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مردم نظام ارائه خدمتنظام تامین مالی

دولت باید اطمینان پیدا کند، همه مردم به مراقبت هاي اولیه بهداشتی دسترسی داشته و بهره مند می شوند



در آغاز کار اسناد باالدستی و تکالیف قانونی مرور شد.
چالش ها و فرصت ها بررسی گردید.
  برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت در قالـب

هفت برنامه تحول و هشت پروژه پشـتیبان طراحـی و   
.اجرا شد
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نقشھ مناطق کم برخوردار شھر مشھد































   اقدامات اصلی در برنامه تحول بهداشت در جمعیت حاشـیه نشـین
هزار نفر50تا 20وشهر هاي 

 هزار طبق دستور 50تا 20عملکرد برنامه تحول در حاشیه و شهرهاي
عمل  به این شرح که براي هر جمعیت تعریف شده یـک کارشـناس   
مراقب سالمت در نظر گرفته شده که خدمات به صورت فعال ارائـه  
می شود و از این مسیر ریسک فاکتورهـا و بیمـاري هـاي مـزمن     

. شناسائی و کنترل می شود

93خالصه گزارش اقدامات صورت گرفته درسال 



نام دانشگاه

پایگاه سالمتمرکز سالمت جامعه

راه اندازي 
نحوه ارائه خدمت

راه اندازي 
نحوه ارائه خدمت

*خصوصیدولتی*خصوصیدولتی

5924351485791مشهد

33303963561البرز

217141054065تبریز

مراکز خصوصی بصورت خرید خدمت تضمینی از بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد مدیریتی انجام * 
.می شود



تعداد و درصد واحدهاي ارائه دهنده خدمت به تفکیک محل استقرار
کل کشور غیر ضمیمه-پایگاه سالمت  مرکز سالمت جامعه محل استقرار

774 544 230
حاشیه

89% 91% 84%
100 55 45

هزار نفر50تا 20
11% 9% 16%

874 599 275 کل کشور



نگرانی وزیر محترم از سیماي سالمت ایرانیان

مهمترین دغدغه ونگرانی بنده از سبک و شیوه زندگی مردم است 
که باعث شده سیماي سالمت ایرانیان به خطر بیفتد مقوله پیشگیري مهمتر از درمان است و بر همین 

اساس در این فاز طرح تحول نظام سالمت توجه به امر پیشگیري است



1379مرداد ماه 



استراتژي جهانی براي پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر
استراتژي جهانی درباره رژیم  

غذایی، فعالیت بدنی و سالمت 
برنامه اقدام بر اساس استراتژي جهانی 2008-2013

براي  پیشگیري و کنترل بیماري هاي غیرواگیر

استراتژي جهانی براي کاهش 
مضرات استفاده از الکل 

اولین گزارش سازمان جهانی 
بهداشت درمورد وضعیت 

جهانی بیماري هاي غیرواگیر

درباره بیماري هاي غیرواگیرUNبیانیه سیاسی 

درباره WHOبرنامه عملیاتی جهانی 
،  2020-2013بیماري هاي غیرواگیر،  

شاخص25هدف جهانی و 9از جمله 
مرور جامع مجمع عمومی سازمان ملل 

NCDsبر روي 2014متحد در سال 

چارچوب کشوري اقدام بین بخشی در زمینه 
NCDS

2015بر اساس برنامه هاي توسعه بعد از 
دستور کار توسعه 

تا سال  NCDsهدف جهانی براي 9تحقق 
2025

به عنوان بخشی (2030تا سال NCDsهدف جهانی براي 9تحقق 
)2015از برنامه هاي توسعه بعد از دستور کار 

مجمع بهداشت جهانی 

ECOSOC

مجمع عمومی سازمان ملل



2020-2013برنامه اقدام جهانی بیماري هاي غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت  
باید محقق شود 2025هدف جهانی که تا سال 9

مصرف الکل
%10کاهش 

مرگ و میر زودرس 
NCDبه علت 
%25کاهش 

دارو و  تکنولوژي هاي 
NCDضروري 
%80پوشش 

دارو درمانی 
و مشاوره

%50پوشش 

چاقی/ دیابت 
%0افزایش 

پر فشار ي خون  
%25کاهش 

مصرف دخانیات
%30کاهش 

سدیم/ دریافت نمک
%30کاهش 

نداشتن فعالیت بدنی
%10کاهش 

بیماري و مرگ و میر
NCDعوامل خطر 

پاسخ سیستم هاي ملی



بیماري هاي غیرواگیر چهارگانه اي که با استفاده از مداخالت موثر در مقابله با عوامل 
خطر مشترك تا حد زیادي قابل پیشگیري هستند  

بیماري هاي غیرواگیر چهارگانه اي که با استفاده از مداخالت موثر در مقابله با عوامل 
خطر مشترك تا حد زیادي قابل پیشگیري هستند  

نداشتن فعالیت فیزیکی

رژیم غذایی
ناسالم دخانیات

بیماري هاي 
تنفسی مزمن

مصرف الکل

بیماري هاي 
قلبی و عروقی

دیابت

سرطان

آسیب ها

اختالالت روانی
بیماري هاي 
غیر واگیر و  

شرایط

عوامل خطر
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اقدامات انجام شـده در برنامـه پزشـک خـانواده در جمعیـت      : الف
جمعیـت تحـت   (هـزار نفـر   20روستایی، عشایري و شـهرهاي زیـر   

)1)(میلیون نفر28پوشش
   افزایش سرانه برنامه بر اساس مفاد تفاهم نامه مشترك بـین معاونـت

92ریال درسـال 213460بهداشت و سازمان بیمه سالمت ایران از مبلغ
93ریال در سال 965000به مبلغ 

   بـه  1392نفـر در سـال   4567افزایش تعداد پزشـک خـانواده از
) نفر پزشک جدید1830جذب (1393نفر در اسفند 6397

 نفر در اسـفند  5066به 1392نفر در سال 4718افزایش تعداد ماما از
)نفر ماماي جدید348جذب (1393ماه 



 اقدامات انجام شده در برنامه پزشک خانواده در جمعیت روستایی، عشـایري و  :الف
)2)(میلیون نفر28جمعیت تحت پوشش(هزار نفر 20شهرهاي زیر 

1000میلیارد ریال کـه  2000خانه بهداشت با اعتبار قریب به 2000ساخت و تجهیز
باب دوم در حال اتمـام  1000به بهره برداري رسید و93باب آن در بهمن ماه سال

.است
 مرکز مجري برنامـه  3864باب مرکز بهداشتی درمانی از 2225تعمیر اساسی

روستایی 
 مرکز مجري برنامه روستایی 3864باب مرکز بهداشتی درمانی از 3203تجهیز

)میلیارد ریال 1435با اعتبار 8و 7ردیف هاي (



 اقدامات انجام شده در برنامه پزشک خانواده در جمعیـت روسـتایی،   :الف
)3) (میلیون نفر28جمعیت تحت پوشش(هزار نفر 20عشایري و شهرهاي زیر 

 محل زیسـت پزشـک   ) تعمیر، تجهیز، یا راه اندازي(2579بهبود استاندارد
) میلیارد ریال 748مرکز مجري برنامه با اعتبار  3864روستایی از 

 باب مرکز بهداشتی درمانی 1673باز سازي و نوسازي تجهیزات دندانپزشکی
بـاب مرکـز   3864مجري برنامه ارائه خدمات سالمت دهان و دنـدان در  

میلیارد ریال626بهداشتی درمانی مجري برنامه با اعتبار  
 دستگاه خودرو به صورت استیجاري براي دهگردشی  2403بکارگیري تعداد

میلیارد ریال558در مراکز مجري برنامه با اعتبار  



 اقدامات انجام شده در برنامه پزشک خانواده در جمعیت روستایی، عشایري و شهرهاي زیـر  :الف
)4) (میلیون نفر28جمعیت تحت پوشش(هزار نفر 20

 میلیارد 2378مرکز داراي داروخانه داخل مرکز با اعتبار 3439قلم دارو براي  436تامین
ریال 

  830مرکز مجري برنامه با اعتبار 3395قلم مکمل دارویی براي گروه هاي هدف در 5تامین
میلیارد ریال 

تامین واکسن پنتاواالن  براي گروه هدف در کلیه مراکز و خانه هاي بهداشت
 ادغام برنامه هايNCD در برنامه پزشک خانواده روستایی با اولویت کنترل ریسک فاکتورها

و بیماري فشار خون و دیابت
 338مرکز مجري برنامـه بـا اعتبـار    1034تبدیل پرونده سالمت کاغذي به الکترونیک در

میلیارد ریال
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عملکرد دو دانشگاه فارس و مازندران در اجراي برنامه پزشک خـانواده  : ج
شهري

استان فارس
 اصالح ساختار برنامه پزشک خانواده براساس دستور عمل جدید به منظور سالمت نگر کردن برنامه

سطح ارتقاء سالمت، پیشگیري، درمـان، توانبخشـی و   4و ارائه خدمات سطح بندي شده فعال در 
تسکینی به صورت ادغام یافته با توجه به سیماي جدید عوامل خطر سالمت، آسیب هاي اجتمـاعی،  

.بیماریها و مرگ برنامه به صورت تدریجی با اولویت واحدهاي دولتی در دست اقدام است
 درصد 93.4افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهري
  درصد جمعیت تحت پوشش برنامه 65انجام ویزیت پایه در
ادغام طرح سنجش نو آموزان بدو ورود به مدرسه در برنامه پزشک خانواده
ادغام برنامه دیابت و فشار خون در برنامه پزشک خانواده
 پزشک خانواده 50اختصاص یک ناظر به ازاي هر
اختصاص تیم تظارت  کارشناسان  بیمه  و تقسیم بندي بلوك هاي شیراز جهت نظارت
 مورد و غربـالگري و شـناخت   1261363تعدادویزیت پایه انجام شده  در سامانه تا پایان مهر ماه

:موارد زیر
29062نفر مبتال به دیابت
32859رفشاري خوننفر مبتال به پ
35673 نفر مبتال به نارسایی قلبی
انجام  سنجش دانش آموزان در دو سال  گذشته توسط پزشکان خانواده



عملکرد دو دانشگاه فارس و مازندران در اجراي برنامه پزشک خـانواده  : ج
شهري

 مازندران استان
  اصالح ساختار برنامه پزشک خانواده براساس دستورعمل جدید به منظور سالمت نگر

سطح ارتقاء سالمت، پیشگیري، 4کردن برنامه و ارائه خدمات سطح بندي شده فعال در 
درمان، توانبخشی و تسکینی به صورت ادغام یافته با توجه به سیماي جدید عوامل خطر 

سالمت، آسیب هاي اجتماعی، بیماریها و مرگ برنامه به صورت تدریجی با اولویت 
.واحدهاي دولتی در دست اقدام است

 درصد در استان مازنداران86افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهري
 درصد جمعیت تحت پوشش برنامه در استان مازندران82انجام ویزیت پایه در
 نفرجمعیت به طور متوسط2000اختصاص یک نفر پزشک خانواده براي هر
 مورد و غربالگري و 787710تعدادویزیت پایه انجام شده  در سامانه تا پایان مهر ماه

:شناخت موارد زیر
22551نفر مبتال به دیابت
26838رفشاري خوننفر مبتال به پ
2586 نفر مبتال به نارسایی قلبی
6696نفر مبتال به بیماري ایسکمیک قلبی
1274نفر مبتال به بیماري صرع



پروژه پشتیبان  8عناوین 
توانمند سازي مدیران و کارکنان بخش بهداشت1
استقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات سالمت 2
تکمیل ، تجهیز و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی3

)شهاب(طراحی و استقرار شبکه هوشمند بهداشت 4

همکاري با مراکز تحقیقاتی در جهت اجراي پژوهش هاي کاربردي5
همکاري با مراکز آموزشی در جهت بهره مندي از ظرفیت آن  6
بسته خدمت طبق دستور عمل شرح خدمات سطح اول11تهیه و تدوین 7

استقرار نظام دیده بانی حوزه سالمت8

سالمت در حوزه بهداشتنظام برنامه تحول 



Dr.A.Kousha
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تقویت برنامه تحول خدمات مراقبت هاي اولیه در روسـتاها و  -1
هزار نفر20شهرهاي زیر 

تکمیل، تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراکز بهداشتی درمانی روستایی◦
تعمیر و تجهیز و بهبود استاندارد خانه هاي بهداشت◦
تکمیل پوشش برنامه ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان به روستاییان◦
مکمل هاي دارویی براي روستاییان/ تامین داروهاي اساسی◦
تامین پزشک و ماما براي برنامه پزشک خانواده روستایی◦
تامین خودرو از طریق خرید خدمت◦
براي تمام ...) و HIVسل، ایدزو (، واگیر NCDاجراي بسته خدمت ابالغی از جمله ◦

جمعیت تحت پوشش برنامه
هزار نفر طبق دستورعمل حاشیه شهر و شهرهاي زیر 20اجراي برنامه در شهرهاي زیر ◦

هزار نفر50



تکمیل برنامه ارایه خدمات مراقبت هاي اولیه به جمعیت حاشیه نشـین و  -2
هـزار نفـر   500هزار نفر و توسعه آن تا شهرهاي زیـر  50تا 20شهرهاي 
براساس الگوي جدید) میلیون نفر18(جمعیت 

سـکونت گـاه   700ارایه خدمات مراقبت هاي اولیه سالمت براي ده میلیـون نفـر سـاکن در    ◦
غیررسمی

50تـا  20در تمام شـهرهاي  ) P.H.Cتکمیل شبکه (تکمیل برنامه مراقبت هاي اولیه بهداشتی ◦
میلیون نفر جمعیت5هزار نفر براي 

هزار 500در شهرهاي با جمعیت کمتر از ) P.H.C(گسترش برنامه مراقبت هاي اولیه بهداشتی ◦
)میلیون نفر جمعیت این شهرها18براي (نفر 

تکمیل پوشش برنامه مراقبت هاي اولیه در شبکه بهداشتی درمانی براي تمـام جمعیـت چهـار    ◦
استان یزد، البرز،سمنان و قم

براي تمام جمعیت تحت پوشش برنامه در ایـن  NCDاجراي بسته هاي خدمت ابالغی از جمله ◦
شهرها

شروع برنامه جدید در کالن شهرها با همکاري شهرداري ها طبق الگوي جدید◦



تحول در برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران-3
استان فارس و مازندران2اصالح و تکمیل پرونده سالمت الکترونیک در ◦
استان فارس و مازندران2اتمام برنامه ویزیت پایه براي تمام جمعیت باقی مانده در ◦
براي تمام جمعیت ... و HIV، واگیر، ایدز NCDاجراي بسته خدمت ابالغی از جمله ◦

تحت پوشش پزشک خانواده با رویکرد سالمت نگر
اصالح روش اجراي برنامه پزشک خانواده طبق دستورالعمل حاشیه شهر و شـهرهاي  ◦

استان فارس و مازندران2هزار نفر در تمام شهرهاي 50زیر 
استقرار شبکه جامع و همگانی سالمت شهرستان ◦



عملیاتی کردن برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی و توانمندسـازي  -4
ایران.ا.مردم در ج

هزار مدرسه کشور براي 105هزار دانش آمور در 600میلیون و 12اجراي برنامه توانمندسازي ◦
خودمراقبتی همزمان با توانمندسازي یک میلیون و پانصد هزار نفر پرسنل آموزش و پـرورش و  

میلیون نفر والدین دانش آموزان براي حمایت از تربیت نسلی توانمند براي خودمراقبتی با 24
رعایت سبک زندگی سالم در مدارس

توسعه کمپین هاي آموزش سالمت همگانی با همکاري رسانه ملی و اصـحاب هنـر و رسـانه و    ◦
قهرمانان ورزشی کشور در زمینه تغذیه سـالم، تحـرك فیزیکـی کـافی، زنـدگی عـاري از       

مواد، زندگی ایمن و عاري از خشونت، مدیریت استرس و اضطراب براي کـل  / الکل/دخانیات
جمعیت کشور

توسعه آموزش سالمت متکی بر شواهد با استفاده اثربخش از ام هیلث و اي هیلث با راه اندازي ◦
پرتال ملی خودمراقبتی



برنامه تقویت و نهادینه سازي همکاري بین بخشی در سطح ملی، استانی -5
و شهرستانی

تقویت تکالیف و انتظارات از سایر دستگاه ها◦
تصویب تفاهم نامه با دستگاه ها به منظور اجرا و ابالغ آن◦
ایجاد دبیرخانه همکاري هاي بین بخشی◦
اجراي برنامه هاي آموزشی در جهت توانمندسازي همکاري بین بخشی◦
پایش روند اجرایی تفاهم نامه ها◦



رنامه تحول بهداشت عمومی در نظام سالمت با محوریـت بهداشـت   ب-6
محیط  

بهداشت مواد غذایی از مزرعه تا سفره و بهداشت آب◦
تشدید کنترل و کاهش مصرف دخانیات◦
برنامه مدیریت بهداشت هوا و اثرات آن بر سالمت◦
بهداشت پرتوها◦
ارتقاي سالمت شاغلین◦
اي به منظور کاهش تصادفاتپایش و ارتقاي سطح سالمت رانندگان حرفه◦
ها، بازداشتگاه ها و کانون هاي اصالح و تربیتبرنامه بهداشت عمومی در زندان◦



جمعیت تحت عنوان برنامه
پوشش

اعتبار مصوب

استمرار برنامه پزشک خانواده در جمعیت روستایی، عشـایري و  1
هزار نفر20شهرهاي  زیر 

میلیارد تومان2300میلیون نفر28

50تا 20برنامه ارایه خدمات سالمت به حاشیه نشینان و شهرهاي 2
هزار منهاي دو استان فارس و مازندران

میلیارد تومان518میلیون نفر11

میلیارد تومان1033میلیون نفر18هزار نفر 500تا 50برنامه ارایه خدمات سالمت در شهرهاي 3

میلیارد تومان305میلیون نفر4.2تکمیل برنامه پزشک خانواده در دواستان فارس و مازندران4

استان البرز ، سمنان ، یزد و قم و تـداوم آن  4اجراي برنامه در 5
*استان هاي در سالجاري در 

میلیارد تومان311**میلیون نفر4.5

میلیارد تومان944467جمع اعتبار مورد نیاز سال 6

94خالصه عناوین برنامه ها بر اساس جمعیت تحت پوشش و منابع مورد نیاز در سال 









جمع بندي و نتیجه گیري



مردم نظام ارائه خدمتنظام تامین مالی

دولت باید اطمینان پیدا کند، همه مردم به مراقبت هاي اولیه بهداشتی دسترسی داشته و بهره مند می شوند



پروژه پشتیبان برنامه تحول بهداشت8عناوین 93برنامه ملی تحول بهداشت درسال7عناوین
برنامه ارایه خدمات نوین سالمت به روستاییان، شـهرهاي  1

توانمند سازي مدیران و کارکنان بخش بهداشت کشور1عشایرونفرزیر بیست هزار

برنامه ارایه خدمات نوین سالمت به حاشیه نشینان شـهرها  2
استقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات سالمت در کشور942براساس دستورالعمل اردیبهشت 

برنامه ارایه خدمات نوین سالمت به جمعیت شهرها ي زیـر  3
تکمیل ، تجهیز و توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور3پنجاه هزار نفر و تداوم آن به سایر شهرها طبق برنامه

تکمیل برنامـه پزشـک خـانواده در دو اسـتان فـارس و      4
ارتقاي نظام فـن آوري اطالعـات، ثبـت اطالعـات و آمـار      4مازندران  

)شهاب(بهداشتی در کشور شبکه هوشمند بهداشت 
ارتقاي سواد سالمت جامعه با اجراي برنامه ملی تـرویج و  5

همکاري با مراکز تحقیقاتی در جهت اجـراي پـژوهش هـاي    5توسعه خودمراقبتی و توانمندسازي مردم
کاربردي

همکاري با مراکز آموزشی در جهت بهره مندي از ظرفیت آن 6برنامه تقویت و نهادینه سازي همکاري هاي بین بخشی6

7
آب سالم، غذاي ایمـن و رژیـم   (برنامه بهداشت عمومی 
7)غذایی سالم، هواي پاك

تهیه و تدوین بسته هاي خدمات بهداشتی درمانی سطح اول
بسته خدمت طبق دستور عمل شـرح خـدمات   11مشتمل بر (

)سطح اول
استقرار نظام دیده بانی حوزه سالمت8

برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت



ھمیشه یک قلم و کاغذ داشته باشید و یاد داشت 1-
.بردارید

کمرنگ ترین جوھر : یک ضرب المثل چینی می گوید 
.  قویترین حافظه است ازبھتر

.د یپس به حافظه تان اتکا نکنید چون فراموش می کن

اطالعاتی که فکر می کنید .مسئله ی اطالع رسانی 2-
می خورد به اطالع دیگران ھم شماودیگرانبه درد 

.  برسانید 

:من دو تا توصیه برای مردم دارم 

3برنامھ سالمت باشید شبکھ 
1390فروردین ماه 31تاریخ 


