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پیش گفتار

بسمه تعالی
س��المت حقی اساس��ي برای انس��ان ها و س��رمایه ای 
ارزشمند براي تمام کشورها است. تقریباً تمام کشورها از 
این حق به عنوان اساسي ترین حق مردم خود نام برده اند 
و حکومت ه��ا حفظ و ارتق��اي آن را از مهم ترین وظایف 

خود می دانند. 
اگرچه هدف اصلي هر نظام س��المت عبارت است از: 
تامین، حفظ و ارتقای س��المت ولي عالوه بر این وظایف، 
مي ت��وان وظای��ف دیگري را نیز براي نظام هاي س��المت 
برشمرد از جمله: افزایش امید به زندگي سالم، پاسخ دهي 
ب��ه انتظارات معقول مردم، کاهش نابرابري بین گروه هاي 
مرفه و مس��تمند جامعه )عدالت در سالمت( و هم چنین، 

محافظت مالي افراد در برابر هزینه هاي بیماري.
در جمهوري اسالمي ایران سالمت به عنوان یك حق 
شناخته شده است و در اصول متعددي در قانون اساسي 

بر این مساله تاکید شده است. 
در کش��ور عزیز ما بعد از پیروزی ش��کوهمند انقالب 
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اسالمی تالش هاي زیادي براي استقرار یك نظام سالمت 
مطلوب که بتواند به تمامي نیازهاي جامعه پاس��خ دهد، 
انجام شده است. مهم ترین این تالش ها، طراحي و استقرار 
نظام شبکه هاي بهداشتي درماني کشور بوده است که در 
زمان خود انقالب چشم گیري را در ارایه خدمات سالمت 
ایجاد ک��رد. اما با وجود تمام تالش هایي که در راه بهبود 
ارایه خدمات س��المت و بهبود شاخص هاي مربوط به آن 
در زمینه هاي مختلف صورت گرفته اس��ت، ولي هم چنان 

شاهد مشکالت و نارسائی هایی در این حوزه هستیم.
کشورهای پیشرو در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 
توانس��ته اند با رویکرد سالمت نگر، کل نگر و توجه به همه 
ابعاد سالمتی و ریشه یابی علل بیماری در روش و محیط 
زندگی و نیز تش��خیص و درمان به موقع همراه با کاهش 
پرداخت مس��تقیم از جیب مردم، ضمن ارتقای   سالمتی 
فرد، خانواده و اجتماع با هزینه کرد کارا و اثربخش منابع 
منج��ر به عدالت در س��المت و در نهایت ارتقای رضایت 

مردم و ارایه کنندگان خدمات سالمتی شوند.
طبق قوانین و مقررات جاری گس��ترش برنامه پزشك 
خانواده و نظام ارج��اع از وظایف دولت بوده به طوری که 
در برنام��ه پنجم اجرای برنامه پزش��ك خانواده و... برای 
تم��ام مردم ش��ریف ای��ران از تکالیف مهم م��ا در بخش 

سالمت است.
بی تردید برای انجام چنین اقدام مهمی همراهی تمام 
اجزای نظام سالمت به خصوص سازمان ها و صندوق های 
بیمه گر و دانش��گاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی از ضرورت تام برخوردار اس��ت. خوش��بختانه در 
ای��ن مقطع از زم��ان این همراهی ب��ا مدیریت هماهنگ 
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و هدفمند وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و 
وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در عالی ترین س��طح 
خود حول محور سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در حوزه سالمت و قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شکل 
گرفت��ه و نتیجه این تعامل و هم کاری تهیه دس��تورعمل 
حاضر بوده که امید اس��ت به یاری ایزد متعال و همکاری 
تمام دس��ت اندرکاران نظام  س��المت از س��طح ستاد تا 
محیطی ترین واحدها و به ویژه پزش��کان و تیم س��المت 
بتوانی��م این برنامه ارزش��مند و تکلی��ف قانونی را به نحو 
احس��ن اجرا ک��رده و بدین ترتیب گام��ی جدی در حل 

مشکالت و نارسائی هایی موجود برداریم.
برخ��ود الزم می دانیم از تمام عزیزانی که با تالش ها و 
تعامالت سازنده خود موجب شکل گیری این دستورعمل 
ش��ده و زمینه را ب��رای اج��رای قانون فراه��م کرده  اند، 

سپاسگزاری کنیم. 

      دکتر مرضیه وحید دستجردی                     دکتر عبدالرضا شیخ االسالمی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی           وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در راستای سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
ارتباط با سالمت و به منظور اجرای بندهای »ج«  و »د«  
ماده 32 و »الف« ماده 35 قانون برنامه پنجم و با عنایت 
به تدوین، تصویب و ابالغ دس��تورعمل پزشك خانواده و 
نظام ارجاع در مناطق شهري )نسخه 01( و انجام پایلوت 
برنام��ه در برخی از ش��هرهای 20 هزار ت��ا 50 هزار نفر 
سه استان خوزس��تان، چهارمحال و بختیاری و سیستان 
و بلوچستان، مش��کالت و نارسائی های برنامه با همکاری 
نزدیك مس��ئولین مربوطه در وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر 
صاحب نظران احصاء و طی جلسات و مطالعات کارشناسی 
راه کارهای مناسب برای رفع آن مشکالت و روان تر کردن 
نح��وه اجرای برنامه طراحی و توافق کارشناس��ی صورت 
گرفت. در مواردی که کارشناسان و مدیران دو وزارتخانه 
به اجماع نمی رسیدند موضوع در جلسه معاونین و مدیران 
ارش��د مرتبط در دو وزارتخانه مطرح و تصمیم الزم اخذ 
می شد. دستورعمل حاضر نتیجه فرآیند فوق بوده و تحت 
عنوان نسخه 02 برای اجرا در کل مناطق شهری کشوری 

به تصویب می رسد. 
تبصره: ضروری است بسته خدمت روستایی متناسب 
با توس��عه این برنامه به گونه ای اصالح ش��ود که خدمات 
و منافع روس��تائیان با رعایت س��طح بندی کمتر از برنامه 

شهری نباشد.
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هم چنی��ن به منظور فراهم کردن امکان و الزام اجرای 
دقیق و کامل آن، دس��تورعمل برنامه پزش��ك خانواده و 
نظام ارجاع طی تصویب نامه ش��ماره 10362/ت 47971 
ه��� مورخ 1391/1/26 هیئت وزی��ران به تصویب هیئت 

محترم دولت رسیده و الزم االجرا است. 
بدیه��ی اس��ت در س��ال 1391 تصوی��ب تعرفه های 
خدمات س��المت بای��د منطبق بر نظ��ام پرداخت برنامه 
پزشك خانواده و نظام ارجاع باشد. هم چنین برای انطباق 
عملکرد دانش��گاه های علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی 
درمانی مقرر ش��د موارد در اولین جلسه هیأ ت های امنای 

دانشگاه ها مطرح و تصویب شود.



فصل اول 
تعاريف  و تکالیف عمومی
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1. نظام سالمت 

نظام سالمت عبارت است از تمام سازمان ها، موسسات 
و منابعی که به ارایه یا تولید اقدامات س��المت اختصاص 
دارند و Health action عبارت است از هرگونه تالشی 
ک��ه خواه در مراقبت س��المت فردی، خدمات بهداش��ت 
عموم��ی و خواه از طری��ق برنامه های بین بخش��ی انجام 

می شود و هدف اصلی آن ارتقای سالمت باشد. 
بدین ترتیب نظام س��المت از اجزایي تشکیل مي شود 
ک��ه با یکدیگر ارتباط دارند و مجموعه آن ها بر س��المت 
مردم در خانه، محل کار و مکان هاي عمومي اثر مي گذارد. 
مردم، دولت و سازمان هاي ارایه کننده ي خدمات بهداشت 
و درم��ان در بخش  هاي دولت��ي، خصوصي و غیردولتي و 
س��ازمان هاي بیمه گر هر یك بخش��ي از نظام سالمت را 
تش��کیل مي دهند. نظام س��المت معموالً در س��طح هاي 
متفاوت شکل مي گیرد و از روستا تا شهر، و از مراقبت هاي 
اولیه تا خدمات پیچیده تخصصي و فوق تخصصي را در بر 

مي گیرد. 

2. پزشك خانواده 

پزشکی است که حداقل داراي مدرک دکتري حرفه اي 
پزش��کي و مجوز معتبر فعالیت حرفه ای پزشکي در محل 
ارایه خدمت باش��د. پزش��ك خانواده، در نخستین سطح 
خدمات، عهده دار ارایه و مدیریت خدمات سالمتی سطح 

اول است و مسوولیت هاي زیر را برعهده دارد: 
تامی��ن جامعیت خدم��ات، تداوم خدم��ات، مدیریت 

سالمت، تحقیق، و هماهنگي با سایر بخش ها. 
پزش��ك خانواده مس��ئولیت دارد خدمات س��المت را 
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در محدوده بس��ته ي خدمات تعریف شده؛ بدون تبعیض 
سني، جنسي، ویژگي هاي اقتصادي- اجتماعي و ریسك 
بیماري در اختیار فرد، خانواده، جمعیت و جامعه ي تحت 
پوش��ش خود قرار دهد. پزش��ك خان��واده مي تواند براي 
حفظ و ارتقاي س��المت، برابر این دس��تورعمل از ارجاع 
فرد به سایر ارایه کنندگان خدمات سالمت و سطوح باالتر 
استفاده کند، ولي مس��ئولیت تداوم خدمات با او خواهد 
بود. یکی از وظایف پزش��ك خانواده مدیریت و نظارت بر 

عملکرد تیم سالمت تحت سرپرستی خود است. 
تبص�ره: متخصصین پزش��کی خان��واده، متخصصین 
پزش��کی اجتماع��ی، متخصصی��ن داخل��ی، عفون��ی و 
متخصصین اطفال می توانند با گذراندن دوره کوتاه مدت 
بازآم��وزی تطبیقی که با نظر معاونت بهداش��ت طراحی 
و اجرا می ش��ود مش��روط به انجام تمام وظایف پزش��ك 
خانواده و داشتن سایر شرایط مندرج در این دستورعمل 

به عنوان پزشك خانواده خدمت کنند.

3. پزشك خانواده مسئول )مسئول سالمت محله(

 پزش��ك خانواده ای اس��ت که عالوه ب��ر وظایف فوق، 
مس��ئولیت مدیریت و نظارت بر عملکرد پزشکان خانواده 
و تیم س��المت محله خود را بر عهده داشته و مسئولیت 
ارایه خدمات س��المت محی��ط و کار و نظارت بر آن را بر 
عهده دارد. به طورکلی وی رهبري س��المت جامعه تحت 
پوش��ش، مدیریت س��المت، هماهنگي با سایر بخش ها و 

پیگیری SDH را بر عهده دارد.

NCW
Highlight

NCW
Highlight

NCW
Highlight

NCW
Highlight



دستور عمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري، نسخه )02(

14

4.  بسته خدمات سالمت 

 (Health Services Package)
خدمات بهداشتي، درماني، یا توان بخشي پایه و داراي 
اولویت مانن��د مراقبت های بهداش��تی براب��ر برنامه های 
س��المت کش��وری )مجموعه پیوس��ت که توسط وزارت 
بهداش��ت تهیه ش��ده و حس��ب نیاز بازنگ��ری و تکمیل 
می ش��ود(، خدمات پزشکي ش��امل تمام اقدامات درماني 
سرپائي، تجویز داروهاي الزم و انجام آزمایشات تشخیص 
طبي، درخواست مش��اوره و پي گیري مراقبت هاي انجام 
ش��ده یا قابل انجام ب��راي جمعیت تحت پوش��ش و هم 
چنین خدمات توان بخش��ي پایه و داراي اولویت که باید 
توس��ط پزشك خانواده یا تیم سالمت ارایه یا فراهم  شود. 
و نیز کاالها یا خدماتي که در پوش��ش فهرست ملي انواع 
مراقبت ها، چ��ه پیش گیرانه و چه درمان��ي، قرار دارند و 
هزینه ي آن ها به س��بب اساس��ي بودن یا برخورداري از 
اولویت توس��ط جامع��ه پرداخت مي  ش��ود، در حالي که 
هزین��ه ي س��ایر خدمات باید توس��ط فرد ی��ا طرح هاي 
بیمه مکمل و به طور اختیاري تامین ش��ود. بدیهی است 
تعهد بیمه ها در قبال بس��ته بیمه پای��ه که با هماهنگی 
دو وزارتخانه تعیین و برابر مقررات به تصویب می رس��د، 

خواهد بود.

5.  نظام پرداخت به ارايه كنندگان خدمات

 (Provider   Payment Mechanism) 
شیوه خرید یا جبران مالي خدمات  و مراقبت هایي که 
پزشکان خانواده یا تیم هاي سالمت در اختیار جمعیت یا 

جامعه مي گذارند.
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پرداخت س�رانه: روشي از شیوه خرید خدمت است 
ک��ه در آن برای جب��ران خدماتي که تیم س��المت ارایه 
می کند، متناسب با جمعیت تحت پوشش اعم از سالم یا 

بیمار، صورت مي گیرد. 
پرداخ�ت کارانه: روش��ي از ش��یوه خری��د خدمت 
اس��ت ک��ه در آن پرداخت به ازاي خدمت ارایه ش��ده به 

مراجعه کنندگان صورت مي گیرد. 
پاداش: درصدی از مبلغ سرانه است که مازاد بر سرانه 
به سبب رسیدن به کیفیتي خاص در ارزشیابي به پزشك 

خانواده و تیم سالمت تعلق مي گیرد.
جریمه: کسر درصدی از سرانه است که به علت کسب 
امتیاز پائین تر از حد مورد انتظار، به پزشك خانواده و تیم 

سالمت تحمیل می شود.
پرداخت م�وردي: پرداخت مبلغي مش��خص که به 
ازای انجام اقدامات خاص در راس��تای تحقق اهداف نظام 
س��المت، انجام خدمات ویژه در مورد افراد تحت پوشش 
)تش��خیص بیماري هاي نادر، مسري، تهدید کننده حیات 
در مراحل اولیه بیماري و ... مانند شناس��ایي، تشخیص، 
پي گی��ري و درمان کام��ل هر مورد از بیماري س��ل( به 

پزشك خانواده و تیم سالمت صورت مي گیرد.

6. سرانه پرداختي به پزشك خانواده و عوامل مؤثر برآن

پرداخت برای جبران خدمت پزش��ك خانواده به طور 
عمده به صورت »س��رانه« است. س��رانه مبلغي است که 
به ازاي هر بیمه ش��ده به طور ماهانه در برابر ارایه بس��ته 
خدمت سالمت مطابق این دستورعمل پرداخت مي شود. 
س��رانه متعلقه به پزشك خانواده به تعداد، سن، جنس و... 
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اف��رادي که در پوش��ش او قرار مي گیرند بس��تگي دارد. 
در س��ال جاری این مبلغ به میزانی اس��ت ک��ه در ادامه 
ای��ن دس��تورعمل می آید و در آینده حس��ب نظر وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و با تصویب ش��وراي عالي بیمه خدمات 
درماني تعیین و ممکن است هر سال یا هر چند سال یك 

بار، تغییر کند.
ریس�ک بیماري: ه��ر بیماري )و حت��ي هر درمان( 
مخاط��رات خاص خود را دارد. در ش��رایط معمول مراکز 
و افراد عرضه  کننده ي خدمات پزش��کي ترجیح مي دهند 
کس��اني را در پوش��ش مراقب��ت خود بگیرن��د که خطر 
)ریس��ك( کمتر دارند. از پزشك خانواده انتظار مي رود از 
نظر ریسك بیماري میان افراد تحت پوشش خود تبعیض 
قایل نش��ود. براي برآورده شدن این انتظار، سازوکارهایي 
در نظر گرفته شده است. از جمله تفاوت در میزان سرانه 

گروه های سنی و جنسی مختلف.
س�ابقه کار پزش�ک خان�واده: در عقد ق��رارداد با 
پزشك خانواده سابقه پزشك به شرحي که در فصل نظام 

پرداخت آمده است، محاسبه مي شود. 

)Health Team( 7. تیم سالمت

گروهي از صاحب��ان دانش و مهارت در حوزه خدمات 
بهداشتي درماني یا توان بخشي که بسته ي خدمات سطح 
اول را در اختیار فرد، خانواده و جامعه تعریف ش��ده، قرار 
مي  دهند و مس��ئولیت آنان با پزشك خانواده است. تمام 
افراد جامعه براي دریافت خدمات بهداشتي و درماني باید 
از طریق این تیم وارد زنجیره ارایه خدمات سالمت شوند. 
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در غی��ر این صورت موظف اس��ت صد در صد هزینه هاي 
درماني مربوط را شخصاً پرداخت کند.  

8. نظام ارايه خدمات سالمت 

شامل تمام خدمات پیش گیري، درماني و توان بخشي 
م��ورد تایید وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي 
اس��ت که این خدمات در نظام سالمت در سه سطح ارایه 

مي شود.

9. سطح بندي خدمات 

 (Rationing  of  Health  Services)
چیدمان خ��اص واحده��اي تامین کنن��ده خدمات و 
مراقبت هاي س��المت ب��راي آن که دسترس��ي مردم به 
مجموع��ه ي خدمات تا جایي که ممکن اس��ت س��هل و 
س��ریع، عادالنه، با کمترین هزینه و با بیش��ترین کیفیت 

باشد. 
خدمات و مراقبت هاي سالمت در سه سطح در اختیار 

جمعیت و جامعه گذارده مي شود: 
سطح یک: شامل پایگاه پزشك خانواده )مطب تطابق 
یافته پزشك عمومی از نظر استاندارد فضا، نیروی انسانی، 

محتوای خدمت، تجهیزات، ساعت کار و...(
مرکز بهداشتی- درمانی مجری برنامه پزشك خانواده 
و نظام ارجاع )محل اس��تقرار پزش��ك خانواده مسئول و 
قس��مت بهداش��ت عمومی تیم س��المت مث��ل کاردان/

کارش��ناس بهداش��ت محیط، مبارزه ب��ا بیماری ها و... و 
پایگاه پزش��ك خانواده ضمیمه بوده( که به طور معمول 
در جای��ي نزدیك به محل زندگ��ي مردم )جمعیت تحت 
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پوش��ش( قرار دارد، و در آن نخستین تماس فرد با نظام 
س��المت از طریق پزش��ك خانواده یا تیم س��المت اتفاق 
مي افتد. خدمات ارتقاي سالمت، پیشگیري و درمان  هاي 
اولیه، ثبت اطالعات در پرونده سالمت و ارجاع و پي گیري 
بیمار، اجرای برنامه هاي آموزش��ي برای ارتقاي س��المت 
عمومي، عمده  خدمات این س��طح را تشکیل مي دهد که 
در چارچوب خدمت هاي واحد پزش��کي خانواده اقدامات 
پیشگیرانه، ارایه درمان هاي اولیه، تجویز دارو، درخواست 
انجام خدمات پاراکلینیك، درخواس��ت مش��اوره، ارجاع 
بیم��اران و پیگیري بیماران ارجاع��ي و هم چنین ثبت و 
ضبط اطالعات بیم��اران در پرونده الکترونیك س��المت 
آن ها است که در چارچوب خدمات تیم سالمت و پزشك 

خانواده شکل مي گیرد.
هر پزش��ك خانواده جمعیتي مشخص را )که نباید از 
حدي معین تجاوز کند( در پوش��ش خود دارد. جمعیت 
تحت پوش��ش هر پزش��ك بای��د حداقل 500 نفر باش��د 
)س��ه ماهه اول بدون در نظر گرفتن حداقل مجاز س��رانه 
پرداخت می شود(. تقریباً به ازاي هر 10000 نفر جمعیت 
تحت پوش��ش یك مرکز مجري برنامه پزشك خانواده و 
نظ��ام ارجاع ک��ه فضاي فیزیکي آن م��ي تواند متعلق به 
وزارت بهداش��ت و یا سایر ارگان ها و سازمان هاي بیمه و 
بخش خصوصي باشد، وجود خواهد داشت که یك یا چند 
پزشك )در مواردی که پزشکان بخش خصوصی داوطلب 
ارایه خدمات خود در این مرکز باشند( به همراه تعدادي 
از اعضاي تیم س��المت در مرکز بهداشي درماني منطقه 
مس��تقر مي شوند. پزشك مس��تقر در آن مرکز به عنوان 

مدیر سالمت منطقه و مسئول فنی شناخته مي شود.
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در دس��تورعمل، حداق��ل اف��رادي ک��ه بای��د همراه 
پزش��ك خانواده کار کنند، مش��خص ش��ده است. براي 
مرکز خدمات س��المت مجري برنامه پزش��ك خانواده و 
نظام ارجاع ش��رایطي از نظ��ر حداقل هاي فضا، تجهیزات 
و س��اعت هاي کار تعیین شده اس��ت. بدین ترتیب سایر 
پزش��کان خان��واده اي که از بخش خصوص��ي وارد برنامه 
پزش��ك خانواده شده اند در همان محل مطب خود که به 
پایگاه مجري برنامه پزش��ك خانواده و نظام ارجاع تغییر 
نام خواهد داد، به ارایه خدمت به جمعیت تحت پوش��ش 
خواهند پرداخت. یك ماما/ پرستار )پرستار یا مامائی که 
بتواند خدمات پرستاری سرپایی را به همراه مراقبت های 
مادران و گروه های سنی انجام دهد( به همراه پزشك در 
پای��گاه مجري برنامه به ارایه خدم��ت مي پردازد. نظارت 
بر عملکرد پایگاه ها توس��ط مرکز مجري برنامه پزش��ك 

خانواده انجام خواهد شد.

مدیریت س�المت: از پزشك خانواده مسئول مستقر 
در مرکز خدمات س��المت مجري برنامه پزشك خانواده و 
نظام ارجاع انتظار مي رود براي اجرای برنامه های سالمت 
کشوری، ارزیابی، مدیریت و کاهش عوامل خطر سالمتی 
در س��طح فردی، خانوادگ��ی و جامعه و نیز انجام وظایف 
محوله به عنوان مس��ئول سالمت محله برنامه ریزي کند، 
بر اج��راي این برنامه ها نظارت کن��د و هدایت )رهبري( 
تیم سالمت مس��تقر در مرکز و پایگاه هاي مجري برنامه 
پزشك خانواده تحت پوش��ش را برعهده گیرد. مجموعه 

این کارها به مدیریت سالمت تعبیر مي شود. 
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س�طح دو: واح��دي تخصصي در نظام س��المت که 
خدمات درمانی و توان بخشي تخصصي سرپایي یا بستري 
را در اختیار ارجاع ش��دگان از س��طح یك قرار مي دهد و 
س��پس پزش��ك خانواده ي ارجاع کنن��ده را از نتیجه کار 
خوی��ش مطلع مي  س��ازد. خدم��ات تخصصي س��رپایي، 
خدمات بستري، تجویز دارو و دیگر محصوالت پزشکي و 
درخواس��ت انجام خدمات پاراکلینیك از فعالیت هاي این 

سطح است. 

س�طح س�ه: ش��امل خدمات درمانی و توان بخش��ي 
فوق تخصصي سرپایي یا بستري، تأمین دارو و دیگر اقالم 
پزشکي و خدمات پاراکلینیك است. بازخورد خدمات این 
سطح در اختیار سطح ارجاع کننده و پزشك خانواده وی 

قرار مي گیرد.

10. خدمات سالمتی اورژانس

معاونت های درمان دانش��گاه/ ش��بکه موظف هستند 
دسترس��ی به خدمات اورژانس )اعم از پیش بیمارس��تانی 
و...( را در تمام س��اعات ش��بانه روز برابر نظام سطح بندی 

برای تمام ساکنین هر شهرستان تأمین کنند.  
وضعیت اورژانس: داراي دو تعریف عمومي و بالیني 

است: 
تعریف بالیني بیمار اورژانس�ي: ب��ه بیماري گفته 
مي شود که باید بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممکن 
نس��بت به ارایه خدمات تش��خیصي درماني براي او اقدام 
ش��ود و براي بیمار اورژانسي سرعت عمل و زمان در ارایه 
 ،MI ،خدمات درماني نقش��ي اساسي دارد )نظیر زایمان
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ضربه مغزي، شکستگي هاي باز، مسمومیت و...(.

تعری�ف عمومي بیمار اورژانس�ي: هر وضعیتي که 
باعث شود تا بیمار شخصاً و یا توسط افراد دیگر به بخش 
اورژان��س مراجعه کند. بنابراین تعریف، وضعیت اورژانس 
با تصور ش��خص بیمار یا همراه��ان او قابل تعریف بوده و 
بای��د هر بیمار مراجعه کننده پذیرش و تحت مراقبت هاي 

اولیه قرار گیرد. 

بیمار الکتیو: بیماري که فوریت زماني براي دریافت 
خدمات تشخیصي، درماني و توان بخشي ندارد و مي تواند 
ب��رای دریافت خدمات س��المت بر اس��اس نوبت مراجعه 

کند.
تم��ام اف��راد در صورتی که احس��اس کنن��د وضعیت 
اورژان��س دارند، می توانند به پزش��ك خان��واده خود و یا 
بدون رعایت نظام ارجاع به مراکز اورژانس مراجعه و این 
مراک��ز باید آنان را پذیرش کنن��د. بدین ترتیب فوریت  ها 
از قاعده الزام ارجاع مس��تثني هستند و مراجعه مستقیم 
افراد دچار فوریت به واحدهاي اورژانس یا بیمارس��تان ها 

مانعي ندارد.
خدمات اورژانس 115 کاًل رای��گان بوده لیکن هزینه 
خدمات اورژانس بیمارس��تانی به صورت فی فور سرویس 
پرداخت می شود و سهم بیمه ها در پرداخت این هزینه ها 
در م��وارد تحت نظر 90%، بس��تری در بیمارس��تان %95 
و مراجع��ات غیرضروری به اورژان��س 70% تعرفه بخش 
دولتی خواهد بود. اما در صورتی که فرد مراجعه کننده به 
اورژانس نیازمند خدمات اورژانس نباشد حداقِل اقدامات 
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تشخیصی )برای R/Oحاالت اورژانس( و حداقِل اقدامات 
درمان��ی )برای تس��کین درد و مش��کل( ب��رای او انجام 
می ش��ود )در این موارد 70% درصد از هزینه دارو و سایر 
اقدامات تش��خیصی درمانی )به جز ویزیت( از طریق بیمه 
پرداخت خواهد شد( و به پزشك خانواده خودش هدایت 
می شود. میزان مراجعات غیراورژانس افراد تحت پوشش 
هر پزش��ك به اورژانس که می تواند نش��انه عدم حمایت 
پزش��ك از فرد باش��د در پایش عملکرد پزش��ك خانواده 

لحاظ می شود. 
تمام ارجاعات و مش��اوره های درخواست ش��ده توسط 
پزش��ك اورژانس فقط در خصوص بیم��اران تحت نظر و 
بس��تری نافذ خواهد بود. در موارد غیربس��تری نمی تواند 

به سطوح 2 و 3 ارجاع دهد.

11. ارايه خدمات پزشکی عمومی در روزهای تعطیل و 
ساعات غیر اداری

مشاوره )تلفني(:
پزشك خانواده موظف است در تمام ساعات شبانه روز 
)به جز ساعت 10 ش��ب تا 7 صبح که با درخواست ستاد 
استانی و تائید ستاد کشوری قابل تغییر است( با در اختیار 
گ��ذاردن تلفن ثاب��ت و همراه خود به تم��ام  تماس های 
تلفنی افراد تحت پوش��ش پاس��خ داده و نس��بت به ارایه 

مشاوره و راهنمایی الزم اقدام کند.

ب�رای ارای�ه خدم�ت در روزه�ای تعطیل و س�اعات 
غیرفعال برنامه پزشک خانواده

1- درمانگاه ه��ای فعلی روزها حس��ب نیاز و آمادگی 
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به عنوان مرکز یا پایگاه ها مجری برنامه پزش��ك خانواده 
خدمت خواهند کرد، در این صورت در این س��اعات تابع 

مقررات پزشك خانواده هستند.
2- به ازاء هر 30 هزار نفر جمعیت این مراکز )خارج از 
ساعات کاري پزشك خانواده و روزهای تعطیل( با حضور 
حداقل یك پزش��ك و دو پرس��تار/ بهیار در درمانگاه های 

فوق با نظر ستاد شهرستان، ارایه خدمت خواهند کرد.
3- انتخاب تمام پزش��کان شاغل در این مراکز با تائید 
ستاد شهرستان خواهد بود، ترجیحاً این گروه از پزشکان 
نباید پزشك خانواده باشند و باید اصول معاینه، تشخیص 
و تجویز دارو را رعایت کنند و بر این اس��اس ارزش��یابی 
و دریافت��ی آنان تعدیل ش��ود. این پزش��کان باید داراي 
پروانه دایم بوده و پزشکان خانواده در صورت تائید ستاد 
اجرایي شهرس��تان )حداکثر 3 شب در ماه( می توانند در 
این مراکز خدمت کنن��د. این مراکز باید حداقل امکانات 

درمانگاه اورژانس را داشته باشند.
4- پرداخت به این مراکز برای کشیك شب و روزهای 

تعطیل به صورت FFS یا ساعتي خواهد بود. 
5- در موارد استثنا اگر بیمار اجازه دسترسی به پرونده 
س��المت الکترونیك او را نداد، فق��ط اقدامات اورژانس را 

دریافت می کند.
6- در کش��یك های ف��وق بابت هزینه ه��ای خدمات 
پاراکلینی��ك، دارو و ویزیت بیماران س��هم بیمه برابر 70 

درصد تعرفه دولتی خواهد بود. 
7- درم��ان در ای��ن مراکز برای حداکثر 48 س��اعت 
)اولین دسترس��ی بعدی به پزش��ك خانواده بوده مگر آن 
که مدت تعطیالت بیش از 48 س��اعت باشد که حداکثر 
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برابر این م��دت خواهد بود( بقیه ادام��ه درمان به عهده 
پزشك خانواده فرد است. 

12. ارجاع 

 شبکة ارجاع )نظام ارجاع(: 
تمام پزش��کان خان��واده همراه با مراک��زي )دولتي یا 
غیردولتي( که در س��طح دوم و س��وم ب��ه ارایه خدمات 
بهداشتي، تش��خیصي، درماني و توان بخش��ي سرپائي یا 
بس��تري مي پردازند، ش��بکة ارجاع را مي سازند. تمام این 
مراکز ب��ه عنوان همکاران )اعضاء( ش��بکة ارجاع خوانده 
مي ش��وند و ارجاع مجموعه فرایندهایي اس��ت که مسیر 
حرکت و ارتباط فرد را در س��طوح سه گانه براي دریافت 
خدمات م��ورد نیاز به منظ��ور تامین جامعی��ت و تداوم 
خدمات س��المت تعیی��ن مي کن��د. اطالع��ات راجع به 
استفاده فرد از خدمات نظام سالمت در نهایت در پرونده 
س��المت الکترونیك ش��خص نزد پزش��ك خانواده یا تیم 
سالمت از طریق ارسال پس خوراند از سطوح تخصصي تر 
ثبت مي ش��ود. بدیهی اس��ت برابر برنام��ه زمانی که بعداً 
ارایه خواهد شد تمام ارایه دهندگان خدمت باید اقدامات 
خود و نتایج حاصل را راس��اً و به طور مستقیم در پرونده 

سالمت الکترونیك فرد درج کنند. 
تبصره: بیماران خاص و شیمی درمانی و صعب العالج 
)برابر لیس��ت مورد تائید س��تاد اجرایی کش��وری( برای 
خدم��ات درمانی بیماری خاص خ��ود نیاز به ارجاع مکرر 

نخواهند داشت.
ف�رم )کاغذی یا فرم الکترونی�ک( ارجاع: منظور 
برگه یا فرمی است که مشخصات، مشکل بیمار، مداخالت 
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انجام ش��ده و اقدامات درخواستي در آن ثبت و به استناد 
آن بیمار به س��طوح باالتر یا فراهم کنندة خدمت دیگري 
)در همان سطح( براي دریافت خدمات سالمت مورد نیاز 

مراجعه مي کند. 
ارجاع عمودي: حرکت بیمار از یك س��طح به سطح 

باالتر یا پائین تر.

 مهم ترين ارجاعات:

ارجاع پزشک خانواده به پزشک متخصص/ بیمارستان 
عمومي 

ارجاع از متخصص به فوق تخصص: ارجاع مستقیم 
پزشك متخصص به پزشك فوق تخصص مقدور نبوده مگر 
با اعالم و موافقت )تلفنی( پزش��ك خانواده یا با بازگشت 
از ارجاع و اخذ موافقت حضوری پزش��ك خانواده. یادآور 
می شود در ارجاعات فوری و یا در ارجاع به مراکز دولتی و 
عمومی، بستري بیمار در بیمارستان به صورت اورژانس و 
الکتیو در مسیر ارجاع برابر این دستورعمل مقدور خواهد 

بود. 
مش��اوره گروه��ي )معموالً به صورت کمیس��یون هاي 
پزش��کي( مي تواند افقي یا عمودي و یا ترکیبي از هر دو 

باشد. 
مشاوره متخصص با سایر تخصص هاي پزشکي )ارجاع 

افقي( 
ارج��اع بیم��ار ب��ه داروخان��ه و پاراکلینیك ش��امل: 

آزمایشگاه، تصویربرداري، فیزیوتراپي و... )ارجاع افقي(
ارجاع بیمار توسط پزشك خانواده به مراکز پیراپزشکي 
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که نیروی ارایه دهنده آن خدمت، مطابق این دستورعمل 
در تیم س��المت وجود ندارد )ش��امل: شنوایي س��نجي و 

بینایي سنجي، تغذیه و روانشناس بالینی(
ارج��اع بیم��ار ب��ه توان بخش��ي اع��م از کاردرماني، 
روان درمان��ي، گفتاردرمان��ی، رفتاردرمان��ي، فیزیوتراپی 
مي تواند، هم توس��ط پزشك خانواده و هم توسط پزشك 
متخصص ب��رای بیمار ارجاعی از طرف پزش��ك خانواده 

انجام شود. 

 مش�اورة درماني: اس��تفاده و بهره گیري پزشك از 
نقطه نظ��رات و ایده هاي تخصصي ی��ا فوق تخصصي یك 
ی��ا چند متخصص دیگ��ر طي فرآیند تش��خیص، درمان 
و بازتواني بیمار اس��ت. برای مش��اوره لزوماً بیمار ارجاع 
نمي شود و شاید فقط اطالعات بیمار مورد نظر به پزشك 
مش��اور منتقل  ش��ود. بدیهي است در مش��اورة درماني، 
مس��ئولیت اس��تفاده یا عدم اس��تفاده از نظرات پزشك 

مشاور بر عهدة پزشك مشاوره کننده است. 

مش�اورة پزش�کي اجتماعي: مواقعي اس��ت که به 
منظور بهبود ش��اخص هاي س��المت اجتماع��ي، یا رفع 
مش��کل س��المت عمومي، پزش��ك خانواده موضوع را به 
پزش��ك خانواده مس��ئول منتقل و از آن طریق حس��ب 
ض��رورت از مداخ��الت تخصصي، به ص��ورت حضوري یا 
غیرحضوري استفاده مي کند. این مشکالت مي تواند مثل 
اقدامات الزم در کنترل یك اپیدمي، تغییر عادات تغذیه اي 
و اصالح ش��یوه هاي زندگ��ي براي ارتقای ش��اخص هاي 

NCW
Highlight
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س��المتي، به س��ازي منابع آب، پژوهش هاي کاربردي و... 
باش��د. اعتبارات و هزینه های این دس��ته از اقدامات باید 
با اولویت، توسط دانش��گاه علوم پزشکی و از محل منابع 

HSR تأمین شود.

برگش�ت ارجاع )بازخوراند(: انتقال اطالعات الزم 
از نح��وه ارایه خدم��ات و پیگیري بیمار از س��طح ارجاع 
شده به ارجاع دهنده را برگشت ارجاع )بازخوراند ارجاع( 
مي نامند. این اطالعات باید شامل شرح بیماري، اقدامات 
انجام ش��ده، داروهاي تجویز ش��ده، خدمات پاراکلینیکي 
مورد نیاز، اقداماتي که احیاناً پزش��ك خانواده باید انجام 
ده��د، نحوه پیگیري، تعیین تاری��خ مراجعه مجدد بیمار 

و... باشد. 

برگشت مش�اوره: در مواردي که مشاورة درماني یا 
مشاورة پزش��کي اجتماعي انجام مي ش��ود انتقال و ثبت 
اطالعات مش��اوره اي از نحوة حل مش��کل بیمار یا جامعه 
را، برگشت مشاوره مي نامیم. این اطالعات مي تواند شامل 
اقدام��ات الزم براي حل مش��کل فرد یا جامع��ه، یا لزوم 

ارجاع فرد، نحوة پیگیري موضوع و... باشد. 

ارزش�یابي مراک�ز ارایه کننده خدمات س�المت: 
برآورد وضعیت عملکرد مراکز ارایه کننده خدمات سالمت 
به صورت مقطعي و با استفاده از چك لیست هاي ارزیابي 

مبتني بر شاخص هاي مورد انتظار است.
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13. مركز مديريت، مشاوره و راهنمايی پزشکان خانواده:

 این مرکز، سخنگوی رسمی ستاد اجرایي است. در سه 
سطح شهرستانی، استانی و کشوری با حضور و هم کاری 
تمام صاحب��ان فرآیند در برنامه پزش��ك خانواده و نظام 
ارجاع ایجاد ش��ده و با داش��تن خطوط تلفن، حداقل در 
تمام ساعت کاری مسئولیت هدایت و راهنمایی رده های 

زیرمجموعه خود را بر عهده دارد. 
واح��د شهرس��تانی این مرک��ز مس��ئولیت راهنمایی 
و هدای��ت ارایه دهن��دگان خدم��ت را بر عهده داش��ته و 
مسئولیت رس��یدگی به شکایات ارایه کنندگان خدمت از 
صاحبان فرآین��د را بر عهده دارد. منابع مورد نیاز اجرای 
این قس��مت باید توسط دانشگاه های علوم پزشکی تأمین 

شود. 
 تبص�ره: تلفیق مرک��ز هدایت و راهنمای��ی بیماران

 call center و مرک��ز مدیری��ت، مش��اوره و راهنمای��ی 
پزشکان خانواده در سطح شهرستان بالمانع است. 

 Call center  مرکز هدایت و راهنمایی بیماران
 در هر شهرس��تان با داشتن شماره تلفن ترجیحاً 3 یا 
4 رقم��ی منحصر به فرد با تع��داد خطوط و اپراتور کافی 
در تمام مدت 24 ساعت پاسخ گوی مردم بوده و در تمام 
مراح��ل انتخاب پزش��ك خانواده تا اس��تفاده از خدمات 
اورژان��س و حتی کمك به دریاف��ت خدمات ویژه آنان را 
راهنمای��ی ک��رده و نقش هماهنگ کنن��ده را در مواردی 
ک��ه به هر دلیل بین ارایه کنن��ده خدمت و دریافت کننده 
خدمت ناهماهنگی وجود دارد، به عهده خواهد داش��ت. 
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راه اندازی این مرکز از وظایف دانش��گاه/ شبکه بهداشت و 
درمان بوده و مسئولیت دریافت شکایت مردم، ارایه آن به 
واحد مربوطه و دریافت و ارایه پاس��خ به شاکی از وظایف 
این مرکز است. این مرکز با نظر مرکز مدیریت، مشاوره و 
راهنمایی پزشکان خانواده، وظیفة حل مشکالت بیماران 
را در ارجاع به س��طوح باالتر به طور شبانه روزی بر عهده 
دارد. مناب��ع مورد نیاز اجرای این قس��مت باید توس��ط 

دانشگاه علوم پزشکی تأمین شود. 

14. نحوه ارايه خدمات سالمت به مسافران

مسافران در موارد اورژانس مانند سایر بیماران اورژانسی 
بدون الزام به رعایت نظام ارجاع به مراکز اورژانس مراجعه 
خواهند کرد. لیکن س��اکنین موقت و مسافران می توانند 
به طوری که در این دس��تورعمل )م��اده 20( آمده برای 
دریاف��ت خدمات ب��ا راهنمای��ی call center از خدمات 
پزشکان خانواده یا کشیك تیم سالمت محل سفر استفاده 
کنند که در این حاالت 30% فرانشیز را بیمار و 70% آن 

را بیمه به پزشك مذکور پرداخت می کنند. 

15. استحقاق درمان 

اف��راد بیمه ش��ده )و افراد تحت سرپرس��تی آنان( در 
برابر حق بیمه اي که ماهانه پرداخت مي  کنند، اس��تحقاق 
برخوردار ش��دن از حمایت س��ازمان بیمه  گ��ر در درمان 
خویش یا دیگر مزیت هاي مربوط را مي یابند. اس��تحقاق 
درمان محدوده   زماني مشخصي دارد که در حال حاضر با 

تاریخ اعتبار دفترچه هاي بیمه تعیین مي شود. 
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16. پزشك جانشین  و پزشك جايگزين

هر پزش��ك خانواده در هنگام عقد قرارداد باید پزشك 
خانواده دیگري را به عنوان جانش��ین خویش معرفي کند 
تا در ش��رایط خاص به جاي او، مراجعان تحت پوش��ش 
را پذیرفته و خدمات س��المتی الزم را برابر دس��تورعمل 
به آنان ارایه دهد. پزش��ك جانش��ین باید از بین پزشکان 
خان��واده هم��ان محل��ه معرفي ش��ود. در ص��ورت نبود 
پزش��ك واجد ش��رایط در همان محله با کس��ب موافقت 
س��تاد اجرایي شهرستان پزشك جانشین می تواند از بین 
پزش��کان خانواده محله مجاور بر اساس این دستورعمل 

انتخاب شود. 
ت��ا آن جا که ممکن اس��ت فاصله   جغرافیایي پزش��ك 
خانواده و پزش��ك جانشین او باید کم باشد تا مراجعه به 
پزشك جانشین براي مردم دش��واري پدید نیاورد. ستاد 

اجرایي شهرستان نظارت بر این امر را بر عهده دارد. 
اس��تفاده پزشك خانواده از پزش��ك جانشین به طور 
میانگی��ن 2/5 روز در م��اه مع��ادل 20 س��اعت کاری با 
هماهنگی س��تاد اجرایي اس��ت. و در هر نوبت و در هر 6 
ماه نمی تواند بیش از 15 روز از پزشك جانشین استفاده 
کن��د. در صورتی که به هر علت پزش��ك خانواده نخواهد 
و ی��ا نتواند بی��ش از 15 روز در محل کار خ��ود به ارایه 
خدمت بپردازد با هماهنگی س��تاد اجرایي از یك پزشك 
واجد شرایط به طور موقت به عنوان پزشك جایگزین در 
همان محل استفاده خواهد شد. مدت استفاده از پزشك 

جایگزین حداکثر دو ماه در هر سال خواهد بود. 
چنان چه پزش��ك خانواده بیش از ای��ن مدت )دو ماه 
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در س��ال( در محل ارایه خدمت حضور نداشته باشد، در 
صورت وجود پزش��ك واجد ش��رایط، س��تاد اجرایي باید 
ایشان را از برنامه حذف کرده و پزشك جدید را به برنامه 
وارد کن��د. در غی��ر این صورت باید به گون��ه ای که ارایه 
خدمات به مردم مختل نشود حسب صالحدید و مقررات 

تصمیم گیری کند.
هر پزشك خانواده مي تواند حداکثر به عنوان جانشین 
دو پزش��ك خانواده معرفی ش��ود. با این حال هر پزشك 
خانواده )جانشین( در هر زمان می تواند فقط به جانشینی 
از یك پزش��ك خانواده ارایه خدم��ت کند و عدم حضور 
دو پزش��ك خانواده که یك پزش��ك را به عنوان پزش��ك 

جانشین معرفی کرده اند، مقدور نیست. 
از آن جا که در زمان مجاز اس��تفاده از خدمت پزشك 
جانش��ین و جایگزین، هم چنان س��رانه به پزشك اصلی 
پرداخت می ش��ود، لذا جبران خدمت پزش��کان جانشین 
و جایگزین در این مدت به عهده پزش��ك خانواده اصلی 

خواهد بود.

17. تداوم خدمات و جامعیت خدمات

 ارتباط دوسویه و مستمر میان پزشك خانواده و کسي 
که او را به عنوان پزشك خویش انتخاب کرده است سبب 
مي  ش��ود مراقبت از او پیوس��تگي یابد و به سادگي قطع 
نش��ود. حفظ تداوم خدمات از مس��ئولیت هاي پزش��ك 
خانواده بوده و از جمله موارد مهمي است که از او انتظار 
م��ي رود. رابطه مبتن��ی بر اعتماد متقابل بین پزش��ك و 
بیمار پایه تشخیص و درمان است و در مراجعات متعدد، 
صرف زمان و با اقدامات حرفه اي پزش��کي ایجاد مي شود. 
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از جمل��ه اقداماتی که به این تداوم خدمت کمك کرده و 
از وظایف پزشك است عبارتند از: 

ارایه مشاوره تلفنی به افراد تحت پوشش با ثبت موارد 
آن در پرون��ده الکترونیك بیم��ار، دقت در تکمیل پرونده 
الکترونیك سالمت و استفاده از آن در هر ویزیت و مراقبت 
به منظور ارتقای کیفیت خدمات، نظارت بر ارایه خدمات 
س��المت توسط سایر اعضای تیم س��المت و نیز پیگیری 
فع��ال بیماران ارجاعی، ارایه تمام خدمات س��المتی برابر 
برنامه های س��المت کشوری به افراد تحت پوشش به طور 
فعال با اس��تفاده از تلفن و سیستم پیام کوتاه و در صورت 

عدم مراجعه فرد پیگیری از طریق call center و ...  
نظام س��المت باید هر س��ه نوع خدم��ت پیش گیري، 
درمان و توان بخش��ي را فراهم کند ت��ا بتوان از جامعیت 
خدمات س��خن گفت. براي تامین این مقصود از سازوکار 
ارجاع اس��تفاده مي ش��ود. معناي دیگر جامعیت آن است 
ک��ه عالوه بر درمان بیماري جس��مي، نیازه��اي رواني و 

اجتماعي شخص نیز در نظر گرفته شود.

18. ثبت نام 

در هر ش��هری که برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 
اجرا مي ش��ود، ه��ر یك از اف��راد تحت پوش��ش یکی از 
بیمه ه��ای پایه حق دارند یکي از پزش��کان خانواده را که 
توسط س��تاد عملیاتی معرفی می شوند )شرایط و فرآیند 
شناس��ایی و معرفی پزش��کان توس��ط بیمه ها و ستاد در 
ادامه خواهد آمد( به عنوان پزش��ك خانواده خود انتخاب 
کنند و ب��ا ثبت نام نزد آن پزش��ك، عالقه مندي خود را 
اعالم دارند. ش��خص مي تواند تا دو بار در سال نظر خود 
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را تغییر دهد و پزش��ك خانواده خود را عوض کند. فاصله 
دو بار تغییر پیاپي هیچ گاه نباید کمتر از س��ه ماه باش��د. 
در ش��رایط خاص با نظر س��تاد شهرستان این مدت قابل 

کاهش است.

19. محله، محدوده دسترسی و جامعه تحت پوشش 

 محل�ه: مح��دوده خاص جغرافیایي از ش��هر اس��ت 
ک��ه جمعیت آن حدود ده ه��زار نفر باش��د و امکانات و 
توانمندي هاي حوزه س��المت )اع��م از خصوصی، دولتی، 
عموم��ی و...( در آن براي ارایه خدمت در قالب پزش��ك 
خانواده و نظام ارجاع حداقل در س��طح یك کفایت کند. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم کفایت اف��راد می توانند در 
کوتاه مدت از خدمات محدوده های مجاور برخوردار شده 
لیکن سیاس��ت های تش��ویقی به گونه ای خواهد بود که 

توزیع عادالنه منابع رخ دهد.
محدوده دسترس�ي به پزشک خانواده: سرپرست 
خانوار باید پزش��ك خانواده خود را از بین پزش��کانی که 
حداکث��ر در فاصل��ه 1/5 کیلومتری مح��ل زندگی یا کار 
آن ها مس��تقر هستند انتخاب کنند. س��تاد شهرستان با 
هماهنگی س��تاد اس��تان می تواند در صورت ضرورت این 
فاصل��ه را تعدیل کند و مردم موظف به انتخاب پزش��ك 
خانواده خود در همان شعاع هستند. هم چنین در شرایطی 
که در محدوده 1/5 کیلومتری محل خانوار، پزشك واجد 
شرایط وجود نداشته باشد با نظر ستاد شهرستان می توان 

از محدوده مجاور پزشك را انتخاب کرد. 
پزشك خانواده مسئول، عالوه بر جمعیت تحت پوشش، 
مس��وولیت هایی در برابر سالمت عمومی از جمله سالمت 
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محی��ط، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایي، مدارس و دیگر 
اماک��ن عمومي نی��ز دارد ک��ه از آن ها به عن��وان محله 

تحت پوشش پزشك خانواده مسئول یاد مي شود. 
محدوده دسترس�ی به خدمات س�طح دو و س�ه: 
معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی 
دس��تورعملی که به تصویب ستاد اجرایی کشوری می رسد، 
مسیر مشخصی برای دسترسی حداکثری مردم برای ارجاع 

به سطح دو و سه را طراحی و ارایه خواهد کرد.
جمعیت تحت پوشش: در مناطق شهري، هر خانوار 
بر اس��اس نظر سرپرست خانوار، یکي از پزشکان خانواده 
مرک��ز مج��ری برنامه پزش��ك خانواده یا پایگاه پزش��ك 
خانواده نزدیك محل سکونت را به عنوان پزشك خانواده 
انتخ��اب و نزد او ثبت ن��ام خواهد کرد. کس��اني که نزد 
پزش��ك خانواده ثبت نام مي کنند جمعیت تحت پوشش 
او به حس��اب مي آین��د. با توجه ب��ه واقعیت هاي جامعه، 
جمعیت تحت پوش��ش هر پزش��ك اندازه اي محدود دارد 
تا پزشك بتواند به همه مسوولیت هاي خود در برابر آنان 

عمل کند.
به صورت کلي پزش��ك خانواده، پزش��ك همه اعضاي 
خانوار یك ف��رد خواهد بود مگر در مواردي که به دالیل 
خ��اص این امر براي یك ی��ا چند نفر از اعض��اي خانوار 
مقدور نباش��د. در این موارد با نظر ستاد شهرستان یکي 
دیگر از پزشکان همان محدوده به عنوان پزشك خانواده 

فرد معذور، انتخاب خواهد شد. 
ه��ر فرد خارج از شهرس��تان محل اس��تقرار پزش��ك 
خان��واده خود، در م��وارد اورژانس بدون هی��چ مانعی به 
اورژان��س مراجعه و اگر بیم��اری او اورژانس بود، همانند 
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س��ایر مراجعه کنندگان از خدمات کامل استفاده می کند 
و در م��وارد غیراورژانس و در صورت ضرورت می تواند به 
پزش��ك سطح یك محل س��فر، )در پایگاه، مرکز مجری، 
مرکز کش��یك( مراجعه و در این ش��رایط توسط پزشك 
اورژان��س نمی تواند به س��طوح باالتر ارجاع ش��ود. )مگر 
ارج��اع برای بس��تری به بخش دولت��ی و عمومی پس از 
تماس تلفنی با پزش��ك خانواده فرد و دریافت فرم ارجاع 
الکترونیك(. بدیهی اس��ت در این موارد 70% هزینه های 
دولتی سطح یك توسط بیمه و 30% توسط فرد پرداخت 

خواهد شد. 
تع��دادی از برگه ه��ای دفترچ��ه بیمه ب��ه ترتیبی که 
بیمه ها اعالم می کنند به عنوان برگه س��فر در نظر گرفته 
می شود. در دفترچه های جدید که در آینده صادر خواهد 

شد برگ سفر اختصاصی درج خواهد شد.
یادآور می شود ارایه خدمات غیراورژانس به این دسته 
از بیماران با کس��ب مجوز  دسترسی )از بیمار( به پرونده 
الکترونی��ك فرد مق��دور بوده و باید تم��ام اقدامات گروه 

پزشکی در پرونده فرد منعکس شود.

20. فرانشیز 

بخش��ي از هزینه خدمات درماني ارایه ش��ده توس��ط 
خود بیمار که به ارایه کننده ي خدمت پرداخت مي ش��ود. 
در برنامه پزش��ك خانواده فرانش��یز دارو و ویزیت پزشك 
خانواده و تیم سالمت سطح یك رایگان خواهد بود. برای 
جلوگیری از تجویز غیرمتعارف دارو و پاراکلینیك عملکرد 
پزشك در این زمینه، در پایش او به طور محسوس لحاظ 

می شود.



فصل دوم: 
بسته خدمات سالمت
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21. بسته خدمات سالمت: 

l    بس��ته خدمات تیم سالمت )در سطح اول(: در ادامه به 
آن اشاره شده است.

l   بس��ته خدمات سالمت سطح دوم: برابر با بسته خدمات 
بیمه پایه

l   بسته خدمات سالمت سطح سوم: برابر با بسته خدمات 
بیمه پایه

22. گ�روه ه�دف؛ در س�طح اول خدمات تم�ام افراد 
جمعیت تحت پوشش در قالب گروه هاي سني ذيل:

l   نوزادان و کودکان
l   نوجوانان و جوانان

l   میان ساالن
l   سالمندان

l   مادران باردار 
هس��تند و خدمات س��المت باید بر اساس حیطه هاي 
محیط خان��واده، محی��ط عمومي جامع��ه و محیط هاي 

جمعي به گروه هاي هدف ارایه شود. 

23. راهنماي بالیني ارايه خدمات استاندارد:

l  خدمات مورد نیاز مراجعین با اختالالت و شکایات 
زیر در قالب راهنماهاي مربوطه ارایه خواهد شد.

§        آکنه
§        رینیت آلرژیك

§        اضطراب
§        نارسایي قلب

§        سردرد



دستور عمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري، نسخه )02(

38

§        کم کاري تیرویید
§        افسردگي
§        درد گردن

§        استئوآرتریت
§         اوتیت گوش میاني

§        پنوموني
§        صرع

§        سینوزیت
§        سنکوپ

§        خونریزي دستگاه گوارش فوقاني 
§        و س��ایر موارد مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

راهنماي ارجاع بین سطوح سه گانه:
l ارجاع درون س��طح اول و بین ارایه کنندگان خدمات 
در این سطح و از سطح اول به سطح دوم: در مراقبت هاي 
تعیین شده بر اساس منابع معرفي شده بسته  هاي خدمات 
به گروه هاي هدف و راهنماهاي بالیني تدوین شده، زمان 
و ش��رایط ارجاع مشخص ش��ده و ارایه کنندگان خدمات 
غیر پزش��کي باید بر این اس��اس به پزش��ك و پزشك به 
س��طح دوم ارجاع دهن��د. در مورد خدمات��ي که در این 
بسته ها تعریف نشده اند، ارجاع بر اساس تشخیص پزشك 

صورت خواهد گرفت. 
l ارجاع به س��طح دوم و س��طح سوم بر اساس ضوابط 
ذکر ش��ده دس��تورعمل مصوب س��تاد اجرایی کشوری 

خواهد بود.
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24. بسته خدمات تیم سالمت 

الزامات بسته خدمت:
t     رویکرد بس�ته خدمت: آموزش، پیشگیري اولیه، 
مراقبت، غربالگري، درمان سرپایي عمومي، ارجاع و 
دریافت پس خوراند از س��طح باالتر و انجام اقدامات 

مورد نیاز بر اساس پس خوراند
t    حف�ظ جامعیت و یک پارچگي خدمات در ارایه 

و دسترسي به بسته خدمت:
1.    گیرنده خدمت باید به تمام خدمات )به جز خدمات 
پاراکلینی��ك و داروخانه( به گونه اي دسترس��ي 
داش��ته باش��د که تمام خدمات پیش بیني شده 
س��طح یك را در حداقل زم��ان ممکن در پایگاه 
مجری برنامه پزشك خانواده )مطب تطابق یافته 
با الزامات( یا مرکز مجری برنامه پزشك خانواده 

به صورت کامل دریافت کند. 
2.   ارایه دهنده خدمت باید قابلیت الزم را بر اساس 
لزوم حفظ جامعی��ت خدمت دارا بوده تا بتواند 
تمام خدمات پیش بیني ش��ده ب��راي جمعیت 
تحت پوش��ش را ب��ا حداقل مراجع��ه  به واحد 
ارایه کننده خدمت بر اس��اس بسته تعریف شده 

به آن ها ارایه کند. 
3.   توج��ه خ��اص بر هزینه -  اثربخش��ي و هزینه  - 

فایده خدمات در بسته خدمت
4.  رعایت استانداردهاي استقرار واحدهاي ارایه کننده 

داروخانه و پاراکلینیك برابر ضوابط موجود
خدمت  ها و مراقبت هاي ارایه اي که در سطح یك، براي 
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اعضاي تیم سالمت در نظر گرفته  شده به شرح زیر است 
و هر کدام از پرسنل الزم است هماهنگ با سایر هم کاران 
و در چهارچوب س��امانه جامع و همگانی سالمت ایرانیان 
نق��ش خود را ایفا کنند. پزش��ك مرک��ز، نقش نظارتی و 
مدیریتی بر پایگاه ها و پرس��نل داش��ته و وظایف سالمت 
محیط و کار، ارتباطات بین بخشی و مبارزه با بیماری ها را 
در سطح جامعه پیگیری می کند. پرستار یا ماما در پایگاه 
پزشك خانواده موظف است تمام وظایف پرستار یا ماما را 
منطبق بر بسته های خدمت مصوب وزارت بهداشت برای 

جمعیت تحت پوشش پزشك پایگاه خود انجام دهد.
الف- مدیریت سالمت در جمعیت تحت پوشش

ب- آموزش و ارتقاي سالمت
ج- مراقبت از جامعه تحت پوشش با اجراي برنامه هاي سالمت 

تدوین و ابالغ شده در نظام ارایه خدمات سالمت
د- پذیرش موارد ارجاعي و ارایه پس خوراند مناسب

ه- درمان اولیه و تدبیر فوریت  ها 
و- ارجاع مناس��ب و به موقع و پیگیري موارد ارجاع شده 

به سطح باالتر
ز- دریافت پس خوراند از س��طح باالت��ر و انجام اقدامات 

مورد نیاز بر اساس پس خوراند.

الف- مدیریت سالمت:

l     شناسایي محیط جغرافیایي محل خدمت
l     شناس��ایي جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به 

تفکیك سن و جنس
l     شناسایي معضالت و مشک�الت بهداشتي منطقه تحت 

پوشش



41

دستور عمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري، نسخه )02(

l     ثبت داده ها و مدیریت اطالعات سالمت افراد و جمعیت 
تحت پوشش 

l     شناس��ایي چرخه کار مرکز و فعالیت واحدهاي مختلف 
موجود در مرکز

l     اق��دام به حل مس��ائل بهداش��تي از راه هم کاري هاي 
درون بخشي و بین بخشي 

l     ت��الش در حل مس��ائل س��المت جامع��ه از راه جلب 
مشارکت هاي مردمي

l    هم کاري در اجراي برنامه هاي استاني و کشوري
l     ه��م کاري در برنامه ه��اي مقابل��ه ب��ا اث��رات حوادث 
غیرمترقب��ه و عضوی��ت در تیم هاي مذکور بر اس��اس 

پروتکل هاي کشوري
l     پای��ش و ارزش��یابي خدمات تیم س��المت بر اس��اس 

دستورعمل هاي موجود

ب- آموزش و ارتقاي سالمت

l      آموزش سالمت
l      ترویج شیوه زندگي سالم

ج- مراقبت از جامعه تحت پوشش با اجراي برنامه هاي 
س�المت تدوی�ن و ابالغ ش�ده در نظ�ام ارایه خدمات 
سالمت توسط تیم سالمت بر اساس کتاب / کتاب هاي 

مصوب وزارت بهداشت:

l     مراقبت از کودکان 
1.   با تأکید بر پیش گیري از بیماري ها و مخاطرات 
ش��ایع دوران ن��وزادي و کودکي ب��ا توجه به 
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اولویت ها و آموزش صحیح به والدین، تشخیص 
و درمان صحیح و به موقع، پیش گیري از بروز 
عوارض و ناتواني هاي احتمالي، درمان عوارض 
ایجاد ش��ده، ارجاع به موقع و پیگیري نتیجه 

ارجاع
2.    در ه��ر ب��ار مراجعه برای انج��ام مراقبت هاي 
جاري انجام ارزیابي  )به ش��رح زی��ر( و انجام 

توصیه ها و اقدامات الزم 
3.   مراقبت نوزادان )در دوره هاي س��ني 3-5 روز، 

14-15 روز، 30-45 روز(
l     غربال گري هیپوتیروییدي نوزادي

l       ارزیابي از نظر توانایي ش��یرخوردن، مش��اهده تنفس 
تند، باز و بس��ته ش��دن س��ریع )پرش( پره هاي بیني، 

توکشیده شدن قفسه سینه و ناله کردن
l      ارزیابي از نظر حال عمومي )کاهش س��طح هوشیاري، 
بي قراري و تحریك پذی��ري، تحرک کمتر از معمول و 
بي حالي، برآمدگي م��الج، درجه حرارت باال یا پایین، 

رنگ پریدگي شدید، سیانوز، زردي(
t  مراقبت هاي از کودکان س��الم )در دوره هاي س��ني 2 
ماهگي، 4 ماهگي، 6 ماهگي، 9 ماهگي، 12 ماهگي، 
15 ماهگ��ي، 18 ماهگ��ي، 2 س��الگي، 3 س��الگي، 

4سالگي، 5 سالگي، 6 سالگي( 
n      ارزیابي و کنترل کودک از نظر وضعیت عمومي 
)توانای��ي ش��یرخوردن، تنفس، عالئ��م حیاتي، 

رفلکس ها و...(
n      ارزیاب��ي و کنت��رل ک��ودک از نظر زردي )زیر 

2 ماه(
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n    ارزیاب��ي و کنترل ک��ودک از نظر وضعیت وزن، 
قد و دورسر

n    ارزیابي و کنترل کودک از نظر وضعیت تغذیه
n    ارزیابي و کنترل کودک از نظر وضعیت بینایي
n    ارزیابي و کنترل کودک از نظر وضعیت تکامل

n     ارزیاب��ي و کنت��رل ک��ودک از نظ��ر وضعی��ت 
واکسیناسیون و مصرف مکمل هاي دارویي

n    ارزیابي و کنترل کودک از نظر وضعیت سالمت 
دهان و دندان 

t  انج��ام مراقبت ه��اي درماني براي ک��ودکان بیمار با 
رعایت استانداردهاي ارایه شده در برنامه مراقبت هاي 

ادغام یافته ناخوشي هاي اطفال 
n     عفونت هاي موضعي، اس��هال، کنترل مش��کل 
ش��یرخوردن، س��رفه، ناراحتي گوش، گلودرد، 

تب، کنترل کم وزني، مشکل تغذیه
n     تش��خیص افتراقي خواب آلودگي، کاهش سطح 

هوشیاري یا تشنج
n     تشخیص افتراقي تنفس مشکل با و بدون ویز
n     تشخیص افتراقي تب با و بدون عالئم موضعي

t   مراقبت ه��اي ادغام یافته س��المت نوجوانان و جوانان 
)گروه سني 6 تا 25 سال(

n    در دوره ه��اي س��ني بدو ورود به مدرس��ه، 10 
س��ال، 12 سال، 15 سال، 18 سال، 21 سال و 
24 س��ال و با تأکید بر پیش گیري از بیماري ها 
و مخاط��رات ش��ایع دوران نوجواني و جواني با 
توج��ه به اولویت ها و آم��وزش صحیح به فرد و 
والدین، تش��خیص و درمان صحی��ح و به موقع 
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بیماري ها و اختالالت ایجاد ش��ده، پیش گیري 
از بروز ع��وارض و ناتواني هاي احتمالي، درمان 
عوارض ایجادش��ده، ارجاع ب��ه موقع و پیگیري 

نتیجه ارجاع:
n      مش��ارکت در انجام س��نجش س��المت در بدو 
ورود به مدرسه، سال اول راهنمایي و سال اول 

دبیرستان
n      پیش گی��ري و مراقب��ت ف��رد از نظ��ر چاقي و 

اضافه وزن
n      پیش گیري، تشخیص و درمان کم خوني

n      پیش گیري، تشخیص و درمان اختالالت بینایي
n      پیش گی��ري، تش��خیص و درم��ان اخت��الالت 

شنوایي
n      پیش گی��ري، تش��خیص و درم��ان اخت��الالت 
روان��ي )ش��امل اخت��الالت س��ایکوتیك ح��اد و 
مزم��ن، افس��ردگي، دوقطبي، اضط��راب جدایي، 
پانیك، وس��واس جبري، هراس اجتماعي، تیك، 
پرخاش��گري، بیش فعال��ي و نقص توجه، رش��د، 
ارزیابي رش��د و تکام��ل، تعامل م��ادر و کودک، 
عقب ماندگي ذهني، صرع و اختالل فراگیر رشد(
n    پیش گیري، تشخیص و درمان عفونت هاي پوستي

n    پیش گیري،تش��خیص و درم��ان آس��م،آلرژي و 
سینوزیت

n    پیش گی��ري، تش��خیص و درم��ان آس��یب ها و 
صدمات

n   پیش گیري، تشخیص و درمان سل
n   آموزش فعالیت فیزیکي و تحرک بدني
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n   آموزش تغذیه مناسب
n   آموزش پیش گیري از سوء مصرف مواد
n   آموزش پیش گیري از رفتارهاي پرخطر

n   آموزش پیش گیري از استعمال دخانیات
n   کنترل و انجام واکسیناسیون توأم 16-14 سالگي

t  مراقبت هاي ادغام یافته س��المت میان س��االن )گروه 
سني 25 تا 60 سال(

با تأکید بر پیش گیري از بیماري ها و مخاطرات شایع 
دوران میان س��الي با توجه به اولویت ها و آموزش صحیح 
ب��ه فرد و خانواده و جامعه، تش��خیص و درمان صحیح و 
ب��ه موقع بیماري ها و اختالالت ایجاد ش��ده، پیش گیري 
از بروز ع��وارض و ناتواني هاي احتمال��ي، درمان عوارض 

ایجادشده، ارجاع به موقع و پیگیري نتیجه ارجاع.
n  پیش گیري، تشخیص و درمان فشار خون 

n  پیش گیري، تشخیص و درمان دیابت 
n  پیش گیري، تشخیص و درمان چاقي 

n  پیش گیري، تشخیص و درمان دیس لیپیدمي 
n  آموزش پیش گیري و کنترل استعمال دخانیات

n  پیش گیري، تشخیص و درمان افسردگي 
پیش گی��ري، تش��خیص و درم��ان اخت��الالت    n

دوقطبي 
n   پیش گی��ري، تش��خیص و درم��ان اخت��الالت 

اضطرابي 
t   مراقبت هاي ادغام یافته س��المت س��المندان )گروه 

سني 60 سال و باالتر(
با تأکید بر پیش گیري از بیماري ها و مخاطرات شایع 
دوران س��المندي با توجه ب��ه اولویت ها و آموزش صحیح 
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ب��ه فرد و خانواده و جامعه، تش��خیص و درمان صحیح و 
ب��ه موقع بیماري ها و اختالالت ایجاد ش��ده، پیش گیري 
از بروز ع��وارض و ناتواني هاي احتمال��ي، درمان عوارض 

ایجادشده، ارجاع به موقع و پیگیري نتیجه ارجاع. 
l   پیش گیري، تش��خیص و درم��ان آنژین صدري و 

سکته هاي قلبي و مغزي 
l   پیش گیري، تشخیص و درمان اختالالت ناشي از 

فشارخون باال
l   پیش گیري، تشخیص و درمان اختالالت تغذیه اي، 

سوء تغذیه، الغري و چاقي
l   پیش گیري، تشخیص و درمان دیابت 

l   پیش گیري، تشخیص و درمان سقوط و عدم تعادل
l   پیش گیري، تشخیص و درمان افسردگي

l   پیش گی��ري، تش��خیص و درم��ان اخت��الالت 
اضطرابي

l   پیش گیري، تشخیص و درمان اختالالت خواب
l   پیش گیري، تشخیص و درمان پوکي استخوان

l   پیش گیري، تشخیص و درمان سل 
l   پیش گیري، تش��خیص و درمان اختالالت بینایي 

و شنوایي
t  مراقبت هاي ادغام یافته سالمت مادران باردار

n  مشاوره پیش از بارداري
n  دوران بارداري )اولین مالقات بارداري(

n  انجام ارزیابي هاي معمول، بررس��ي از نظر وجود 
عالئم خطر، معاینه چشم، دندان، پوست و...

n  اندازه گی��ري قد، وزن، عالئ��م حیاتي، ارتفاع رحم، 
شنیدن صداي قلب جنین، لمس حرکت جنین
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n  تجوی��ز مکمل هاي دارویي )اس��ید فولیك، آهن، 
مولتي ویتامین(

n    آم��وزش )بهداش��ت ف��ردي و روان و جنس��ي، 
بهداش��ت دهان و دندان، عدم مص��رف دارو و 
مواد مخدر، عدم کش��یدن س��یگار و دخانیات، 
ع��دم مصرف الکل، تغذیه و مکمل هاي دارویي، 
ش��کایت ش��ایع، عالئم خطر، فواید و آمادگي و 
محل مناسب زایمان طبیعي، شیردهي، مراقبت 

از نوزاد، عالئم خطر نوزاد(
n  ترسیم جدول وزن گیري

n  توجه به تاریخ تقریبي زایمان
n    ایمن س��ازي با واکسن توأم در صورت نیاز طبق 

دستورعمل کشوري
n    ارجاع براي انجام آزمایش هاي معمول 

n    ارجاع براي انجام سونوگرافي معمول در دو نوبت 
n    مش��اوره تنظی��م خان��واده در هفت��ه 35 تا 37 

بارداري
n    تزری��ق رگام در م��ادر اره��اش منفي )-Rh( با 

 )Rh+( همسر ارهاش مثبت
n    شناسایي مادر در معرض خطر

n    ارجاع مادر عارضه دار به سطوح باالتر )در صورت 
نیاز(

n    ارجاع و معرفي مادر براي شرکت در کالس هاي 
آمادگي براي زایمان

n   پیگیري و دریافت پس خوراند )در صورت نیاز(
n   ثبت خدمات

n   ارایه آموزش هاي فردي یا گروهي
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o     زایمان و بالفاصله پس از زایمان )6 ساعت اول 
پس از زایمان( در منزل

o  زایمان و بالفاصله پس از زایمان )6 ساعت اول 
پس از زایمان( در واحد تسهیالت زایماني

o    دوران پس از زایمان )پس از گذشت 6 ساعت اول 
تا 6 هفته پس از زایمان( – مالقات اول و دوم

t   تنظیم خانواده و جمعیت
n   انجام مشاوره و ارایه خدمات قبل از ازدواج: زنان 

و مردان در سنین باروري )10-49 سال( 
n   انجام مش��اوره و ارایه خدمات حین ازدواج: زنان 
همس��ردار در س��نین باروري )10-49 سال( و 
مرداني که همسر آن ها در این سنین هستند 

n   انجام مشاوره و ارایه خدمات بعد از ازدواج: زنان 
همس��ردار در س��نین باروري )10-49 سال( و 
مرداني که همسر آن ها در این سنین هستند 

n   بررسي و تعیین مناسب ترین شیوه پیش گیري از 
بارداري براي هر زوج

n   انج��ام مراقبت هاي الزم حین اس��تفاده از روش 
انتخابي متناسب با هر روش

n   ارجاع موارد مورد نیاز و پیگیري نتیجه ارجاع
t  مراقبت و درمان بیماري هاي خاص )لزوم پیش گیري 
از این بیماري ها و ابتال به آن ها ارتباطي با سن افراد 

ندارد( با اولویت و شیوع بیماري در منطقه
آموزش افراد جامعه براي ش��ناخت بیماري و راه هاي 
پیش گی��ري از ابت��ال به آن، ش��ناخت موارد مش��کوک، 
انجام اقدامات مناس��ب برای تش��خیص به موقع بر اساس 
دس��تورعمل هاي موجود، ارجاع موارد مورد نیاز به ارجاع 
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و پیگیري نتیجه ارجاع
n    هاري 

n   کاالآزار )لیشمانیوز احشایي(
ویروس��ي کنگوکریمه  خونریزي دهن��ده  ت��ب     n

(CCHF)
n   سالك )لیشمانیوز جلدي(

n   تب مالت
n   جذام

n    ماالریا
n    تزریقات ایمن

n    هپاتیت
n    مننژیت
n    سرخك

n    سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي
n    فلج اطفال

n    آنفلوانزا
n    دیفتري

n    سیاه سرفه
n    ایدز
n    وبا

n    تیفویید
n    اسهال خوني

n    بوتولیسم 
n    زنجیره سرما

n    سل

د- سالمت محیط و کار
n    سالمت محیط جامعه )مدیریت(
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n    آب آشامیدني سالم
n    آلودگي هوا

 )CBI( ابتکارات جامعه محور    n
n    اقدامات اضطراري در بالیاي طبیعي

n    بهداشت پرتوها
n    جمع آوري و دفع فاضالب
n    کنترل ناقلین بیمار ي ها 

n    پسماندها
n    مواد شیمیایي و سموم

t   سالمت محیط خانوار
)CBI( ابتکارات جامعه محور    n

n    ایمني غذا )بهداشت مواد غذایي، سیستم پخت 
و پز مناسب(

n    سوانح و حوادث
n    محیط فیزیکي مسکن

t  سالمت محیط هاي جمعي
n    س��المت محیط ه��اي زندگي جمع��ي )پادگان، 

پرورشگاه، خوابگاه، زندان، سراي سالمندان(
n    سالمت محیط هاي بهداشتي درماني )بیمارستان، 
کلینیك تخصصي، کلینیك هاي دامپزشکي، مراکز 

بهداشتي درماني، مراکز پرتوشناسي، مطب(
n    سالمت محیط هاي آرایشي و بهداشتي

n    س��المت محیط هاي تهیه، توزی��ع، نگه داري و 
فروش مواد غذایي

n    سالمت محیط هاي آموزشي
n    سالمت محیط هاي فرهنگي و تفریحي

t   سالمت محیط کار
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n     بهداشت حرفه اي
n     ارایه مراقبت هاي اولیه بهداشتي به کارگران

n     ایجاد ایستگاه هاي بهگر
n     پیش گیري و مراقبت از بیماري هاي شغلي

n     پیش گیري و مقابله با عوامل فیزیکي و شیمیایي 
محیط کار

ج- درمان اولیه و تدبیر فوریت  ها )بر اساس راهنماي 
عملکرد بالیني تدوین شده ارایه خدمات بر اساس راهنما 
در مواردي که راهنماي بالیني تهیه و ابالغ نش��ده است، 
مالک تش��خیص و درم��ان و نیاز به ارجاع نظر پزش��ك 

خانواده است.(
t   ویزیت 

n     مصاحبه با بیمار و گرفتن شرح حال
n     معاینه )جسمي- رواني( 

n     ارزیاب��ي عالئ��م و نش��انه ها و طراحي مس��یر 
تشخیص

n     تدوین و اجراي برنامه درماني 
n     ثبت تمام داده ها در پرونده فرد

t    انجام خدمات پرس��تاري: نظیر تزریقات و وصل سرم 
در سرانه پزشك خانواده و تیم سالمت منظور شده و 
رایگان ارایه می شود ولي مواد مصرفي )سرنگ و ست 

سرم( توسط گیرنده خدمت تأمین خواهد شد.
t      اقدام��ات و مداخالت س��اده جراحي و بالیني: ش��امل 
خدماتي )غیر اورژانس( اس��ت که برحس��ب مهارت و 
تمای��ل پزش��ك خانواده انج��ام مي ش��ود، و متضمن 
پرداخ��ت تعرفه دولتي بوده که 30 درصد آن توس��ط 
مراجعه کنن��ده و 70 درص��د آن توس��ط بیمه ها قابل 
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پرداخت خواهد بود. )فهرس��ت ای��ن خدمات مطابق 
فهرست سازمان هاي بیمه خواهد بود(

n      وازکتوم��ي ب��دون تیغ جراح��ي )برابر ضوابط 
وزارت بهداشت(

n     ختنه 
n     کشیدن ناخن

n     برداشتن خال و لیپوم و زگیل )در موارد غیر زیبایي(
n     نمونه برداري از پوست و مخاط

n     کاتتریزاسیون ادراري
n     آتل بندي شکستگي ها

n     شستشوي گوش
n     خارج کردن جسم خارجي 

n     کار گذاشتن لوله معده و رکتوم
t      فوریت ها 

n     انجام احیاء قلبي ریوي
n     لوله گذاري تراشه

n     اقدامات اولیه در مسمومیت ها
n     اقدامات اولیه در اورژانس هاي تنفسي

n     اقدامات اولیه در بیماران مصدوم
n     اقدامات اولیه در بیماران اورژانسي و هماهنگي 
براي انتقال مجروح به سطوح باالتر براي ادامه 

درمان
n     بخیه و دبریدمان زخم ها

25. ارجاع 

t       ارج��اع مراجع��ان نیازمند ب��ه خدمات تکمیلي به 
سطوح باالتر 



53

دستور عمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري، نسخه )02(

t      پی گیري بیماران و خدمات مورد نیاز مراجعان 
t     پیگیري دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع 

t     تنظیم و ارایه گزارش هاي مورد نیاز 
t     تب��ادل اطالع��ات ی��ا هماهنگ��ي براي فرس��تادن 
پرونده ي فرد یا افراد تحت پوش��ش به یکي دیگر از 

پزشکان خانواده



فصل سوم: 
نیروي انساني و فضاي فیزيکي 

مورد نیاز در سطح اول
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بر اساس انجام روشي مدون براي برآورد نیروي انساني 
مورد نیاز مرکز خدمات س��المت مجري برنامه پزش��ك 
خان��واده و نظام ارجاع و با در نظر گرفتن دو موضوع زیر 

اعضاي تیم سالمت در شهر تعیین شد:
1( »بس��ته خدمت« ک��ه در مرکز و پای��گاه خدمات 
س��المت مجري برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع باید 

توسط اعضاي تیم سالمت ارایه شود.
2( زمان س��نجي هر کدام از این خدمات. خدماتي که 
در بخ��ش دولت��ي یا بخش خصوص��ي )از جمله خدمات 

تشخیص و درمان ( ارایه مي شود.
استانداردهاي فیزیکي محل ارایه خدمت: 

o    محل استقرار واحد ارایه خدمت در سطح اول: 
r    محل اس��تقرار پزش��ك خانواده  در شهر 
حداکثر 1/5کیلومتر از محل سکونت فرد 

فاصله خواهد داشت. 
r    تبصره: س��تاد شهرس��تان ب��ا هماهنگی 
ستاد اس��تان می تواند در صورت ضرورت 

این فاصله را تعدیل کند.
o    پای��گاه پزش��ك خانواده همان مطب پزش��ك 
عمومی اس��ت که واجد اس��تانداردهای جاری 
وزارت بهداش��ت بوده و برای اس��تقرار و ارایه 
خدمت ماما یا پرس��تار یك ات��اق اضافه دارای 
تجهیزات الزم ب��ا امکان رعایت طرح انطباق و 

حریم خصوصی افراد داشته باشد. 
r    مرک��ز بهداش��تی درمانی مج��ری برنامه 
پزش��ك خان��واده و نظ��ام ارج��اع محل 
استقرار پزشك خانواده مسئول و قسمت 
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بهداشت عمومی تیم سالمت مثل کاردان/ 
کارشناس بهداشت محیط و خانواده و... و 

پایگاه پزشك خانواده ضمیمه است.
o    شرایط فیزیکي محل ارایه خدمت مرکز مجری 
برنامه پزش��ك خانواده و پایگاه های ضمیمه و 
غیرضمیمه و ش��بانه روزی آن در س��طح اول: 
برابر ضوابطی خواهد بود که حسب مورد توسط 
معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت اعالم 

شده یا می شود. 
r     سطح دوم و سوم )سرپایي(: برابر مقررات 

وضع شده مربوط به صدور پروانه ها 
r    محل استقرار واحد ارایه خدمت و شرایط 
فیزیک��ي محل ارایه خدمت و تجهیزات و 
نیروي انس��اني مورد نیاز در سطح دوم و 
سوم )بس��تري(: برابر مقررات وضع شده 
در برنامه مدیریت منابع ساختاري درمان 
بستري کشور )سطح بندي خدمات درمان 

بستري(
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ترکیب و تعداد اعضاي تیم سالمت براي پوشش
 10000 نفر جمعیت

عنوان شغليردیف

تعداد 
مورد 
نیاز 
نفر

محل استقرار

هر 
پایگاه

هر 
مرکز

دفتر کار 
ارجاع

4 نفرپزشك عمومي1
به ازای حداکثر 
هر 2500 نفر 

یك پزشك
-

-20/50/5 نفرپرستار *2

**101 نفرروانشناس  بالینی3

**101 نفرکارشناس تغذیه4

-20/50/5 نفرکارشناس مامایي*5

6
کاردان یا کارشناس 

بهداشت خانواده
-303 نفر

7
کاردان یا کارشناس مبارزه 

با بیماري ها
-101 نفر

8
کاردان یا کارشناس 

بهداشت محیط و حرفه اي
-101 نفر

9
کاردان تکنسین اسناد 

پزشکي
-101نفر

-1اختیاری1نفرخدمت گزار10

17215 نفرجمع کل

* با توجه به ردیف 2 و 5 جدول فوق در هر پایگاه و مرکز به ازای هر پزشك یك 
ماما یا یك پرس��تار تمام وقت به کارگیری می شود )بدیهی است در مواردی که پزشك 

خانواده مرد است به کارگیری ماما در این جایگاه الزامی است.(
** خدمات روانشناس بالینی و کارشناس تغذیه بصورت FFS از محل دفتر کار 
ایشان یا مرکز مجری، حسب درخواست پزشك خانواده صرفآ در قالب مشاوره توسط 

بیمه ها خریداری می شود.

تبصره: پزش��کان واجد شرایط شاغل در مراکز بهداشتي درماني 
دولتي در تمام س��ازمان ها موظف به مشارکت در طرح هستند و در 

این صورت الزم است تمام ضوابط را رعایت کنند. 



فصل چهارم: 
پشتیباني برنامه پزشك خانواده 

و نظام ارجاع
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س��اختارهاي مدیریت در اجراي برنامه فوق به ش��رح 
زیر خواهد بود:

26. اعضاي ستاد ملي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع:

1-   رئیس جمهور )رئیس ستاد(
2-   معاون اول )جانشین رئیس ستاد(

3-   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )دبیر ستاد(
4-   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي

5-   معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور
6-   وزیر دفاع و پشتیباني نیرو هاي مسلح

7-   سرپرست کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره(
8-   معاونت بهداش��ت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی  )مسئول دبیرخانه ستاد ملی(
تبصره: وظایف س��تاد ملي برنامه پزش��ك خانواده و 

نظام ارجاع به شرح زیر مي باشد: 
l    سیاس��ت گذاري و تعیین راهبرده��اي مورد نیاز در 

اجراي برنامه )فني، اجرایي و پشتیباني و ...(
l  تعیین راه کارهاي مناسب به منظور تأمین و تخصیص 

منابع مورد نیاز براي اجراي مناسب برنامه
l نظ��ارت بر عملکرد س��ازمان هاي ذیربط و س��تادهاي 
اس��تاني و شهرس��تاني در اج��راي برنامه با تش��کیل 

کمیته هاي نظارتي
l  جلب حمایت  هاي مورد نیاز قانوني و مدیریتي 

l  تصمیم گیري در موارد ارجاعي از طرف ستاد اجرایي

27.  اعضاي ستاد هماهنگی كشوری:

و  درم��ان  بهداش��ت،  وزارت  بهداش��ت  مع��اون   -1
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آموزش پزشکي )رئیس ستاد(
2- مع��اون درمان وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 

پزشکي
3- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

)دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی(
4- معاون بودجه معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

رییس جمهور
5- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعي 

6- مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درماني
7- مدیرعامل س��ازمان بیمه خدم��ات درمان نیروهاي 

مسلح
8- مدیرکل بهداشت و درمان بیمه های اجتماعی کمیته 

امداد حضرت امام )ره(
9- رئیس کل سازمان نظام پزشکي 

10- رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت 
تبصره: وظایف س��تاد هماهنگی کشوری برنامه پزشك 

خانواده و نظام ارجاع 
l   تعیین تعداد و عناوین کمیته هاي تخصصي مورد نیاز 

l   بازدید از عملیات اجرایي در اس��تان ها و حفظ ارتباط 
پیوسته با عرصه هاي پایلوت 

l   نظارت بر طرح هاي پژوهشي مرتبط 
l   تصوی��ب ترکیب اعضاي کمیته ه��اي مورد نیاز براي 

اجراي برنامه
l   س��فارش انج��ام بررس��ي ها و مطالعه ه��اي مختلف 
و اس��تفاده از نتای��ج آن ها براي تدوین سیاس��ت ها یا 
مداخله هاي مورد نیاز و پیش��نهاد این سیاس��ت ها یا 

مداخله ها به ستاد ملي 
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l   تدوین گزارش هاي تحلیلي 
l   جلب ه��م کاري صاحب نظران و ذي نفع��ان برنامه از 
طریق اعضاي واحد کشوري یا کمیته هاي فني مربوط 

به هر مدیریت
l   نظارت بر پیشرفت برنامه ها و عملیات 

l   ارزیاب��ي فعالیت هایي که توس��ط مدیران برنامه هاي 
چهارگانه در س��طح ملي ی��ا در عرصه هاي پایلوت به 

اجرا گذارده مي شود. 
l   ظرفیت سازي

28. اعضاي ستاد اجرايي كشوری:

1- رییس مرکز مدیریت ش��بکه وزارت بهداش��ت 
)رئیس ستاد(

2- مدیرکل دفتر بیمه های درمان وزارت تعاون کار 
و رفاه اجتماعی )دبیر ستاد(

3-  مدی��رکل دفتر مدیریت بیمارس��تاني و تعالي 
خدمات بالیني وزارت بهداشت

4- مدی��رکل دفتر س��المت جمعی��ت، خانواده و 
مدارس وزارت بهداشت

5- ریی��س  امور اجتماعی مع��اون بودجه  معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور

6- معاون بیمه درمان یا رئیس مرکز خرید راهبردی 
خدمات سالمت سازمان بیمه خدمات درماني 
7- معاون حمایت و سالمت یا مدیرکل بهداشت و درمان 
و بیمه هاي اجتماعي کمیته امداد امام خمیني )ره(

8- معاون درمان س��ازمان بیم��ه خدمات درماني 
نیروهاي مسلح
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9- معاون درمان )یا مدیرکل درمان غیرمس��تقیم/ 
مستقیم( سازمان تامین اجتماعي

تبصره: وظایف ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشك 
خانواده و نظام ارجاع

و  اجرای��ي  فراینده��اي  تدوی��ن  و  تهی��ه    o
دس��تورعمل هاي مربوط��ه در س��طح ملي، 

استاني و شهرستاني
o    تصویب ترکیب اعضا و شرح وظایف ستادهاي 

استان و شهرستان
o     تعیین ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته هاي 
استاني و شهرس��تاني مورد نیاز براي اجراي 
برنام��ه )ترکیب اعضاي کمیته ها متناس��ب 
ب��ا کمیته هاي مل��ي بوده و اختی��ار انتخاب 
درصدي از اعضا حس��ب نیاز به عهده استان 

گذاشته مي شود(

29. ستاد راهبردي استان: 

ستادهاي راهبردي در سطح استان با ترکیب استاندار 
)رییس س��تاد(، رییس دانش��گاه )دبیر س��تاد(، معاونین 
بهداشت )مسئول دبیرخانه س��تاد(، درمان، غذا و دارو و 
پشتیباني دانشگاه، مدیرکل بیمه خدمات درماني استان، 
رئیس اداره بیمه خدمات درماني نیروهاي مسلح استان، 
رئیس اداره درمان کمیته امام )ره(، رییس ش��وراي عالي 
نظام پزشکي استان، نماینده تام االختیار شوراي سالمت 
صدا و س��یماي اس��تان، رییس گروه توسعه شبکه مرکز 

بهداشت استان خواهد بود.
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تبصره: در اس��تان هایي که بیش از یك دانشگاه علوم 
پزش��کي وجود دارد رییس و معاونین دانشگاه هاي غیر از 

مرکز استان عضو ستاد خواهند بود. 
وظایف ستاد راهبردي استان شامل موارد زیر است: 

o   هماهنگی اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 
در سطح استان برابر دستورعمل های کشوری

o   انج��ام هماهنگی های مورد نی��از )در قالب برنامه 
عملیاتي( ب��راي اجراي سیاس��ت هاي ابالغي از 
سوي ستاد ملي )فني، اجرایي و پشتیباني و ...(

o   تأمین و تخصی��ص منابع مورد نیاز براي کمك 
به اجراي مناسب تر برنامه

o   بررس��ي چالش ها و پیشنهاد راه کارهاي مناسب 
براي برطرف کردن مش��کالت به ستاد اجرایی 

کشوری
o   ارایه پس خوراند به ستاد ملي

30. ستاد  اجرايی استان

ترکیب ستاد اجرایي استان شامل:
1. رییس دانشگاه )رییس ستاد(، 

2. معاون بهداش��تي و رییس مرکز بهداشت استان 
)جانشین رئیس و دبیر ستاد(، 

3. معاون درمان دانشگاه،
4. رییس گروه توسعه شبکه استان، 

5. مدیرکل بیمه خدمات درماني استان 
6. مدیر درمان تأمین اجتماعي استان 

7. مدی��ر درمان اداره بیمه خدمات درماني نیروهاي 
مسلح استان
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8. رییس اداره درمان کمیته امام )ره(
9. رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان

تبص�ره: کمیته هاي اجرایي پیش��نهادي در س��طح 
استان ها به شرح زیر است:

o   کمیته فرهنگي و تبلیغات و اطالع رساني عمومي
o   کمیته آمار و فن آوري اطالعات 

o   کمیته س��اماندهي تامی��ن و توزیع منابع مالي و 
غیرمالي

o   کمیته آموزش و مدیریت نیروي انساني
o   کمیته پایش و نظارت

31. ستاد اجرايی شهرستان

با ترکیب: 
1. فرماندار )رییس ستاد(،

2.  رییس شبکه )جانشین رئیس ستاد و دبیر ستاد(،
3. رییس مرکز بهداشت شهرستان، 

4. معاون درمان شبکه شهرستان )در شهرستان تك 
بیمارستانی رئیس بیمارستان(، 

5. نماینده هر یك از سازمان هاي بیمه گر شهرستان،
6. مسئول واحد توسعه شبکه شهرستان 

تبصره: وظایف س��تاد اجرایي شهرستان به شرح زیر 
خواهد بود.

1. تحلیل وضعیت موجود 

o     واحدهاي ارایه خدمت
o    تعداد و نوع واحدها در بخش دولتي و غیردولتي
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o    نی��روي انس��اني موجود )ترکی��ب و تعداد( در 
بخش دولتي و غیردولتي

o    تطبی��ق فض��اي فیزیکي و تجهی��زات موجود 
بخ��ش دولتي و غیر دولتي برابر ضوابط وزارت 

بهداشت

2.     س�ازماندهي الزم ب�راي اس�تقرار نظ�ام ارج�اع ب�ا 
محوريت پزشك خانواده و تیم سالمت: 

o    تعیی��ن وظای��ف واحده��اي مرتبط س��تادي 
شهرس��تان در اس��تقرار و ارای��ه خدمات تیم 
س��المت با توجه به مصوبات س��تاد هماهنگي 

شهرستان
o  برآورد و توزیع منابع م��ورد نیاز برای راه اندازي 
مراکز بهداش��تي درماني مجري برنامه پزشك 
خان��واده و نظام ارجاع ش��امل فضا، تجهیزات، 
نی��روي انس��اني و مناب��ع م��ورد نی��از ب��راي 
فعالیت هاي اجرایي نظام ارایه خدمات سالمت 
در شهرستان با بیشترین اس��تفاده از امکانات 
موجود )در ش��بکه  ها، س��ازمان هاي بیمه گر و 

بخش غیردولتي(
o    راه اندازي مراکز بهداش��تي درماني و پایگاه های 
مجري برنامه پزش��ك خانواده و نظام ارجاع و 

استقرار تیم هاي سالمت 

3. تحلیل وضعیت سالمت شهرستان: 
)Health Profile(                         

o    ساختار جمعیت
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o    وضعیت سني، جنسي، اشتغال، بیمه
o    ترسیم وضعیت سالمت شهرستان 

o    ایجاد نظام یك پارچه اطالعات نظام سالمت در 
سطح شهرستان. 

منظ�ور  ب�ه  شهرس�تان  مطل�وب  وضعی�ت  ترس�یم   .4
هدف گذاري عملیات اجرايي بر اساس توان شهرستان

5. تدوين برنامه عملیاتي شهرستان

6. تدوين نظام پايش و ارزشیابي

7. هماهنگ�ي آم�وزش همگان�ي، برق�راري ارتب�اط و 
اطالع رساني 

برق��راري ارتب��اط با مس��ئوالن سیاس��ي و مذهبي 
شهرستان و جلب حمایت آنان با استفاده از دستورعمل ها 

و متن هایي که واحد کشوري در اختیار مي گذارد. 
آگاه سازي مردم از آرمان ها و اهداف نظام ارایه خدمات 
س��المت و پزش��کان خانواده با اس��تفاده از همه وسایل 

ارتباط جمعي و سایر امکانات استاني و شهرستاني

8. هماهنگي برای آموزش نیروي انساني 

o    آموزش کارشناسان شبکه شهرستان و سازمان هاي 
بیمه گر درباره آیین نامه براس��اس دستورعمل هاي 
س��تاد اجرایي نظام ارایه خدمات سالمت و شوراي 

استاني نظام ارایه خدمات سالمت 
o     برقراري ارتباط، اطالع رس��اني و بازآموزي پزشکان، 
به ویژه پزشکان عمومي شهرستان درباره آرمان ها و 
هدف هاي نظام ارایه خدمات سالمت و نیز آموزش 
نحوه اج��راي آیین نامه س��طح بندي، نظام ارجاع و 
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تبیین نقش جامعه پزشکي در این زمینه. 

9. اعالم آغاز طرح و شرايط هم كاري و ثبت نام پزشکان 
با ستاد اجرايي شهرستان. 

ثبت نام و تشکیل پرونده براي پزشکان واجد شرایطي 
که اعالم آمادگي کرده اند. 

صدور مجوز کار پزشکان خانواده پس از اعالم آمادگي 
آنان و اعالم فهرست آنان به ستاد اجرایي استان 

اعالم فراگی��ر به مردم براي انتخاب پزش��ك خانواده 
خود و ثبت نام در نزد پزشك خانواده. 

10. هدايت عملیات اجرايي طرح در شهرستان... 

11. پايش عملکرد پزشکان، تیم سالمت

12. پیش بیني س�از و كار تلفیق نتايج پايش هاي مجزاي 
انجام شده توسط واحدهاي مختلف

13. فراهم كردن ش�رايط اجراي تمام دستورعمل هاي 
ابالغي از سوي ستاد ملي و استاني

14. نظارت بر عملکرد ادارات ذي ربط در اجراي برنامه 

15. حمايت هاي مورد نیاز قانوني و مديريتي در اجراي برنامه

16. بررس�ي چالش ها و تعیین راه كارهاي مناسب براي 
برطرف كردن مش�کالت اج�راي برنام�ه و هماهنگي با 

ستاد استاني

کمیته هاي اجرایي پیشنهادي و شرح وظایف آن ها:
o کمیته اطالع رساني و روابط عمومي

l   تدوین برنامه هاي آموزشي عموم مردم 
l   هماهنگي با شوراي شهر
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l   هماهنگي با هیات امنا و بخشداري ها
l    سایر هماهنگي درون و برون بخشي مورد نیاز

l    آگاه سازي جامعه و شناسایي طرح به مردم

o کمیته آمار و فناوري اطالعات 
l   فراهم آوري زیرس��اخت مورد نیاز براي استقرار و 

توسعه پرونده الکترونیکي سالمت
l   استقرار نظام اطالعات شهرستان

l   تحلیل داده  ها و گزارش های دریافتی 
l   ارای��ه گزارش های م��ورد نیاز به س��تاد اجرایي  

شهرستان
l   )تعیی��ن ملزومات( آموزش نیروي انس��اني برای  

کاربردي شدن پرونده الکترونیکي سالمت
l   پشتیباني از سیستم هاي اطالعاتي و کاربران آ ن ها

l   به روزرساني سیستم هاي اطالعاتي

o کمیته آموزش نیروي انساني
l    آموزش نیروهاي جدیدالورود

l    بازآموزي مداوم نیروهاي موجود 

o کمیته پایش و نظارت
l   تعیین ترکیب تیم هاي پایش 

l   برنامه ریزي و پایش عملکرد اعضاي تیم سالمت 
بر اساس بسته خدمت مطابق با چك لیست هاي 

تعیین شده از سوي ستاد اجرایی کشوری
l   بررسي گزارش های حاصل از تیم پایش و تعیین 

نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام شده
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l   تصمیم گیري در خصوص انحرافات ایجاد ش��ده 
در برنامه

l   ارایه نتایج حاصل از پایش به سایر کمیته ها
l   تهیه و ارسال چك لیست پیشنهادي/ تکمیلي به 

کمیته پایش و نظارت استاني 
l   تدوی��ن چ��ك لیس��ت ب��راي ش��رایط خ��اص 

شهرستان 
l   گ��زارش نتای��ج حاص��ل از پای��ش عملک��رد در 
زمان هاي از پیش تعیین شده به ستاد عملیاتي 

شهرستان

تبصره: وجود س��تادهای فوق نافی وظایف هریك از 
ارگان ه��ای مس��ئول در اجرای برنامه نب��وده و هر ارگان 
موظف اس��ت در سطح ملی، استانی و شهرستانی وظایف 
ذات��ی خ��ود را برابر مقررات و مصوبات این دس��تورعمل 
هماهنگ با سایر دستگاه ها به انجام رساند. ستاد اجرایی 
کشوری حسب ضرورت می تواند وظایف ستادهای استانی 

و شهرستانی را اصالح و تکمیل کند.



فصل پنجم:
 نظام ارايه خدمات
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l    پزش��ك خانواده )برابر تعریف صدر این دستورعمل( 
محور ارایه  خدمات بهداشت و درمان به جمعیت هاي 

معین است. 
l    پزش��کان با دارا بودن شرایط زیر مي توانند به عنوان 
پزش��ك خانواده ق��رارداد ببندن��د و ارایه خدمات و 

مراقبت ها را تعهد کنند: 
1.   دارا ب��ودن حداقل ش��رایط یاد ش��ده در تعریف 
پزشك خانواده )مدرک دکتري حرفه اي پزشکي 
یا تخصص های ذکر ش��ده در صدر دستورعمل، 

پروانه دائم و مجوز معتبر کار پزشکي(.
2.    اعالم آمادگي براي هم کاري با بیمه ها و س��تاد 

عملیاتي در شهرستان. 
3.    تعه��د این که فقط در برنامه پزش��ك خانواده و 

نظام ارجاع اشتغال داشته باشد. 
تبصره: پزشکانی که نمی توانند یا نمی خواهند به طور 
دوش��یفته تمام وقت در برنامه پزش��ك خانواده ش��رکت 
کنند مشروط به پیشنهاد ستاد شهرستان و موافقت ستاد 
استان می توانند با کاهش حداکثر جمعیت تحت پوشش 

متناسب با ساعات کار در برنامه شرکت کنند.
4.   عقد قرارداد یك ساله بدون حق توکیل به غیر 

5.    تداوم هم کاري با برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 
منوط به رعایت استانداردهاي اعالم شده است و در 
صورت تخطی از وظایف، ستاد شهرستان می تواند با 
توج��ه به مقتضیات مربوطه تصمیم الزم را در مورد 

ادامه یا عدم ادامه هم کاری ایشان اخذ کند. 
6.   گذراندن دوره هاي آموزش��ي مرتبط حسب نظر 

ستاد استانی
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7.   ارایه بسته خدمت اعالم شده برابر این دستورعمل 
و اصالحات و متمم های بعدی آن

8.   آشنایي با مباني پزشك خانواده و نظام ارجاع 
9.    تعداد افراد ثبت نام شده به ازاء هر پزشك بسته 
به نیاز و حس��ب ش��رایط منطقه و تائید ستاد 
استانی بین 500 تا 2500 نفر به ترتیبی که در 

این دستورعمل آمده، خواهد بود. 
10. اس��تفاده از پزش��ك جانش��ین و جایگزین برابر 

ضوابط پیشگفت خواهد بود
11. عقد قرارداد با سازمان های بیمه

12. در م��ورد پزش��کانی ک��ه در اس��تخدام یکی از 
دس��تگاه ها بوده و در مرکز بهداش��تی درمانی 
داوطلب اجرای برنامه مشغول خدمت هستند، 
انجام اقدامات فوق و عقد قرارداد توسط مسئول 
مرکز مذکور انجام می شود. بدیهی این پزشك، 
پزش��ك خانواده اف��رادی خواهد ب��ود که او را 
انتخ��اب کرده اند و تابع تمام مقررات پزش��ك 

خانواده هستند.
13. دارا ب��ودن فض��اي فیزیکي و تجهی��زات مطابق 
استاندارد اعالم شده برای پایگاه پزشك خانواده

14. به کارگی��ری یك ف��رد دارای صالحیت علمی و 
حرفه ای ماما یا پرس��تار )این فرد باید تعهدات 
قانونی خود را گذرانده و منعی برای کار نداشته 
باش��د. بدون نیاز به داش��تن پروان��ه دفتر کار( 
ک��ه متعهد به ارایه خدمات طبق دس��تورعمل 
کشوری باشد در هر پایگاه )مطب انطباق یافته( 

پزشك خانواده.
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32. نحوه عقد قرارداد و ارايه خدمت

همه س��ازمان هاي بیمه گر موظفند راسٌا در چارچوب  
ضوابطی )از جمله: شرایط عمومي قرارداد، تعهدات پزشك 
خانواده و سازمان های بیمه، زمان قرارداد، شرایط تمدید 
و فس��خ ق��رارداد و تعیین مرجع حل اخت��الف در موارد 
مورد نیاز( که س��تاد اجرایي کشوری در اختیار می گذارد 
با پزش��کان خانواده متناسب با تعداد بیمه شده خودشان 
در آن واحد به منظور خرید خدمات آنان )مندرج در این 
دس��تورعمل( و ماما یا پرستار هم کار او با پزشك قرارداد 
بس��ته و یك نسخه از آن را به شبکه بهداشت شهرستان 

مربوطه ارسال کنند. 
سازمان های بیمه گر موظف به عقد قرارداد با شخصیت 
حقوقی مراکز مجری برنامه پزش��ك خانواده برای خرید 

بسته خدمات تیم سالمت است.  
 برابر مندرجات این دس��تورعمل در صورت فقدان هر 
کدام از اعضای تیم س��المت مرکز، حق الزحمه ایشان از 

مبلغ پرداختِی پرداخت کننده کسر خواهد شد. 
طبق یك بند مستقل در تمام قراردادهای برنامه پزشك 
خانواده و نظام ارجاع مدیر ش��بکه بهداشت و درمان )در 
مرکز استان رئیس مرکز بهداشت شهرستان مرکز استان( 
ناظر قرارداد )برابر روال تعیین شده در این دستورعمل و 
چك لیست های مصوب( و ارایه خدمات بوده و پرداخت ها 
برابر این دس��تورعمل به پزش��کان و تیم سالمت پس از 
گزارش و تائید ایش��ان قابل انجام است. یادآور می شود در 
این ش��رایط مدیر شبکه بهداشت و درمان خود نمی تواند 

به عنوان پزشك خانواده فعالیت کند. 



دستور عمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري، نسخه )02(

74

پزشکان متخصص اطفال و داخلي و پزشکي اجتماعي 
و عفون��ی در صورت عالقه  مندي مي توانند با همان تعرفه 
و نقش هاي تعریف ش��ده براي پزشك خانواده یا پزشك 
خانواده مس��ئول در اجراي فعالیت هاي این دس��تورعمل 

مشارکت کنند. 
پزشکان متخصص که به عنوان پزشك خانواده قرارداد 
مي  بندن��د مجاز نخواهند بود بیماران را از خود )به عنوان 
پزشك س��طح یك( به خود )به عنوان پزشك سطح دو( 

ارجاع دهند. 
تمام پزشکان خانواده و متخصص باید تمام تجویزهاي 
پزشکي ش��امل دارو، پاراکلینیك، مش��اوره و سایر اقالم 

درخواستي را فقط در دفترچه هاي بیمه بنویسند.
ثبت ن��ام پزش��کان با پیگیری س��تادهای شهرس��تان 
و اس��تان در س��امانه س��المت ایرانیان و یا سیستم های 
الکترونیك متصل به این س��امانه انجام و هم چنین براي 
همه اف��راد که نزد پزش��کان خانواده ثبت ن��ام مي کنند، 
پرونده الکترونیك س��المت برابر اس��تانداردهای سامانه 

جامع و همگانی سالمت ایرانیان تشکیل می شود.
بیمه ش��ده حداکثر مي تواند دو بار در س��ال، با اطالع 
سازمان های بیمه مربوطه پزش��ك خانواده خود را تغییر 
ده��د. این تغییر از طریق بیمه به اطالع دبیرخانه س��تاد 
شهرستان رسیده تا تغییرات الزم در دسترسی به پرونده 

الکترونیك اعمال شود.
فاصل��ه ثبت نام نزد پزش��ك خان��واده و اولین تغییر و 
فاصله دو تغییر نباید کمتر از س��ه ماه باش��د. در ش��رایط 
خاص با نظر ستاد شهرستان این مدت قابل کاهش است.

تعویض پزش��ك خانواده در پایان ماه قابل انجام است. 
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)با رعایت ضوابط اعالم ش��ده در خصوص تعویض پزشك 
خانواده( پزش��ك موظف اس��ت حداکثر ط��ی یك هفته 
نس��بت به اعالم انص��راف فرد به س��ازمان بیمه مذکور و 

ستاد اجرایي اقدام کند.
هر پزش��ك خانواده مي  تواند حداق��ل 500 و حداکثر 
2500 نفر را در پوش��ش خود گیرد لیکن س��تاد اجرایي 
شهرستان پس از تآئید ستاد  استان مجاز است در شرایط 
اس��تثنایي )مانند کمك به جذب نیرو در مناطق محروم( 
با گرفتن مجوز از واحد کشوري این سقف را تا 3000 نفر 

به ازاي هر پزشك خانواده تغییر دهد.(
ستاد اجرایي شهرستان مجاز است از دیگر سازوکارهاي 
تشویقي، مانند کمك به اعطای وام و یا در اختیار گذاردن 
محل مراکز بهداشتي درماني )برابر مقررات(، براي تشویق 

پزشکان به کار در مناطق محروم استفاده کند.
در مناطق جغرافیایي ویژه که در صورت لزوم توس��ط 
ستاد اجرایی کشوري اعالم مي شود جمعیت تحت پوشش 

و مدت الزامي قرارداد قابل تغییر خواهد بود.
کار موظف پزشك خانواده در هفته 44ساعت )جز در 

روزهاي تعطیل رسمي( است. 
س��اعت ک�ار تیم سالمت روزانه 8 ساعت در دو نوبت 
صب��ح و بع��د از ظهر )8 تا 12 و 4 تا 8 و پنج ش��نبه ها 
فقط صبح( تعیین مي ش��ود. س��اعت آغاز و پایان، حسب 
مکان جغرافیایي و نیازهاي منطقه و در موارد و ش��رایط 
خاص به پیشنهاد ستاد استاني و با تصویب ستاد اجرایی 
کشوري مشروط به رعایت دو شیفت و میزان ساعات کار 

الزامی قابل تغییر خواهد بود.
اشتغال پزش��کان خانواده در موارد خاص با تشخیص 
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ستاد اجرایي شهرستان و تائید ستاد استان به منظور رفع 
نیاز اورژانس بیمارس��تان و مراکز شبانه روزي شهرستان 
مح��ل خدمت، براي مدت محدود تا بر طرف ش��دن نیاز 
بالمانع اس��ت. ایام ف��وق در طول هر م��اه نباید بیش از 
سه کش��یك شبانه باشد. بدیهی اس��ت پرداخت کشیك 

اورژانس FFS خواهد بود.
پزشك خانواده در هنگام عقد قرارداد، یك پزشك واجد 
شرایط را به عنوان جانشین برابر ضوابط این دستورعمل 
با اخذ مهر و امضای ایش��ان معرفی می کند. نام و نشاني 
محل کار پزش��ك جانش��ین که توسط پزشك خانواده به 
صندوق بیمه مربوطه و س��تاد اجرایي شهرس��تان اعالم 
مي ش��ود باید در جایي مناسب نصب ش��ود و به صورتي 

مشخص به اطالع همه افراد در پوشش برسد.  
در صورتي که پزشك به هر دلیل نتواند به طور موقت 
در محل کار خود حاضر شود، الزم است مراتب را حداقل 
سه روز قبل به صندوق بیمه مربوطه، پزشك جانشین و از 
طریق پزشك خانواده مسئول به ستاد اجرایي شهرستان 
اطالع ده��د. در موارد اضطرار، مطلع س��اختن پزش��ك 
خانواده مسئول و پزشك جانشین کفایت مي کند. پزشك 
خانواده مس��ئول محله، موضوع را به بیمه و ستاد اجرایي 
شهرس��تان اطالع خواهد داد. هر گاه پزش��ك خانواده در 
طول قرارداد خویش، ناگزیر از ترک دایم محل باش��د به 
منظور رعایت حال جمعیتي که در پوشش خود دارد باید 
در فاصله  زماني دو تا سه ماهه ستاد اجرایي شهرستان را 

از تصمیم خود مطلع سازد. 
ب��ا دریافت خبر مهاجرت یکي از پزش��کان خانواده یا 
در ص��ورت ب��روز حوادثي که مانع ادامه  خدمت پزش��ك 
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باش��د، بیمه ها با هماهنگی س��تاد اجرایي شهرستان باید 
براي جلوگیري از بروز وقفه در خدماتي که به مردم ارایه 
مي ش��ود هرچه زودتر با پزش��ك خانواده دیگري قرارداد 

ببندد. 
تبصره: نحوه قرارداد، در پایگاه ها )مطب های پزشکان 
عمومی( و مراکز مجری برنامه یکس��ان نبوده به طوری که 
در پایگاه قرارداد بابت پزشك و همکارش )ماما یا پرستار( 
با پزش��ك منعقد می ش��ود و در مراکز مجری با مالك و 

صاحب امتیاز موسس مرکز عقد قرارداد خواهد شد.

33. انتخاب پزشك خانواده

س��ازمان های بیم��ه مبتنی ب��ر این دس��تورعمل و با 
هماهنگی س��تاد شهرس��تان نس��بت به عقد ق��رارداد با 
پزش��کان واجد شرایط اقدام و ضمن اطالع رسانی به افراد 
تحت پوشش خود نتیجه را برای تدوین فهرست پزشکان 
واجد ش��رایط در محدوده شهرس��تان و اطالع رساني به 
مش��مولین طرح برای انتخاب پزش��ك خانواده به س��تاد 

استان اعالم می کنند.   
انتخاب پزش��ك خانواده از س��وي خان��وار در فاصله 
مج��از تعیین ش��ده، اختیاري اس��ت. در ای��ن میان تنها 
عامل محدودکننده، نام نویس��ي کافي افراد نزد پزش��کي 
معین و پرشدن ظرفیت او خواهد بود. انجام تمام مراحل 
اطالع رسانی به بیمه شدگان برای انتخاب پزشك خانواده 
و نیز فراهم کردن امکانات و الزمات آن به عهده س��ازمان 
بیم��ه مربوطه بوده که با هماهنگی س��تاد اجرایي انجام 

می شود.
بیمه شدگان براي بهره مندي از خدمات پزشك خانواده 
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و نظام ارجاع در انتخاب پزشك خانواده از پایگاه ها )مطب( 
و مراکز مجری برنامه مختار هستند.

محل ورود خانواده ها به برنامه پزش��ك خانواده و نظام 
ارج��اع برای ثب��ت نام و دریافت خدمات در س��طح اول، 
محل زندگي و س��کونت خانواده )حداکثر ش��عاع مجاز( 
است. براي افرادي که به هر دلیل مانند اشتغال ادواري یا 
خوابگاهي بین محل س��کونت و محل کار فرد در دو شهر 
جداگانه باش��د، انتخاب محل سکونت یا کار براي ورود به 

برنامه، آزاد است. 
انتخاب پزش��ك خانواده در محدوده دسترسي از بین 
پزش��کان طرف قرارداد به صورت اختیاري، و انتخاب به 
صورت خانواری اس��ت. به این معني که سرپرست خانوار 
مسئول انتخاب پزشك خانواده بوده، اما انتخاب فردی هم 
مشروط به درخواست سرپرس��ت با ذکر دلیل و موافقت 

ستاد اجرایي شهرستان مقدور است. 
در صورت تغییر مح��دوده جغرافیایي محل زندگي و 
یا کار بیمه ش��ده، امکان تعویض پزشك خانواده با انجام 
هماهنگی الزم با بیمه و س��تاد شهرس��تان بدون هرگونه 

محدودیتي وجود خواهد داشت. 

34. شرايط ثبت نام افراد 

تم��ام بیمه ش��دگان تحت پوش��ش بیمه ها بر اس��اس 
دفترچه معتبر و شماره ملي، احراز هویت شده و در برنامه 
پزشك خانواده و نظام ارجاع توسط پزشکان خانواده ثبت 

نام مي شوند. 
تبصره1: کس��انی که فاقد بیمه درمان هس��تند، طبق 

ضوابط تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار می گیرند.
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تبصره2: در مورد کس��اني که بیمه ش��ده هستند اما 
شماره ملي ندارند )تبعه ایران نیستند(، عالوه بر دفترچه 
به جاي ش��ماره ملي از ش��ماره گذرنامه استفاده مي شود 
ک��ه مي ت��وان آن را به عنوان جایگزین ش��ماره ملي براي 
این گونه افراد در برنامه پزش��ك خانواده و نظام ارجاع در 

نظر گرفت. 

35. استحقاق درمان و حداقل مدت پرداخت سرانه

در خصوص مدت اعتبار و استحقاق درمان بشرح زیر 
اقدام خواهد شد: 

مالک عم��ل، دفترچه های بیم��ه داراي اعتبار بوده و 
داش��تن حداقل سه ماه اعتبار در دفترچه از شرائط اصلي 
ثبت نام اس��ت و از تاریخ ثبت نام خانواده ها نزد پزش��ك 
خانواده )به ش��رط تداوم خدمت و رعایت اس��تانداردها( 
س��ازمان های بیمه گر موظفند بدون توجه به اس��تحقاق 
درمان بیمه ش��دگان تا 6 ماه نس��بت به پرداخت س��رانه 

افراد فوق به تیم سالمت اقدام کنند. 
برای اس��تفاده از خدمات بس��تری در سطح دوم و در 
ص��ورت نیاز، اس��تحقاق درمان ب��ه روش فعلي )دریافت 
تأیید اس��تحقاق درمان قید شده در دفترچه توسط دفاتر 
اس��ناد پزشکي( دریافت مي ش��ود. البته به موازات بهبود 
روش و مکانیزاسیون مي توان از روش هاي الکترونیك نیز 

بهره گرفت.

36. دفترچه هاي درماني موجود

 در برنامه پزش��ك خانواده و نظام ارجاع دفترچه هاي 
موجود در ف��از اول تغییري نک��رده و فرم هاي مورد نیاز 
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)مانن��د ارجاع به س��طوح باالت��ر و دریاف��ت بازخورد به 
س��طح اول( حس��ب مورد، اس��تفاده خواهد ش��د. لیکن 
برای شناس��ایی پزش��ك خانواده هر فرد ب��ه ترتیبی که 
سازمان های بیمه گر طراحی و اعالم می کنند، نام پزشك 
خان��واده ف��رد در دفترچه درج می ش��ود و در بلند مدت 

کارت هوشمند سالمت جایگزین دفترچه ها مي شود. 

37. پرونده الکترونیك سالمت 

پزش��ك خانواده و تیم س��المت موظف هستند برابر 
دس��تورعمل ابالغی وزارت بهداش��ت نس��بت به تکمیل 
پرونده الکترونیك سالمت، انجام ویزیت پایه و ثبت تمام 
اقدام��ات، ارجاع��ات و نتایج خدمات بهداش��تی، درمانی 
و تش��خیصی در این پرونده ي برخط، اق��دام کند. بدین 
ترتیب پرونده الکترونیکي س��المت به مجموعه اطالعات 
مرتبط با سالمت شهروندان اطالق مي شود که به صورت 
مداوم در طول زندگي افراد به ش��کل الکترونیکي ذخیره 
ش��ده و بدون محدودیت زمان یا مکان در دسترس افراد 
مجاز ق��رار خواهد گرف��ت. بدین منظور ه��ر مرکز ارایه 
خدمات سالمت، باید مجهز به سیستم اطالعاتي باشد که 
اطالعات سالمت ش��هروندان را در کنار خدمات سالمت 
ارایه شده، به شکل الکترونیکي ذخیره کند. ضروری است 
حداکثر ت��الش برای فراهم آوردن الزامات اس��تقرار این 
سامانه توس��ط دس��ت اندرکاران صورت گرفته و استقرار 

پرونده الکترونیکی عملیاتی شود. 
الزم به ذکر اس��ت که اطالعات پرونده س��المت افراد 
محرمانه بوده و فقط در اختیار افراد مجاز بوده، این افراد 
وظیف��ه حفظ حراس��ت از محتویات پرون��ده را بر عهده 
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داش��ته و هرگونه س��وء اس��تفاده از آن ممن��وع و پیگرد 
قانونی دارد.

38. نظام پرداخت به پزشك خانواده )سطح اول(

حق الزحمه پزش��ك خانواده به صورت سرانه پرداخت 
مي ش��ود. میزان سرانه پایه پزش��ك خانواده و دستیارش 
)ماما یا پرس��تار( ب��ه ازاي هر نفر در م��اه 17500 ریال 
خواهد بود که با توجه به پذیرش گروه های خاص س��نی 
و جنس��ی و نیز برخی از موارد خاص که در ذیل خواهد 

آمد، افزایش می یابد.

39. نحوه محاسبه سرانه فعلي پزشك خانواده

سرانه پایه پزشك خانواده )پایگاه یا همان مطب انطباق 
یافته( با س��رانه پایه 17500 ریال بابت خدمات پزشکی 
عمومی و خدمات پرس��تاری و مامایی که توسط هر کدام 
از بیمه گرها متناس��ب با تعداد بیمه شده تحت پوشش و 
س��ایر ضرایب تعریف شده به شرط رعایت استانداردهای 
خدم��ت پس از کس��ر مالیات و س��ایر کس��ورات قانوني 
قابل پرداخت اس��ت. در هر ص��ورت این گروه هیچ رابطه 

استخدامی با بیمه ها و وزارت بهداشت ندارند.
پزشك خانواده مس��ئول حداکثر می تواند 2000 نفر را 
)به دلیل داشتن وقت کافی برای نظارت بر عملکرد پزشکان 
پایگاه های محله خود و نیز نظارت و پیگیری سالمت عمومی 

در آن محله( تحت پوشش مستقیم قرار دهد. 
محاسبه حق الزحمه پزشك خانواده مسئول به عنوان 
پزش��ك خانواده و با توجه به جمعیت تحت پوشش مانند 
س��ایر پزش��کان خانواده اس��ت. هم چنین به عنوان حق 



دستور عمل برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهري، نسخه )02(

82

مدیریت بر عملکرد و سالمت محله عدد ثابت 850 ریال 
به ازای هر فرد تحت پوش��ش خود و پزشکان محله تحت 
سرپرستی ایشان از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی 

مربوطه دریافت می کند. 
یادآور می ش��ود این پرداخت ها پس از کسر مالیات و 
س��ایر کسورات قانوني به حس��اب مالك یا صاحب امتیاز 
واری��ز و ایش��ان پس از کس��ر حداکث��ر 10 درصد بابت 
اس��تهالک، اجاره، سود س��رمایه، مواد مصرفی، نیروهای 
پش��تیبانی )خدمتگزار، مدارک پزش��کی( و... مابقی را به 
ذی نفع��ان پرداخت می کند. بدیهی اس��ت اگ��ر این فرد 
حقوق بگیر باشد هزینه حقوق آنان کسر و مابقی بصورت 

کارانه به ایشان پرداخت خواهد شد. 
تبص�ره: پرداخ��ت حق��وق و حق الزحم��ه کاردان یا 
کارشناس بهداش��ت خانواده، کاردان یا کارشناس مبارزه 
ب��ا بیماري ها، کاردان یا کارش��ناس بهداش��ت محیط و 
حرف��ه اي که در واحده��ای زیرمجموعه خدمت می کنند 
براب��ر مقررات به عهده دانش��گاه ها/ دانش��کده های علوم 
پزشکی اس��ت. در صورتی که حس��ب نیاز از مراکز سایر 
دس��تگاه ها اعم از خصوصی ی��ا دولتی و... به عنوان مرکز 
ارایه دهنده خدمات استفاده شود دانشگاه ها/ دانشکده های 
علوم پزش��کی موظف به پرداخت معادل حق الزحمه این 
افراد متناس��ب با درصد ارزشیابی اخذ شده برابر مقررات 
ج��اری خود به عالوه 10% بابت اس��تهالک، اجاره، س��ود 
س��رمایه، مواد مصرفی، نیروهای پش��تیبانی )خدمتگزار، 

مدارک پزشکی( هستند. 
خرید خدمت از س��ایر اعضای تیم س��المت )تغذیه و 

روانشناس بالینی( بصورت FFS خواهد بود.
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تبص�ره 1: ویزیت و داروی ارایه ش��ده در س��طح یك 
برنامه پزشك خانواده به بیمه شده در قالب بسته خدمتي 
تعریف ش��ده، رایگان است و صد در صد آن توسط بیمه 

پرداخت می شود.
تبصره 2: تمام پرداخت ها طبق این دس��تورعمل، هر 
سال توسط شورای عالی بیمه بر مبناي رشد تعرفه، رشد 
حقوق و دس��تمزد و س��ایر پارامترهاي تاثیرگذار بازبیني 

خواهد شد.

40. تغییرات میزان س�رانه به ازای تعداد جمعیت تحت 
پوشش

میزان س��رانه دریافتی پزشك و تیم سالمت متناسب 
با تعداد جمعیت تحت پوش��ش با نس��بت های زیر تغییر 

خواهد کرد
اگر تعداد مجموع افراد ثبت نام ش��ده و تحت پوشش 

پزشك خانواده:
l    1 نفر تا 500 نفر باشد میزان سرانه برابر خواهد بود 

با = سرانه پایه 
l    501 نفر تا 1000 نفر باشد میزان سرانه برابر خواهد 

بود با = سرانه پایه ضرب  در 1/1
l    1001 نف��ر تا 1500 نفر باش��د میزان س��رانه برابر 

خواهد بود با = سرانه پایه ضرب  در 1/2
l    1501 نفر تا 2000 نفر نفر باش��د میزان سرانه برابر 

خواهد بود با = سرانه پایه ضرب  در 1/3
l    2001 نف��ر تا 2250 نفر باش��د میزان س��رانه برابر 

خواهد بود با = سرانه پایه ضرب  در 0/5
l    2251 نف��ر تا 2500 نفر باش��د میزان س��رانه برابر 
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خواهد بود با = سرانه پایه ضرب  در 0/3
در موارد خاص که تعداد افراد تحت پوش��ش با کسب 
مجوزه��ای الزم به بیش از 2500 نفر ارتقاء یابد، س��رانه 
پرداخت��ی بابت افراد مازاد برابر س��رانه پایه ضرب در 0/3 

خواهد بود.
اگر پزش��کان تا سه ماه نتوانند حداقل 500 نفر را جذب 
و ثبت ن��ام کنند از برنامه پزش��ك خان��واده و نظام ارجاع 
شهری خارج و افراد تحت پوشش آنان باید به سایر پزشکان 

خانواده محدوده تعریف شده مراجعه و ثبت نام کنند. 

41. چگونگي پرداخت سرانه پزشك خانواده

 80% سرانه جمعیت تحت پوشش پزشك خانواده به 
صورت ماهیانه  با اعالم لیست اسامي ثبت نام شدگان به 
ستاد اجرایي استان پزشك خانواده و نظام ارجاع بصورت 
علي الحس��اب در پایان هرماه پرداخت شده و20% مابقي 
پ��س از پایش و بازخوردکه توس��ط تیم مش��ترک بیمه 
و ش��بکه بهداش��ت و درمان انجام خواهد ش��د، پرداخت 

مي شود )در پایان هر فصل(. 

42. تعیین سرانه پزشك خانواده و ارزيابي عملکرد

بر اس��اس نتایج اس��تخراج ش��ده از چك لیست هاي 
ارزیابي عملکرد، سرانه پزشك خانواده تا 20 درصد قابل 

افزایش یا کاهش خواهد بود.

43. سرانه پزشك خانواده و سوابق كاري

در بدو هم کاري پزش��کان با برنامه پزش��ك خانواده، 
به ازاي هر س��ال از زمان فراغت از تحصیل )از پزش��کی 
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عمومی( به میزان 1% به سرانه پرداختي )500 تا 2000 
نفر( افزوده مي ش��ود. الزم به ذکر است که مدت بیش از 

20 سال قابل محاسبه نیست. 

44. سرانه پزشك خانواده و مدت مشاركت در طرح

از تاریخ اجرای این دستورعمل به منظور ایجاد انگیزه 
براي استمرار هم کاري پزشکان خانواده و نظام ارجاع، در 
پنج س��ال اول هم کاري و به ازاي هر سال سابقه 1 تا %3 
به س��رانه پایه پرداختي )500 تا 2000 نفر( متناسب با 
نتایج پایش عملکرد پس از تائید س��تاد شهرستان اضافه 

خواهد شد. 

45. سرانه پزشك خانواده و جمعیت تحت پوشش

به ازاي افراد باالي 60 س��ال و زیر 5 س��ال، و مادران 
باردار جمعیت تحت پوش��ش پزش��ك خان��واده 20% به 
س��رانه پایه پرداختي به ازاي هر نفر از گروه هدف اضافه 

خواهد شد.

 46. كاهش س�رانه پرداخت�ی در صورت ع�دم انجام به 
موقع ويزيت پايه 

پزش��ك خانواده باید در اس��رع وقت با همکاری ماما/ 
پرستار تیم نس��بت به تکمیل پرونده الکترونیك سالمت 
و انج��ام ویزیت پای��ه و ارایه مراقبت ه��ای فعال مبتنی 
بر س��امانه س��المت ایرانیان اقدام کن��د. ثبت نام کامل با 
اطالعات دموگرافیك برای شروع پرداخت سرانه اجباری 

است و بدون آن، سرانه قابل پرداخت نخواهد بود.
تکمی��ل پرون��ده س��المت الکترونیك و انج��ام ویزیت 
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پای��ه برای تك تك افراد الزامی اس��ت با توجه به زمان بری 
تش��کیل پرونده، هر پزش��ك حداقل به ازای هر 500 نفر 
ثبت نام ش��ده، حداکثر یك  ماه فرص��ت برای ویزیت پایه 
و تکمیل پرونده خواهد داش��ت. بدیهی اس��ت هرگاه طی 
ای��ن زمان پرونده تکمیل نش��ود، باب��ت افرادی که پرونده 
س��المت آنان تکمیل نشده اس��ت، صرفاً 60% سرانه به او 
پرداخت و با اضافه ش��دن هرم��اه به این تأخیر 10% دیگر 
از این 60% س��رانه تا شش ماه کاهش و بعد از آن درمورد 
ادامه هم کاری ایش��ان با برنامه توس��ط س��تاد شهرستان 

تصمیم گیری می شود.
تبصره: زنان باردار، افراد باالی 60 سال، کودکان زیر 
5 سال و بیماران شناخته شده مزمن باید در هنگام ثبت 
ن��ام ویزیت پایه آنان انجام و پرونده الکترونیك س��المت 
آنان تکمیل ش��ود و گرنه هیچ س��رانه ای بابت این افراد 

پرداخت نمی شود.
یادآور می ش��ود پزش��کی که هنوز لیست و ظرفیت او 
پر نش��ده به هیچ عنوان حق عدم ثبت نام افراد جدید را 

نخواهد داشت. 

حق الزحمه سایر خدمات پزشکان خانواده:
حق الزحم��ه خدمات��ي مانن��د: ختن��ه، بخی��ه زدن و 
دبریدمان، کشیدن ناخن، برداشتن خال و لیپوم و زگیل، 
نمونه ب��رداري از پوس��ت و مخ��اط و... )مطابق فهرس��ت 
س��ازمان های بیمه( که توس��ط پزش��کان خان��واده ارایه 
مي شود، با اخذ 30% تعرفه دولتی از بیمار  و 70% تعرفه 

دولتی از بیمه ها قابل انجام است.
تبصره: انجام هرگونه تزریقات و سرم تراپی شامل بند 
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فوق نبوده و در سرانه پزشك خانواده دیده شده است.

47. پرداخ�ت س�رانه ب�ه پزش�ك خان�واده در مناط�ق 
محروم

در مناطق محروم براي هر فرد ثبت نام ش��ده بین 4 تا 
40%  صرفاً به سرانه پایه اضافه می شود. تعیین مناطق محروم 
با اس��تناد به مصوبه ضریب تعرفه ترجیحي مناطق محروم 
)نام��ه 6/52811/س مورخه 81/4/29 برنامه 30439 ذیل 
ردیف 129109 قانون بودجه س��ال1381 تعرفه ترجیحي 

مناطق محروم  که پیوست است( خواهد بود. 

48.  حق الزحمه مشاوره 

حق الزحمه مربوط به درخواست مشاوره از کارشناسان 
پروانه دار ش��اغل در حرف مش��اوره تغذیه، روانش��ناس 
بالینی، بینایي س��نجي؛ شنوایي سنجي در صورت ارجاع 
از طرف پزش��ك خانواده براب��ر تعرفه هاي مصوب هیئت 
دولت در بخش دولتي و یا خصوصي و به ش��رط ارس��ال 

بازخورد از طریق بیمه ها قابل پرداخت است.  
تبص�ره: خدمات دندانپزش��کی براب��ر ضوابط جاری 

سازمان های بیمه گر خواهد بود.

49. نظام پرداخت پزش�ك متخصص در سرپايي )سطح 
دوم( 

روش پرداخت به پزش��ك متخصص به صورت کارانه 
)پرکیس( است. 

حق الزحمه پزشك متخصص و فوق تخصص و فلوشیپ 
به شرح ذیل تعیین مي شود:
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ه��رگاه پزش��ك خانواده، به ه��ر دلیل یک��ي از افراد 
تحت پوش��ش خود را به پزش��ك متخصص ارجاع دهد، 
در صورت رعایت اس��تانداردهای الزم توسط متخصص و 
ارایه پس خوراند به پزشك خانواده، این فرد در مراجعات 
س��رپایی باید )در بخش دولتي و خصوصی حس��ب مورد 
10 درص��د یك ویزیت( را پرداخت کن��د در صورتی که 
مراجعه به بخش خصوصی باشد، بیمه ها 90% یك ویزیت 
خصوص��ی کامل به عالوه ی��ك ویزیت کامل دولتی را در 
صورت رعایت اس��تاندارها ازجمله ارای��ه پس خوراند، به 
پزش��ك پرداخت خواهند کرد و اگر فرد به بخش دولتی 
مراجعه کرده بود سه ویزیت دولتی توسط بیمه ها پرداخت 
خواهد شد و در صورتي که فرد خارج از سیستم ارجاع به 
پزش��ك متخصص مراجعه کند، باید 100 درصد ویزیت 
پزش��ك متخصص را شخصاً پرداخت کند.  در این حالت 
تمام هزینه های کلینی��ك و پاراکلینیك، داروخانه و... به 

عهده بیمار خواهد بود.
در بیمارستان های دانشگاهي و دولتي: 

پرداخت 95% هزینه خدمات بستري طبق تعرفه هاي 
مص��وب هیات وزیران در بخش دولت��ي به عهده بیمه ها 
خواه��د بود ک��ه در ص��ورت رعایت اس��تانداردها و ارایه 
پس خوران��د ارج��اع )با تائید پزش��ك خان��واده( و با نظر 
س��تاد اس��تان تا 50 درصد حق الزحمه پزشك )مشمول 
K( معال��ج به ای��ن مبلغ اضافه خواهد ش��د. )قواعد تمام 
وقتی به قوت خود باقی اس��ت لیکن م��ازاد پرداختی به 
ازای پس خوران��د همان 50% یك K حق الزحمه صرفاً به 

پزشك معالج خواهد بود( 
اما در بیمارس��تان های غیردولتي، خیریه و... پرداخت 
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95% هزین��ه خدمات بس��تري طب��ق تعرفه هاي مصوب 
هیات وزی��ران در بخش دولتي به عهده بیمه اس��ت. در 
صورت رعایت اس��تانداردها و ارای��ه پس خوراند ارجاع )با 
تائید پزش��ك خانواده( و با نظر س��تاد اس��تان تا معادل 
50% حق الزحمه دولتی پزشك معالج به این مبلغ اضافه 
خواهد شد )فرانشیز س��هم بیمار 5% تعرفه هاي مصوب 
هیات وزی��ران به اضافه مابه التف��اوت تعرفه هاي مصوب 
هیات وزیران در بخش مربوطه به عهده بیمه شده خواهد 
بود(. در صورت دریافت هرگونه وجه خارج از تعرفه تحت 
هر عنوان آن بیمارستان و پزشك مربوطه از مسیر ارجاع 
حذف خواهد ش��د. درتمام موارد بیمه ش��ده به هیچ وجه 

بابت پس خوراند وجهی نمی پردازد.
تبص�ره: در خص��وص ارجاع بیم��اران الکتیو، اختیار 
انتخ��اب تخص��ص و ویژگی های بیمارس��تان با پزش��ك 
اس��ت و انتخاب متخصص یا بیمارس��تان برای بس��تری  
بین بیمارس��تان های دارای ویژگی الزم، توسط بیمار در 
قالب نظام ارجاع و برابر نقش��ه ارجاع س��طح 2 و 3 انجام 

می شود.
تع��داد ارجاع��ات پزش��ك خان��واده ب��ه متخصص و 
فوق تخصص نباید از حد استاندارد که توسط ستاد اجرایی 
کشوري پزشك خانواده و نظام ارجاع تعریف خواهد شد، 
بیش��تر باشد و در صورت عدم رعایت استاندارد، متناسب 
با عدم رعایت اس��تاندارد تعریف شده، از سرانه پرداختي 

پزشك خانواده کسر خواهد شد.
بدیهی اس��ت ارجاع پزش��ك خانواده به فوق تخصص 
صرف��اً پس از ارجاع به متخصص و کس��ب نظر او مقدور 
ب��وده و در مواردی که به دلیل نوع بیماری نیاز به مراجعه 
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مکرر به فوق تخصص باش��د در صورت درج برنامه درمان 
در پرونده، قابل انجام است.

50. نظام پرداخت پزشك فوق تخصص - بستري )سطح سوم(

ضواب��ط پرداخ��ت ب��ه فوق تخصص ها باب��ت خدمات 
بستري همانند متخصصین است. 

51. نظام پرداخت در مراكز داروئي در سرپايي

فرانش��یز داروی س��طح اول 0% بوده در سطح دوم و 
سوم مانند شرایط فعلی خواهد بود و ظرف شش ماه مدل 

دسته بندی فرانشیز داروها توسط بیمه ها ارایه می شود.
در خ��ارج از نظام ارجاع، تم��ام هزینه هاي دارویي به 

عهده بیمار خواهد بود.
تبصره 1: لیست داروهاي مورد تعهد بیمه ها در مراکز 
طرف ق��رارداد براي پزش��کان مربوطه )اع��م از خانواده، 
متخص��ص و فوق تخصص( برابر ضواب��ط جاري و ابالغي 

شورای عالی بیمه است. 
تبص�ره 2: بدیه��ي اس��ت بخش��نامه هاي مربوط به 
تبصره ه��اي بودجه و بیماران خاص )وی��ژه(، کماکان به 

قوت خود باقي است.

52. نظ�ام پرداخ�ت در آزمايش�گاه و تصويربرداري در 
خدمات  سرپايي

اگر نس��خه بیمار توسط پزش��ك خانواده، متخصص و 
فوق تخصص به آزمایش��گاه و تصویربرداري طرف قرارداد 
و در قالب نظام ارجاع، ارجاع ش��ده باشد، 70% هزینه در 
بخش دولت��ي و 70% هزینه در بخ��ش خصوصي )طبق 
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تعرفه توافقي( به عهده سازمان های بیمه خواهد. 
اگ��ر بیم��ار ب��رای دریافت خدم��ات آزمایش��گاهي و 
تصویرب��رداري ب��ه مراکز غیرطرف ق��رارداد مراجعه کند 

پرداخت صددرصد هزینه ها به عهده وي خواهد بود. 
در خارج از نظام ارجاع، تمام هزینه هاي آزمایشگاهي 

و تصویربرداري به عهده بیمار خواهد بود. 
تبصره 1: لیست خدمات آزمایشگاهي و تصویربرداري 
مورد تعهد سازمان های بیمه در مراکز طرف قرارداد براي 
پزشکان مربوطه )اعم از خانواده، متخصص و فوق تخصص( 

برابر ضوابط جاري و ابالغي شورای عالی بیمه است. 
تبصره 2: خرید خدمات در بخش خصوصي براساس 

تعرفه هاي توافقي خواهد بود. 
تبص�ره 3: 80% وج��وه مطالبات خدم��ات داروئی، 
آزمایش��گاهي و تصویرب��رداري پس از دریافت اس��ناد و 
مابقي پس از طي مراحل رسیدگي پرداخت خواهد شد.

53. شیوه شناسائی پزشکان خانواده و پزشکان متخصص 
طرف قرارداد توسط مراكز پاراكلینیك

براي این که داروخانه یا پاراکلینیك به راحتي تشخیص 
دهد پزش��کي که دارو یا خدمت را تجویز کرده اس��ت از 
چه رابطه اي با سازمان های بیمه گر برخوردار است بیمه ها 

تدابیر الزم را طراحی و اجرا خواهند کرد.

54. شرايط باز پرداخت هزينه دارو و پاراكلینیك

الف( س��طح اول: پرداخت هزین��ه دارو و پاراکلینیك 
منوط به ارس��ال برگ اول دفترچه و یکس��ان بودن مهر 
پزشك خانواده با اطالعات پزشك خانواده بر روی دفترچه 
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)با حداکثر دو هفته اعتبار از زمان تجویز(،
س��طح دوم و س��وم: پرداخ��ت هزین��ه دارو و  ب( 
پاراکلینی��ك منوط به ارس��ال برگ س��بز دفترچه و بن 

ارجاع و صحت کنترل موارد زیر است:
انطباق شماره درج شده نظام پزشکي پزشك خانواده 
یا جانشین وي بر روي نسخ، با مهر روي بن ارجاع و تاریخ 
تجوی��ز )با حداکثر دو هفته اعتبار از زمان تجویز(، وجود 
نقش مهر و تاریخ درج ش��ده توسط پزشك متخصص در 

پشت بن ارجاع. 



فصل ششم: 
مراحل اجرايي و گردش كار در 

سطح اول

پس از تصویب نهایی فصول فوق مراحل اجرایی توسط 
ستاد اجرایی کشوری تهیه و الزم االجرا است. 
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تقدیر و تشکر
مراح��ل طراحی و تدوین این دس��تورعمل و نیز فرآیند 
اخذ تواف��ق ذی نفعان با هدایت و راهنمایی و هم کاری وزرا، 
معاونین و مدیران ارشد محترم وزارتخانه های بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان ها 
و صندوق های بیمه و هم چنین مدیران و کارشناس��ان ارشد 
محترم معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور، 
با محوریت مرکز مدیریت ش��بکه وزارت بهداش��ت درمان و 
آموزش پزش��کی انجام شده است. بدینوس��یله از مدیران و 
کارشناس��ان زیر که نقش به س��زایی در این اقدام شایسته 

داشته اند تقدیر و تشکر به عمل می آید:
ه�م کاران محت�رم وزارت بهداش�ت درم�ان و 

آموزش پزشکی:
- جناب آقای دکتر باقر الریجانی

- جناب آقای دکتر علیرضا مصداقی نیا
- جناب آقای دکتر سید حسن امامی رضوی

- جناب آقای دکتر حسن امین لو
- جناب آقای دکتر سیدعباس حسنی
- جناب آقای دکتر محمدعلی محققی

- جناب آقای دکتر محمد شریعتی
- جناب آقای دکتر داود مقیمی
- جناب آقای دکتر حمید رواقی

- جناب آقای دکتر جمشید کرمانچی
- جناب آقای دکتر محسن صابری

- سرکار خانم عصمت جمشیدبیگی
- جناب آقای دکتر محمدرضا ترجمان
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- سرکار خانم ناهید فرخ یار
- سرکار خانم فاطمه مالکی

- سرکار خانم دکتر نگین طاهری
- سرکار خانم نیلوفر مرد فرد

- سرکارخانم دکتر نسرین چنگیزی
- جناب آقای دکتر حسین کاظمینی

- جناب آقای دکتر محمدرضا رهبر
- جناب آقای دکتر اردشیر خسروی

- سرکار خانم فرح بابایی
- جناب آقای دکتر عزیزاهلل عاطفی

هم کاران محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
- جناب آقای مهندس سید عبداهلل عمادی

- جناب آقای دکتر عباس اکبریان
- جناب آقای دکتر امیر مجلسی

- سرکار خانم آناهیتا شکري
- سرکار خانم مریم میرمالك

ه�م کاران محت�رم معاون�ت برنامه ری�زي و نظ�ارت 
راهبردي رئیس جمهور

- جناب آقای دکتر رحیم ممبینی
- جناب آقای دکتر ایرج دریالعل 
- جناب آقای دکتر مجید فراهانی

- سرکار خانم نهال احمدزاده
- سرکار خانم فریبا کشاورز

- سرکار خانم سودابه آبساالن
هم کاران محترم صندوق تأمین اجتماعی

- جناب آقای دکتر هدایت اهلل ادیب نیا
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- جناب آقای دکتر خلیل نوکهن اهوازی
- جناب آقای دکتر عبدالکریم چوبساز

- جناب آقای دکتر محمدحسین سلطانی
- جناب آقای دکتر امیر انصاری پور

- جناب آقای دکتر محمدمهدی صدراللهی
- جناب آقای دکتر شهرام غفاری

- جناب آقای حسن صفایی
هم کاران محترم سازمان بیمه خدمات درمانی:

- جناب آقای دکتر محمدباقر هداوند
- جناب آقای دکتر مرتضی ادیانی
- جناب آقای دکتر علی شجاعی
- سرکار خانم دکتر لیال گودرزی

- جناب آقای دکتر محمد باقر هوشنگی
- جناب آقای دکتر مسعود مشایخی
- جناب آقای مهندس بهمن برزگر

هم کاران محترم کمیته امداد حضرت امام )ره(
- جناب آقای دکتر ناصر ایروانی منش

- جناب آقای دکتر جعفر رحیمی
- جناب آقاي حمید یزدان پناه

هم کاران محترم س�ازمان بیم�ه خدمات درمانی 
نیروهای مسلح:

- جناب آقای دکتر حسن عسگری هزاوه
- جناب آقای دکتر فرشاد نجفی پور

هم چنین از س��ایر عزیزانی که م��ا را در انجام مراحل 
فوق یاری کردند و در این جا نام آنان قید نش��ده اس��ت، 

تقدیر و تشکر به عمل می آید.


