

شماز پرون ه تتمیل نشود باب افرادتته پرون ه سالم آناز تتمیل نگردت ه اس  ،ظرفا  %60سرانه به او پرداخ و با امافه ش ز هرماه
به اتن تأخیر  %10دتگر اش اتن  %60سرانه تا ششماه اهش و بع اش آز درمورد ادامه همتاري اتشاز بتا برنامته توستو ستتاد شهرستتانی
تصمیم گیري می شود
ت صره:
شناز باردار ،افراد با ي  60سال و ود از شتر  3سال بیماراز شناخته ش ه مزمن بات در هنگام ث

نام وتزت پاته آناز انجام و پرونت ه

التترونیك سالم آناز تتمیل گردد و گرنه هیچ سرانه اي باب اتن افراد پرداخ نمی شود
تادآور می شود پزشتی ه هنوش لیس و ظرفی او پر نش ه به هیچ ننواز حق ن م ث

نام افراد ج ت را نخواه داش

حق الزحمه ساتر خ ما ارااه ش ه توسو پزشتاز خانواده :
حق الزحمه خ ماتی مانن  :ختنه ،بخیه شدز و دبرت ماز ،شی ز ناخن ،برداشتن خال و لیپوم و شگیل ،نمونه برداري اش پوست و مختاب وللل
(م ابق فهرس ساشماز هاي بیمه) ه توسو پزشتاز خانواده ارااه می شود با اخ  %20تعرفه دولتی اش بیمار و  %70تعرفه دولتی اشبیمته
ها قابل انجام اس ل
ت صره :انجام هرگونه تزرتقا و سرم تراپی شامل بن فوا ن وده و در سرانه پزشك خانواده دت ه ش ه اس

48ل پرداخ سرانه به پزشك خانواده در مناطق مبروم
در مناطق مبروم براي هر فرد ث

نام ش ه بین  4تا  %40ظرفا به سرانه ئ پاته امافه می شودل تعیین مناطق مبروم با استناد به مصوبه

مرت تعرفه ترجیبی مناطق مبروم (نامه /6/32811س مورخه  81/4/29برنامه  20429ذتل ردتف  129109قتانوز بودجته ستال1281
تعرفه ترجیبی مناطق مبروم ه پیوس اس ) خواه بود
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49ل حق الزحمه مشاوره
حق الزحمه مربوب به درخواس مشاوره اش ارشناساز پروانه دار شاغل در حرف مشاوره تغ ته ،روانشناس بالینی ،بینتاتی ستنجی؛ شتنواتی
سنجی در ظور ارجاع اش طرف پزشك خانواده برابر تعرفه هاي مصوب هیو دول در بخش دولتی و تتا خصوظتی و بته شترب ارستال
باشخورد اش طرتق بیمه ها قابل پرداخ می باش ل
ت صره :خ ما دن انپزشتی برابر موابو جاري ساشماز هاي بیمه گر خواه بودل

30ل نظام پرداخ پزشك متخصص در سرپاتی (س ح دوم)
روپ پرداخ به پزشك متخصص بصور

ارانه (پر یس) می باش

حق الزحمه پزشك متخصص و فوا تخصص و فتوشیپ بشر ذتل تعیین می گردد:
هرگاه پز شك خانواده ،به هر دلیل تتی اش افراد تب پوشش خود را به پزشك متخصص ارجاع ده  ،در ظور رنات استتان اردهاي شم
توسو متخصص و ارااه باشخورد به پزشك خانواده ،اتن فرد در مراجعا سرپاتی بات (در بخش دولتی و خصوظی حست متورد  10درظت
تك وتزت ) را پرداخ نمات در ظورتیته مراجعه به بخش خصوظی باش بیمه ها  %90تك وتزت خصوظی امل بعالوه تتك وتزتت
امل دولتی را در ظور رنات استان ارها اشجمته ارااه پس خوران  ،به پزشك خواهن پرداخ و اگر فرد به بخش دولتی مراجعه رده بتود
سه وتزت دولتی توسو بیمه ها پرداخ خواه و در ظورتی ه فرد خارج اش سیستم ارجاع به پزشك متخصتص مراجعته نت  ،باتت 100
درظ وتزت پزشك متخصص را شخصا پرداخ نمات و در اتن حال

تیه هزتنه ها تینیك و پارا تینیك  ،داروخانه و لللبه نه ه بیمتار

خواه بودل
در بیمارستانهاي دانشگاهی و دولتی:
پرداخ  %93هزتنه خ ما بستري ط ق تعرفه هاي مصوب هیا وشتراز در بخش دولتی به نه ه بیمه هتا خواهت بتود ته در ظتور
رنات استان اردها و ارااه فی بك ارجاع (با تاای پزشك خانواده) و با نظر ستاد استاز تا  30درظ حق الزحمه پزشك (مشمول  )Kمعالج به
اتن م تغ امافه خواه ش ل (قوان تمام وقتی به قو خود باقی اس لیتن ماشاد پرداختی به اشاي فی بك هماز  %30تك  Kحتق الزحمته
ظرفا به پزشك معالج خواه بود)
اما در بیماستانهاي غیردولتی ،خیرته وللل پرداخ  %93هزتنه خ ما بستري ط ق تعرفه هاي مصوب هیا وشتتراز در بختش دولتتی بته
نه ه بیمه می باش در ظور ارااه فی بك ارجاع معادل  30درظ حق الزحمه دولتی پزشك معالج به اتن م تغ امافه خواه ش (فرانشتیز
سهم بیمار  % 3تعرفه هاي مصوب هیا وشتراز به امافه مابه الت او تعرفه هاي مصوب هیا وشتراز در بخش مربوطه بته نهت ه بیمته
ش ه خواه بود)ل در ظور درتاف هرگونه وجه خارج اش تعرفه تب هر ننواز آز بیمارستاز و پزشك مربوطه اش مسیر ارجاع ح ف خواه
ش
در تیه موارد بیمه ش ه به هیچ وجه باب فی بك وجهی نمی پرداشد
ت صره  :در خصوص ارجاع بیماراز التتیو ،اختیار انتخاب تخصص و وتژگتی هتاي بیمارستتاز بتا پزشتك است و انتختاب متخصتص تتا
بیمارستاز جه بستري اش بین بیمارستانهاي داراي وتژگی شم توسو بیمار در قال نظام ارجاع و برابر نقشه ارجاع س ح  2و  2انجام می
شود
تع اد ارجانا پزشك خانواده به متخصص و فوا تخصص ن ات اش ح استان ارد تعرتف ش ه توسو ستاد اجراتی شوري پزشك ختانواده و
نظام ارجاع بیشتر باش و در ظور ن م رنات استان ارد ،متناس با ن ول اش استان ارد تعرتف ش ه اش سرانه پرداختی پزشك خانواده ستر
خواه ش ل
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ب تهی اس ارجاع پزشك خانواده به فوا تخصص ظرفا پس اش ارجاع به متخصص و س نظر او مق ور بوده و در مواردتته به دلیل نوع
بیماري نیاش به مراجعه مترر به فوا تخصص باش در ظور درج برنامه درماز در پرون ه قابل انجام اس

31ل نظام پرداخ پزشك فوا تخصص  -بستري (س ح سوم)
موابو پرداخ به فوا تخصص ها باب خ ما بستري همانن متخصصین اس ل

32ل نظام پرداخ در مرا ز داروای در سرپاتی
فرانشیز داروي س ح اول  %0بوده در س ح دوم و سوم مانن شراتو فعتی خواه بود و ظرف ششماه مت ل دستته بنت ي فرانشتیز دارو هتا
توسو بیمه ها ارااه می شود
در خارج اش نظام ارجاع ،تیه هزتنه هاي داروتی به نه ه بیمار خواه بودل
ت صره  :1لیس داروهاي مورد تعه بیمه ها در مرا ز طرف قرارداد براي پزشتاز مربوطه ( انم اش خانواده ،متخصص و فوا تخصص) برابر
موابو جاري و ابالغی شوراي نالی بیمه می باش ل
ت صره  : 2ب تهی اس بخشنامه هاي مربوب به ت صره هاي بودجه و بیماراز خاص (وتژه) ما از به قو خود باقی اس ل

32ل نظام پرداخ در آشماتشگاه و تصوتربرداري در سرپاتی
اگر نسخه بیمار توسو پزشك خ انواده ،متخصص و فوا تخصص به آشماتشگاه و تصوتربرداري طرف قرارداد و در قال نظام ارجاع ،ارجتاع
ش ه باش  %70 ،هزتنه در بخش دولتی و  %70هزتنه در بخش خصوظی (ط ق تعرفه توافقی) به نه ه ساشماز هاي بیمه خواه ل
اگر بیمار جه درتاف خ ما آشماتشگاهی و تصوتربرداري به مرا ز غیر طرف قرارداد مراجعه نمات پرداخ ظ رظ هزتنه ها بته نهت ه
وي خواه بودل
در خارج اش نظام ارجاع ،تیه هزتنه هاي آشماتشگاهی و تصوتربرداري به نه ه بیمار خواه بودل
ت صره  :1لیس خ ما آشماتشگاهی و تصوتربرداري مورد تعه ساشماز هاي بیمه در مرا ز طرف قرارداد براي پزشتاز مربوطته ( انتم اش
خانواده ،متخصص و فوا تخصص) برابر موابو جاري و ابالغی شوراي نالی بیمه می باش ل
ت صره  :2خرت خ ما در بخش خصوظی براساس تعرفه هاي توافقی خواه بودل
ت صره  %80 :2وجوه م ال ا خ ما داروای ،آشماتشگاهی و تصوتربرداري پس اش درتاف استناد و متابقی پتس اش طتی مراحتل رستی گی
پرداخ خواه ش ل

34ل شیوه شناساای پزشتاز خانواده و پزشتاز متخصص طرف قرارداد توسو مرا ز پارا تینیك
براي اتنته داروخانه تا پارا تینیك به راحتی تشخیص ده ه پزشتی ه دارو تا خ م را تجوتز رده اس اش اته راب ته اي بتا ستاشماز
هاي بیمه گر برخوردار اس بیمه ها ت ابیر شم را طراحی و اجرا خواهن ردل

33ل شراتو باش پرداخ هزتنه دارو و پارا تینیك
الف :س ح اول :پرداخ هزتنه دارو و پارا تینیك منوب به ارسال برگ اول دفتراه و تتساز بودز مهر پزشك خانواده با اطالنا پزشتك
خانواده بر روي دفتراه ( با ح ا ثر دو ه ته انت ار اش شماز تجوتز)،
ب :س ح دوم و سوم :پرداخ هزتنه دارو و پارا تینیك منوب به ارسال برگ س ز دفتراه و بن ارجاع و ظب
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ان اا شماره درج ش ه نظام پزشتی پزشك خانواده تا جانشین وي بر روي نسخ ،با مهر روي بن ارجاع و تارتخ تجوتز ( با ح ا ثر دو ه ته
انت ار اش شماز تجوتز) ،وجود نقش مهر و تارتخ درج ش ه توسو پزشك متخصص در پش بن ارجاع،
فصل هشتم :مراحل اجرايي و گردش کار در سطح اول
پس اش تصوت نهاتی فصول فوا مراحل اجراتی توسو ستاد اجراتی شوري تهیه و شم ا جرا می باش
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