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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بهمن 1394

دکتر علی اکبر سیاری
دکتر ناصر کالنتری
دکتر شهرام رفیعی فر
دکتر عزیزاله عاطفی
دکتر احمد کوشا
دکتر محمد مهدی گویا
دکتر محمد اسماعیل مطلق
دکتر خسرو صادق نیت

دکتر احمد حاجبی
دکتر زهرا عبدالهی
دکتر حمید صمد زاده
دکتر علی اردالن
دکتر سیامک میراب سمیعی

دکتر محمد رضا میرزایی
دکتر بابک فرخی
دکتر ناهید جعفری
عصمت جمشید بیگی
نیلوفر مرد فرد
دکتر محمد علی ادیب فر
دکتر محمد اسالمی
دکتر سید تقی یمانی
دکتر محمد زینلی
عباس نوروزی نژاد
دکتر فاطمه سربندی
دکتر آتوسا سلیمانیان
مونا سادات اردستانی

مژگان جوادی
هما یوسفی
علی اسدی
دکتر فروزان صالحی
دکتر محبوبه دینی
دکتر علیرضا مقیثی
محسن فرهادی
نرگس شمس حسینی
حمید انصاری
جواد سلطانی
مریم میر محمدعلی رودکی
دکتر کتایون خداوردیان

و با تش�کر از تمام کارشناس�ان حوزه معاونت بهداش�ت ک�ه در تدوین ،اجرا و
مستندس�ازی برنامه تحول بهداشت نقش اساسی داش�ته اند و امکان درج نام
همگی در این مقال وجود نداشت
طراحی و صفحه آرایی :نوید شریفی

«نهضت احياء و گس�ترش بهداشت و طب پيشگيري را با
به كارگيري و بسيج كليه امكانات موجود آغاز نماييد».
مقام معظم رهبری

«اولین قدم ما بحث بهداشت است؛ باید همه تالش کنیم که در زمینه بهداشت موفق
شویم و اگر نتوانستیم ،به سمت درمان حرکت کنیم».

«هر مقدار سرمایهگذاری در بهداشت بیشتر شود ،مسلماً سرمایهگذاری در درمان
کمتر و جامعه ما سالمتر و مشکالت این بخش هم به تدریج کم و کمتر خواهد شد».
سخنان رییس جمهور محترم در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور
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آرزو دارم شبکه تکمیل شود.
اگر شبکه تکمیل شود ،یک معجزه است.
من از دستاوردهای بهداشت لذت می برم.
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هر انسانی که متولد می شود بالقوه امکان  85سال عمر مفید را دارد .در جوامع و کشورهای مختلف این موضوع
متفاوت است و در درون کشورها هم تفاوت چشم گیری وجود دارد که ریشه آن در مسایل اقتصادی ،اجتماعی است.
 75درصد عوامل اثرگذار بر سالمت ،مربوط به عوامل اقتصادی  -اجتماعی و محیطی است و  25درصد آن ها مربوط به
عوامل زیستی  -پزشکی است.
در حوزه زیستی  -پزشکی ،دسترسی و بهره مندی از خدمات با کیفیت مناسب و در حوزه اجتماعی ،حمایت مالی از مصرف
کنندگان خدمت به ویژه نیازمندان و فقرا جزء اهداف عدالت در سالمت است.
دسترسی به خدمات باید آسان ،به صورت تیمی ،ادغام یافته ،با استفاده از تکنولوژی مناسب و برای تمام گروه های سنی ،مستمر و پیوسته
باشد و باید حاکمیت نظام سالمت اطمینان پیدا کند که همه مردم در نزدیک ترین محل زندگی شان به خدمت مورد نیازشان دسترسی دارند
و از آن بهره مند می شوند و حفاظت مالی از آنان به عمل می آید.
طرح تحول در حوزه بهداشت با  6برنامه ملی و  8پروژه شروع شد که در سال جاری ( ،)1394برنامه هفتم به نام بهداشت عمومی ،برنامه
هشتم به نام سالمت دهان و دندان ،برنامه نهم به نام برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر ،برنامه دهم به نام
جمعیت ،ارتقای س�لامت باروری و فرزندآوری ،برنامه یازدهم به نام بهبود و اصالح الگوی تغذیه جامعه ،برنامه دوازدهم به نام ارتقای س�لامت
روانی  ،اجتماعی و پیشگیری و درمان مصرف مواد ،برنامه سیزدهم برنامه تحول پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير ،برنامه چهاردهم  برنامه
كاهش رفتارهاي پرخطر و  HIVو برنامه پانزدهم به نام برنامه سالمت در بالیای طبیعی و انسان ساخت و پروژه نهم ،ارایه خدمات فوریت های
پزشکی پیش بیمارستانی( اورژانس  )115به ساکنین مناطق روستایی ،عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از  50هزار نفر و مشارکت وهمکاری
بخش های دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات بهداشت عمومی ( *)PPPتحت عنوان پروژه های جدید تعریف شد که جمعا به  15برنامه و10
پروژه رسیده است.
نفر اول ارائه دهنده خدمات سالمت به مردم در ساختار ارایه خدمت در روستا کما فی السابق بهورز است ولی در شهرها ،کاردان یا کارشناس
مراقب سالمت با محوریت پزشک عمومی مستقر در واحدها مسوولیت و پاسخ گویی را بر عهده دارد و خدمات به صورت فعال ارایه خواهد شد
و با توجه به شیوع و بروز باالی بیماری های  مزمن غیرواگیر در کشور که مهمترین عوامل خطر آن در مشکالت رفتاری ،شیوه زندگی و الگوی
مصرف غذای مردم است و همچنین بروز برخی آسیب های اجتماعی ،یک نفر کارشناس سالمت روان و یک نفر کارشناس تغذیه برای هر  25تا
 50هزار نفر در مراکز سالمت جامعه اضافه شده است.
خدمات ارتقای سالمت ،پیشگیری از بیماری ،شناسایی زود هنگام (غربالگری) ،تشخیص و درمان ،توان بخشی و تسکینی به صورت ادغام یافته
با کار تیمی و نظام ارجاع در قالب شبکه جامع همگانی سالمت با ریاست و مسوولیت رییس شبکه بهداشتی درمانی در شهرستان برای تمام
مردم ایران در تمام کشور پیش بینی شده است که به تدریج استقرار خواهد یافت و امیدوارم در این رهگذر ،شاهد کاهش مرگ  نابهنگام مردم،
کاهش ابتال به بیماری ها و جلوگیری از عوامل خطر و ارتقای سالمت ،بهبود کیفیت و سبک زندگی ،رضایت و خشنودی از زندگی و افزایش امید
زندگی سالم و عاری از معلولیت و ناتوانی باشیم.
دکتر علی اکبر سیاری
معاون بهداشت
* Public, Private, Partnership
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مدیران کل و روسای مراکز/دفاتر/ادارات معاونت بهداشت
دکتر ناصر کالنتری
قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه
دکتر عزیزاله عاطفی
مشاور و معاون اجرایی معاونت بهداشت

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

دکتر احمد کوشا
معاون فنی و مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر

10

دکتر علی اکبر سیاری
معاون بهداشت

دکتر محمد مهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر
دکتر محمد اسماعیل مطلق
مدیر کل دفتر سالمت ،جمعیت ،خانواده و مدارس
دکتر خسرو صادق نیت
رئیس مرکز سالمت محیط و کار
دکتر احمد حاجبی
مدیر کل دفتر سالمت روانی و اجتماعی و اعتیاد
دکتر شهرام رفیعی فر
مدیر کل دفتر آموزش و ارتقاء سالمت
دکتر زهرا عبدالهی
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه
دکتر حمید صمد زاده
مشاور معاون بهداشت و رئیس اداره بهداشت دهان و دندان
دکتر علی اردالن
مشاور معاون بهداشت و رئیس واحد مدیریت و کاهش خطر باالیا
دکتر سیامک میراب سمیعی
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سالمت

جامعهي آرماني ترسيم شده درسند چشم انداز سال  ،1404بايد ازحداكثرسالمت برخوردار باشد .نظام سالمت جمهوری اسالمی
ایران دراین سند ،مسوول وپاسخگوست که ضمن فراهم سازي زمینه دستيابي به باالترين سطح اميد به زندگي همراه باکيفيت
براي آحاد مردم ،اعتماد کامل مردم راجلب کرده و با کسب حمايت کليه سازمانها ونهادها ،رويکرد سالمت در همه سياستها را
اجرايي نمايد .اين نظام با اولويت دادن به ارتقاي سالمت وپيشگيري ،به بهره مندي مردم از مراقبتهاي کارآي سالمت جسمي و
رواني ،توجه به سالمت اجتماعي وحرکت در مسيرسالمت معنوي اهتمام دارد .در اين نظام ،عدالت همه جانبه (در تامين ،توزيع
منابع و تحقق سالمت) بارعايت کامل اصول و اخالق حرفهاي اصل نخست بوده و تمامي افراد براساس نياز خود از مراقبتهاي
سالمت بهرهمند خواهند بود و براساس توان پرداخت ،در تامين مالي مشارکت خواهند داشت .اين نظام خالق بوده و با استفاده
از شواهد معتبر و بهرهمندي حداکثري ازکليه ظرفيتهاي انساني (مشارکت مردم) ،سازماني (همکاري همه بخشهاي ذي نفع)،
علم و فن آوری ،مناسب ترين تصميمها را براي پاسخ گويي به نيازهاي واقعي سالمت مردم اتخاذ ميکند و در تعامل با كشورهاي
منطقه (به ويژه کشورهاي اسالمي) ،الگويي الهامبخش براي سايركشورها است.

از آن جا که ماموریت وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي ،تامين سالمت همه جانبه جسمي ،رواني ،اجتماعی و
معنوی آحاد جمعيت ساكن در پهنه جغرافيايي جمهوري اسالمي با اولویت مناطق کم برخوردار است ،لذا ،انجام مداخالتي
به منظور ارتقای وضعيت سالمت مناطق مختلف كشور با عنایت به اسناد باالدستی به ویژه قانون اساسی ،الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت ،سند چشم انداز  ،1404سیاست های کلی نظام در سالمت ،جمعیت ،اصالح الگوی مصرف ،امور اداری اصل  44قانون
اساسی و ،...نقشه جامع علمی کشور ،برنامه دولت تدبیر و امید و برنامه وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،ضرورت
دارد.

معاونت بهداشت براساس تعهدات دولت تدبیر و امید و وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در برنامه تقدیمی خود به
مجلس محترم شورای اسالمی مبنی بر ایجاد تحول اساسی در نظام سالمت ،تحلیل وضعیت سریعی در آغاز به کار خود انجام داد
و با استفاده از خرد جمعی کارشناسان خبره و متعهد طرح تحول حوزه بهداشت را به استناد سیاست های سالمت وسیاست
جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری  ،بند «د» ماده  32قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،تحلیل وضعیت موجود و بار بیماری های
کشور و آسیب شناسی اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان فارس و مازندران ،تدوین و ارایه نمود.

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

پیشگفتار
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مواجه با اپیدمی سه گانه کشورهای در حال توسعه

بیماری های غیر واگیر

هم افزایی مشکالت سه گانه
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آسیب های اجتماعی

بیماری های واگیر

دستاوردهای خدمات شبکه های بهداشتی درمانی کشور  در سه دهه گذشته متنوع و در برخی موارد در سطح بین المللی الگو و
زبانزد بوده است ،کاهش چشم گیر میزان های مرگ نوزادان ،کودکان و مادران باردار و کنترل بیماری های عفونی از آن جمله است.
این موفقیت ها مرهون توسعه شبکه های بهداشتی درمانی و ارایه مراقبت های اولیه بهداشتی در جمعیت های روستایی و محروم
جامعه بوده است .عوامل پیش ران در این موفقیت توسعه نیروی انسانی در بخش سالمت و همچنین ارتقای عوامل اجتماعی چون
افزایش سواد مردم (به خصوص کاهش اختالف سواد زنان و مردان ) و توسعه امکانات بهداشتی ،رفاهی و زیر ساختی(جاده ،آب،
برق و  )..در روستاها توسط سایر بخش ها بوده است .با این وجود به چند دلیل باید کمیت و کیفیت خدمات سالمت در
شبکه های بهداشتی درمانی کشور تغییر و ارتقا یابد:
•معکوس شدن درصد جمعیت شهری و روستایی نسبت به سه دهه قبل
•تراکم جمعیت در شهرها و حاشیه آن (یا سکونتگاه های غیررسمی)
•تغیی��ر س��یمای بیماری ها و مرگ های زودرس از واگیردار به غیرواگیر (که به س��بک زندگی م��ردم و عوامل کالن و دور
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فن آوری ،محیط زیست و بین المللی وابسته است)
•حضور هم زمان اپیدمی بیماری های واگیردار نوپدید و بازپديد ،بیماری های غیرواگیر و آسیب های اجتماعی
•کم توجهی به ظرفیت همکاری های بین بخشی و مشارکت مردم در بهبود وضعیت سالمت مردم  
•پوشش ضعیف مراقبت های اولیه سالمت در شهرها و حاشیه شهرها
•پوشش ضعیف مراقبت های مربوط به افراد سالم ،عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر در روستاهای کشور
•افزايش مخاطرات طبيعي و انسان ساخت به خصوص در مناطق شهري
•سياست هاي جمعيتي كشور و الزامات قانوني برنامه هاي توسعه كشور از جمله ماده  32برنامه پنجم
•تغيير تقاضاي عمومي جامعه به علت افزايش آگاهي و تغيير نگرش همچنين در تعريف دسترسي از ارايه دهنده خدمت به
خودمراقبتي

عوامل خطر سالمت به  3دسته تقسیم می شوند:

 -1عوامل خطر رفتاری ،رژيم غذايي ناسالم ،كم تحركي ،مصرف دخانيات ،مصرف الكل ،رفتارهاي پرخطر جنسي ،مصرف مواد مخدر
و روان گردان ها در جامعه   

 -3عوامل محیطی ،شامل تغییرات آب و هوایی بخصوص تغییرات شدید مثل امواج گرمایی و سرمایی ،بالیا ،تغییرات محیطی
ناشی از مداخله انسان در محیط ،پرتوها
این عوامل منجر به مرگ زودرس مردم در اثر بیماری های غیرواگیر و واگیر می شوند.

با حذف عوامل اصلی مسبب این بیماری ها 80 ،درصد عامل بیماری های قلبی -عروقی ،دیابت نوع دوم و بیش از  40درصد
س��رطان ها را می توان پیشگیری کرد .هزینه پیش��گیری از این بیماری ها به مراتب کمتر از هزینه درمان آن ها است .به عبارت
دیگر بازای یک دالر هزینه در پیشگیری از بیماری های غیرواگیر حداقل  7تا  10دالر بازگشت وجود دارد .بیماری ها و مشکالت
جدید سالمت از هم افزایی عوامل مختلفی به وجود می آید که مدیریت آن ها با روش های گذشته امکان پذیر نبوده و همکاری
بین بخشی را ضروری می کند .شیوع 23/6درصد بیماری های روانی و حضور رتبه دار انواع  آسیب های اجتماعی در خانواده های
کشور نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه (طالق ،خشونت خانگی ،جرایم ،ترک تحصیل ،فقر اقتصادی ،بیکاری ،كودكان كار
و خیابانی) و ساير عوامل اجتماعي از جمله ناامني غذايي و تغيير الگوي مصرف غذا ،درمان بیماری های جسمی را دشوارتر می کند.
هزینه بیماری های غیرواگیر زیاد است بنابراین ،یکی از مسببین فقر و نابرابری است.
بیماری های غیرواگیر تهدیدی برای توس��عه پایدار اس��ت .برآورد می ش��ود بازای هر10درصد افزایش در مرگ و میر ناشی از
بیماری های غیرواگیر ،رشد اقتصادی ساالنه تا  5درصد کاهش یابد.
با توجه به دستاوردهای بشر در حیطه علوم سالمت ،طول عمر توام با سالمت تا سن  85سالگی ،حق هر انسانی است و مرگ
زودتر از آن به عنوان مرگ زودرس محسوب شده و قابل اجتناب است ،بنابراین ،با در نظر گرفتن عوامل خطر و علل مرگ ایرانیان
چه تدبیری می توان اندیشید ؟
در همین زمینه در حـوزه بهداشت وزارت ،طـرح تحول بهداشــت با  15برنامـه و  10پروژه ،تدوین و در حال اجرا است که در
این گزارش به نتایج حاصله از پایش بخشی از آن می پردازیم.
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 -2عوامل خطر بیولوژیک ،ش��امل :پرفش��اری خون ،اضافه وزن و چاقی ،قند خون باال ،دیابت و هيپر ليپيدمي ،بيماري هاي
بازپديد و نوپديد ،مقاومت هاي ضد ميكروبي ،پديده هاي بيوتروريستي و استفاده عامدانه از عوامل بيماري زاي بيولوژيك ،تغییرات
مکرر و مداومی که در طول زمان در عوامل بیماری زای بیولوژیک صورت می گیرد.
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جدول شماره  )1وضعيت عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير در سال  1390و مرگ منتسب به آنها( 1جمعیت  15تا  64ساله)
تعریف

درصد
جمعیت

تعداد

(میلیون نفر)

عامل خطر
سيگاري

افرادي كه روزانه سيگار ميكشند .

10/00

5/3

رو به افزايش

تغذيه ناسالم

افرادي كه كمتر از پنج واحد ميوه يا سبزي در روز
مصرفميكنند.

88/04

46/9

تقريبا بدون تغيير

68033

كم تحركي

<MET-minutes/week4 600

33/37

17/8

رو به افزايش

191003

چاقي

BMI ≥ 30 kg/m2

16/84

8/9

رو به افزايش

55100

فشارخون باال

SBP ≥ 140 and/or DBP ≥ 90 mmHg

19/01

10/1

رو به افزايش

86500

اختالل قند
خون

FBs ≥ 126 mg/dl

13/79

7/3

رو به افزايش

34000

كلسترول باال

≥  mg/dl 200کلسترول ناشتا

27/97

14/9

رو به كاهش

34000
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روند

تعداد مرگ
منتسب
63000

تـوضـيحـات:
•تعداد موارد كل مرگ و مير در كشور بر اساس آخرين برآورد مركز آمار ايران در سال  ،1389عدد  380786گزارش شده
است كه حدود  59درصد آن در گروه سني باالي  30سال اتفاق افتاده است .به طوري كه  53درصد مرگ و مير باالي 30
سال ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي شامل26 :درصد منتسب به بيماريهاي ایسكميك قلبي13 ،درصد به علت سكته
مغزي 4 ،درصد ناشي از بيماريهاي فشار خون و 10درصد ناشي از ساير بيماريهاي قلبي -عروقي بوده است.
•بررس��ي روند تغييرات عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير در كش��ور بر اس��اس اطالعات شش دوره پيمايش كشوري در
سالهاي  1388 ،1387 ،1386 ،1385 ،1383و  1390صورت پذيرفته است.
•با توجه به عدم دسترسي به منابع داخلي مبني بر مرگ منتسب به دو عامل خطر تغذيه ناسالم و كم تحركي در كشور،
براي تخمين آن از ميزان مرگ منتس��ب به اين دو عامل خطر در حوزه مديترانه ش��رقي ( )EMROبراساس گزارش بار
جهاني بيماريهاي سازمان جهاني بهداشت (منبع سه) استفاده شد.
• )Metabolic Equivalent of Task( METواحد اندازهگيري شدت فعاليت فيزيكي است و به طور خالصه MET
MET- 6006
1
 minutes/weekيعني افرادي كه ميزان انرژي مصرفي آنها طي فعاليت بدني متوسط يا شديد در هفته (در هنگام كار،
رفت و آمد و تفريح و سرگرمي) كمتر از  600 METدر دقيقه باشد.
بر اساس آخرین پیمایش عوامل خطر بیماری های غیرواگیر ،روند اغلب خطرات رو افزایش بوده است.

پوشش همگانی سالمت

*

( )UHC

حفاظت مالی

خدمات سالمت

پیشگیری ازبیماریها

مـردم

ارتقایسالمت

خدماتسالمت
درمان

مراقبتتسکینی

توانبخشی

مردم ح�ق دارند ب�ه خدمات بهداش�تی با کیفیت
مناسبدسترسیداشتهباشند.

دول�ت بای�د اطمینان پیدا کن�د ،همه مردم به مراقبت های سلامت
دسترسیداشتهوبهرهمندهستندوازآنانحفاظتمالیبهعملمیآید.
*UHC = Universal Health Coverage
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واحدهایارایهخدماتسالمت
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(اردیبهشت)94

محورهای اصلی
 .1نگاهی به حوزه بهداشت در ابتدای دولت یازدهم (چالش ها و فرصت ها)
 .2تکالیف قانونی و اسناد باالدستی
 .3خالصه گزارش اقدامات صورت گرفته در برنامه تحول حوزه بهداشت در سال  93با توجه
به چالش ها و اسناد باالدستی
 .4برنامه های تحول حوزه بهداشت سال 94

 .1نگاهی به حوزه بهداشت در ابتدای دولت یازدهم
(چالش ها و فرصت ها)

 -1وضعیت حوزه بهداشت در ابتدای دولت یازدهم (چالش ها و فرصت ها)

•معکوس شدن درصد جمعیت شهری و روستایی نسبت به سه دهه قبل (گذر دموگرافیک)
•توسعه نامتناسب شهرها به ویژه حاشیه آن (یا سکونت گاه های غیررسمی)
•تغییر سیمای بیماری ها و مرگ های زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر (که وابسته به سبک زندگی ،عوامل اقتصادی،
اجتماعی ،فن آوری و محیط زیست است)(گذر اپیدمیولوژیک)
•رويدادهاي بيماري هاي واگير دار نوپديد و بازپديد
•روند رو به رشد آسیب های اجتماعی به ویژه در کالن شهرها (گذر اجتماعی)
•کم توجهی به ظرفیت همکاری های بین بخشی ،مشارکت مردم و توانمندسازی آنان در ارتقای سالمت ،پیشگیری وکنترل
عوامل خطر و بیماری ها  
•ساختار ناکارآمد مراقبت های اولیه سالمت در شهرها و حاشیه شهرها به ویژه در پاسخ گویی به نیاز و تقاضاهای جدید مردم
•ناکارآمدی مراقبت های موجود برای افراد سالم ،با عوامل خطر و مبتال به بیماری های غیرواگیر ،از نظر خدمات ادغام یافته
در زمینه ارتقای سالمت ،پیشگیری ،درمان ،بازتوانی و تسکینی به صورت سطح بندی شده
•افزايش مخاطرات طبيعي و انسان ساخت به خصوص در مناطق شهري
•بی عدالتی در دسترسی و بهره مندی از خدمات سالمت در کشور
•سهم پایین اعتبارات حوزه بهداشت از منابع عمومی کشور
•ناکارآمدی نیروی انسانی تربیت شده و شیوه جذب و به کارگیری و سازماندهی آنان
•تغيير تقاضاي عمومي جامعه به علت افزايش آگاهي و تغيير نگرش و نیازهای جدید سالمت
•ضعف ساختارو عملكرد بهداشتي در كشورهاي هم جوار و خطر انتقال بيماري هاي  واگير به كشور
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چالش های اصلی حوزه بهداشت کشور
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فرصت های حوزه بهداشت کشور

18

•سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری
•حمایت ویژه ریاست محترم جمهور و هیات دولت از سالمت مردم
•اهتمام وزیر محترم بهداشت و درمان برای تکمیل نظام شبکه بهداشتی کشور
•وجود برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت
•افزایش اعتبارات بخش بهداشت کشور
•مشارکت خیرین محترم سالمت در توسعه بخش بهداشت کشور
•تعامل سازنده وزارت بهداشت با مجلس ،دستگاه های اجرایی ،سازمان های دولتی ،خصوصی و مردم نهاد
•مشارکت مردم در اجرای برنامه خودمراقبتی
مطالعات و بررسی های قبل از تدوین طرح تحول در بهداشت
•تحلیل بار بیماری ها ،عوامل خطر بیماری  و علل مرگ ها در کشور
•شناخت حوزه بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور
•آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده شهری (استان های مازندران و فارس)
•بررسی مشکالت سالمت حاشیه نشینان و تدوین الگوی ارایه خدمات
•آسیب شناسی پزشک خانواده روستایی و تامین منابع برای استمرار
•بررسی وضعیت استانداردها و کمبود منابع (انسانی ،تجهیزات ،دارو و فضای فیزیکی) شبکه های بهداشتی کشور:
1.1بررسی نیروی انسانی  :کسری بهورزان و تربیت نیرو در سال آینده
2.2وضعیت موجود رده های میانی و مکاتبه با دانشگاه
•  بررسی وضعیت کمی و کیفی کارشناسان و مدیران و تدوین برنامه کشور
•  تعامل با هیات امنا ،معاونان ،سازمان های همکار و شوراهای تصمیم گیر

•حقوق و تکالیف سالمت شهروندان (خودمراقبتی و مشارکت) با هم ملحوظ شود.
•پاسخگوی بار بیماری های کشور به ویژه بیماری های غیرواگیر باشد.
•هدف ارتقای عادالنه کیفیت زندگی شهروندان باشد.
•خدمات کارا ،هزینه اثربخش و مبتنی بر شواهد باشد.
•از امکانات موجود استفاده شده و مشارکت تدریجی بخش خصوصی و غیردولتی فراهم شود.
•خدمات از نیروهای با تحصیالت کافی و دارای توانایی روزآمد شدن خرید راهبردی  شود.
• خدمات فعال باشد ،بازاریابی اجتماعی برای بهره مندی از خدمات انجام شود.
•خدمات حفاظت از سالمت مردم (همکاری بین بخشی و مولفه های اجتماعی سالمت) ادغام شود.
•خدمات سطح بندی شده و سطوح ارجاع پیش بینی شده باشد  .
•خدمات جامع (همه ابعاد) برای همه گروه های سنی متناسب با اولویت بار بیماری ارایه شود.
•غربالگری بیماری ها و مراقبت فعال  از موارد مزمن به طور تیمی باشد.
•مبتنی بر نوآوری و فن آوری روز باشد.
•اطمینان سیاست گذار و اعتماد مردم را به همراه داشته باشد.
•عدالت جغرافیایی در ارایه خدمات برای شهر و حاشیه شهر ،روستا و عشایر ملحوظ شود.
•قیمت خدمات سطح یک برای مردم حداقل باشد.
•از همه ظرفیت های منطقه ای مرتبط به جمعیت تحت پوشش استفاده شود (سطح یک ،دو و سه).
•حفظ و ارتقاء برنامه هاي پيشگيري ،مراقبت و كنترل بيماري هاي واگير
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اصول بازطراحی ؛ نقاط تمرکزی که الگوی بازطراحی شده باید پاسخ در خور برای آن ارایه دهد
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اهداف راهبردی حوزه بهداشت
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•توانمندس��ازی مردم برای خودمراقبتی و ارتقای س��واد
سالمت
•افزایش پوشش و بهره مندی از خدمت مراقبت های اولیه
•کاهش مرگ های ناش��ی از س��کته های قلبی -عروقی،
سرطان و بیماری های تنفسی در جمعیت  30-70سال
کشور
1
•نهادینه سازی همکاری فرابخشی در کاهش عوامل خطر
•کاهش نمک دریافتی ،مصرف سیگار ،فشارخون باال و کم
تحرکی
•کاهش شیب تبدیل افراد اضافه وزن به افراد چاق و توقف
رشد دیابت در کشور
•كاهش ش��یوع اختالالت ش��ايع روانپزش��كي (اختالل
افسردگي و اضطراب)
•كاهش شیوع مصرف مواد مخدر
•کاهش شیوع مصرف الكل
•ارتقای شاخص هاي سالمت اجتماعي
•ارتقای کیفیت مراقبت بیماری های مزمن غیرواگیر
•افزایش تعداد محیط های حامی سالمت (محل زندگی،
تحصیل ،کار ،تفریح و عبادت و ارایه خدمات و محالت)
•كاهش مرگ و مي��ر گروه هاي هدف نوزادان ،كودكان و
مادران باردار و جمعیت  30تا  70سال کشور
 -1بر اساس تعدیل اهداف پیش بینی شده برنامه جهانی سازمان جهانی
بهداشت برای 2025

•اجرای برنامه رشد و تکامل دوران خردسالی
•كاهش قن��د ،چربي و نمك محص��والت و فرآورده هاي
غذايي به ميزان اس��تاندارد تعيين شده و اعالمي وزارت
بهداشت  
•افزای��ش ایمنی واحدهای بهداش��تی در ابع��اد آمادگی
عملکردی ،ایمنی سازه ای و غیرسازه ای
•ارتق��ای آمادگ��ی جمعی��ت تح��ت پوش��ش مراک��ز
بهداشتی -درمانی برای بالیا
•ارتقای برنامه مراقبت از سالمت مادران و کودکان
•ارتقای نرخ باروري كلي به حد جایگزین  
•ارتقای برنامه بهداش��ت عمومی (آب سالم ،هوای پاک،
غذای ایمن و رژیم غذایی سالم)
•ارتقاء برنامه مراقبت بيماري هاي واگير
•كاهش رفتارهاي پرخطر و HIV
•ريشه كني فلج اطفال و حذف سرخ و سرخجه مادرزادي
•حذف ماالريا
•پيش��گيري ،مراقبت و كنت��رل بيماري ه��اي واگير در
مهاجران و اتباع بيگانه
•پيشگيري و كنترل بيماري هاي بازپديد و نوپديد

سه راهبرد کالن تحول حوزه بهداشت کشور

بهبود شاخص های سالمت
جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی
همکاری
بین بخشی برای
محیط و
سیاست سالم

خدمات PHC
در هر سه سطح
(شبکه جامع و
همگانی سالمت)

ارتقای
سواد سالمت و
توانمندسازی مردم
برای خودمراقبتی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
دانشگاه های علوم پزشکی و کارگروه های تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان ها
(سالمت برای همه و همه برای سالمت)
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عناوین  15برنامه ملی تحول بهداشت

ردیف

برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت

1

برنامه ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات
نوین سالمت) به روستاییان ،شهرهای زیر  20هزار نفر و عشایر

1

2

برنامه ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات
نوین سالمت) به حاشیه نشینان و شهرهای  20تا  50هزار نفر

2

3

برنامه ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات
نوین سلامت) به جمعیت شهرهای بیش از  50هزار نفر و گسترش
آن به کالن شهرهای کشور

3

4

تکمیل ،توسعه و اصالح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع درمناطق
شهری دو استان فارس و مازندران

5
6

برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی

4

برنامه تقویت و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی

عناوین  10پروژه پشتیبان برنامه تحول
بهداشت
توانمندسازی مدیران و کارکنان بخش بهداشت
کشور
تکمیل ،تجهیز و توس�عه ش�بکه بهداش�تی
درمانی کشور
مش�ارکت و هم�کاری بخش ه�ای دولت�ی و
غیردولتی درارائه خدمات بهداشت عمومی

)Public - Private Partnership (PPP

تهیه و تدوین بس�ته های خدمات بهداش�تی
درمانی سطح اول (مشتمل بر  11بسته خدمت
طبق دستور عمل شرح خدمات سطح اول)
ارتق�ای نظام فن آوری اطالعات ،ثبت اطالعات
و آمار بهداش�تی در کش�ور ،ش�بکه هوشمند
بهداشت (شهاب)

7

برنامه بهداشت عمومی (آب سالم ،غذای ایمن و رژیم غذایی سالم،
هوای پاک)

5

8

برنامه سالمت دهان و دندان

6

استقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات سالمت
در کشور

7

همکاری با مراکز آموزشی به منظور بهره مندی
از ظرفیت آن ها

9

برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر

10

برنامه جمعیت ،ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری

11

برنامه بهبود و اصالح الگوی تغذیه جامعه

12

برنامهارتقایسالمتروانی،اجتماعیوپیشگیریودرمانمصرفمواد

13

برنامه پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير

14

برنامه كاهش رفتارهاي پرخطر و HIV

15

برنامه سالمت در بالیای طبیعی و انسان ساخت

8
9
10

استقرار نظام دیده بانی حوزه سالمت
ارای�ه خدم�ات فوری�ت ه�ای پزش�کی
پیش بیمارس�تانی (اورژانس  )115به س�اکنین
مناطقروستایی،عشایریوشهرهایبا جمعیت
کمتر از  50هزار نفر
همکاری ب�ا مراکز تحقیقات�ی درجهت اجرای
پژوهش های کاربردی

  1.سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری
 2.اهداف سالمت در چشم انداز1404جمهوری اسالمی ایران
 3.مواد مرتبط با سالمت در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  
 4.مواد 32و34و35و36و37و 38قانون برنامه پنجم توسعه
 5.سیاست های کالن وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
 6.اولویت های  سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل بیماری های واگیردار و غیرواگیر
الگوی نظام ارایه مراقبت های اولیه سالمت
 -1پایگاه سالمت:

•پایگاه سالمت براساس تراکم جمعیت منطقه ،بازای هر  5تا  20هزار نفر (متوسط برای جمعیت  12500نفر) توسط طرف
ی شود.
قرارداد یا دولت راه اندازی م 
ت های جاری برای همه افراد جامعه تحت پوش��ش در قالب بس��ته خدمات سطح اول ارائه
•در این واحد ،خدمات فعال مراقب 
ی گردد.
م
شرح وظایف پایگاه سالمت
•سرشماری ساالنه /دوره ای و ثبت اطالعات
ش ها در منطقه
•شناسایی واحدهای ارائه دهنده خدمت سالمت توسط سایر بخ 
•شناسایی کامل منطقه و رسم نقشه آن
•تشکیل پرونده سالمت خانوار
• ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش و پیگیری آن ها (با استفاده از داوطلبین ،ارسال پیامک ،تلفن و پیگیری درب منزل)
•تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقای سالمت خود ،خانواده و جامعه (سفیران سالمت خانواده ،داوطلبان
سالمت محالت ،داوطلبان متخصص ،شوراهای ارتقای سالمت ،سازمانهای مردم نهاد ،خیرین )...
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•اجرای برنامه خودمراقبتی
•آموزش بهداشت عمومی
•تشکیل شوراهای محلی بهداشت
•مراقبت از زنان باردار و سالمت باروری
•مراقبت از گروههای سنی شامل کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،میانساالن و سالمندان
•آموزش و مراقبت تغذیه ای
•بهداشت مدارس
•سالمت دهان و دندان
•بیماریابی
•انجام خدمات درمانی در حوزه اختیارات و آموزش های ارائه شده در بسته خدمت
•همکاری با سایر بخشهای اجتماعی فعال در منطقه
•خدمات ارجاع به پزشک مرکز سالمت جامعه و کارشناسان تغذیه ،سالمت روان ،دندانپزشک ،سالمت محیط و کار
•مراقبت بيماري هاي واگير هدف و پايش رويدادهاي منجر به همه گيري ها
 -2مرکز سالمت جامعه:

•مرکز س�لامت جامعه با تبدیل مرکز بهداش��تی درمانی موجود در منطقه (درصورت نبود ،ایجاد) ،پذیرای ارجاعات مربوط به
بیماری های هدف(واگیر و غیرواگیر) ،مشاوره تغذیه و روانشناسی بالینی از پایگاه سالمت خواهد بود و عالوه بر آن مدیریت و
نظارت بر پایگاههای سالمت تحت پوشش خود را بر عهده خواهد داشت .در درون یا جنب هر مرکز سالمت جامعه ،یک پایگاه
سالمت با عنوان پایگاه سالمت ضمیمه وجود دارد.
•سایر خدمات از طریق ارجاع به سطح دوم و با پذیرش مسوولیت پیگیری و تداوم خدمات به بیمار توسط واحد ارائه دهنده
خدمات سطح اول انجام میگیرد.
•مرکز سالمت جامعه که بازای هر  2تا  4پایگاه سالمت (جمعیت  25تا  50هزار نفر جمعیت) ،یک مرکز سالمت جامعه درنظر
گرفته می شود  .وظایف آن شامل:
•خدمات ارجاعی و نظارتی به عنوان پشتیبانی کننده برای کل جمعیت تحت پوشش  2تا  4پایگاه سالمت (جمعیت بین 25
تا  50هزار نفر) براساس دسترسی مناسب مردم .این خدمات شامل موارد زیر هستند:
1 .1خدمات پزشکی به موارد ارجاع شده از پایگاه سالمت
2 .2خدمات پرستاری

 -3تیم سالمت:

•گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداش��تی و درمانی هس��تند که بسته خدمات پایه سالمت را در اختیار
ی دهند  .اعضای تیم سالمت شامل :مدیر اجرایی مرکز ،کاردان/کارشناس مراقب سالمت خانواده؛ کاردان/کارشناس
افراد قرار م 
ن های پذیرش؛ پزشکان
سالمت محیط و کار؛ کارشناس تغذیه و رژیم غذایی؛ کارشناس سالمت روان؛ پرستاران /بهیاران؛ کاردا 
و در صورت لزوم دندانپزش��کان و کارکنان آزمایش��گاه هس��تند .باتوجه به اجرای بسته خدمت خودمراقبتی ،جمعیت تحت
پوشش و افراد و نمایندگان مردم و سازمانها از جمله سفیران سالمت خانواده و داوطلبان سالمت و شوراهای ارتقای سالمت
ی شوند.
سازمان ها و محالت نیز جزو این گروه محسوب م 
•کاردان/کارشناس مراقب سالمت خانواده :فردی است که سابقه تحصیلی و حرفه ای در حیطه های بهداشت خانواده؛
ی ها (درمورد مردان) دارد که پس از طی دوره آموزشی خاص به کاردان/
بهداشت عمومی؛ پرستاری؛ مامایی و مبارزه با بیمار 
ی شود.
کارشناس چندپیشه به نام مراقب سالمت خانواده تبدیل م 
•استمرار آموزش به صورت بازآموزی های یک روز در ماه (همانند آیین نامه بهورزی و براساس مشکالت و کمبودهای آموزشی
افراد) نیز در نظر گرفته می شود.
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3 .3خدمات مشاوره  تغذیه و رژیم درمانی
4 .4خدمات مشاوره فعالیت بدنی
5 .5خدمات مشاوره و ترک دخانیات
6 .6خدمات مشاوره ترک اعتیاد و رفتارهای پرخطر
7 .7خدمات سالمت روان
8 .8مراقبت و پیگیری مبتالیان یا دارندگان عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و واگیردار هدف ارجاع ش��ده از پایگاه های
سالمت تحت پوشش و در صورت لزوم ،ارجاع آنها به سطوح باالتر
9 .9خدمات سالمت محیط و حرفه ای
1010خدمات توانمند سازی فرد ،خانواده و جامعه برای خودمراقبتی (مطابق بسته خدمت خودمراقبتی)
•در صورت ضرورت خدمات زیر نیز اضافه می شود:
1.1خدمت دندانپزشکی :بازای هر  15000نفر ،یک دندانپزشک؛
2.2خدمت آزمایشگاهی
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مراحل اجرایی کار راه اندازی یک پایگاه سالمت:
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راه اندازی پایگاه سالمت براساس این دستورعمل و در برنامه تحول نظام سالمت حوزه بهداشت چه به صورت راه اندازی جدید
(برونسپاری یا دولتی) و چه به صورت تبدیل پایگاه بهداشت به پایگاه سالمت باید مراحل زیر را دربر داشته باشد:
•شناسایی جمعیت تحت پوشش
•توزیع جمعیت براساس بلوک جغرافیایی منطقه بین مراقبین سالمت
• تهیه نقشه منطقه تحت پوشش پایگاه سالمت و تعیین محدوده هر مراقب سالمت برروی آن
•فراخوان مردم برای حضور در پایگاه سالمت و تشکیل پرونده
•جمع کردن مردم منطقه و اعالم فعالیت پایگاه سالمت و شرح وظایف آن ،معرفی مراقبین سالمت و شیوه ارجاع یا حضور
در اجتماعات مردم یا از طریق معتمدین ،داوطلبان و ...
•تشکیل پرونده سالمت برای خانوارهای تحت پوشش توسط هر مراقب.
•ثبت داده های هر مراقب سالمت از جمعیت تحت پوشش خود برروی زیج حیاتی موجود بر دیوار
•انجام خدمات منطبق بر بسته خدمت شامل وظایف محوله به مراقب سالمت در برنامه های مختلف به تفکیک گروه های
سنی و مادران باردار
•شناسایی مدارس موجود در محدوده جغرافیایی هر مراقب سالمت و بازدید از مدارس (در بازدید از دبیرستان های پسرانه،
همراهی مراقب سالمت مرد ضروریست)
•شناس��ایی مش��کالت سالمتی جمعیت تحت پوشش توسط هر مراقب و ثبت و گزارش دهی آن به مرکز سالمت جامعه
مربوط
•دعوت از مردم برای خدمات داوطلبانه و ارتباط با داوطلبین سالمت و سفیران سالمت  خانوار
•شناسایی خیرین و معتمدین محل و کمک گرفتن از آنها برای ارائه خدمات بهتر
•ثبت شرح وظایف مراقبین سالمت به صورت خوانا بر دیوار بطوریکه برای مراجعه کننده مشخص باشد
•ثبت ساعت کار پایگاه سالمت بر تابلوی اعالنات پایگاه
•رعایت ارائه دهندگان خدمت درمورد نصب کارت شناسایی و لباس فرم
•ارجاع موارد نیازمند به کارشناس تغذیه و پزشک و پیگیری دریافت بازخورد مراقبت های تغذیه ای موارد ارجاع شده
•اجرای برنامه مکمل یاری دانش آموزان از ابتدای س��ال تحصیلی و مکمل یاری ویتامین د میانس��االن و س��المندان و
مکمل های مادران باردار  
•آموزش و ارائه توصیه های تغذیه ای و آموزش گروهي تغذیه به گروه های س��نی و به جامعه در داخل یا خارج از مرکز

شرح وظایف کارکنان
شرح وظايف مراقب سالمت در تیم سالمت:
1 .1شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت
2 .2شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکيک سن و جنس با استفاده از نتایج سرشماری
3 .3شناسايي عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت در منطقه
4 .4شناسايي جمعیت تحت پوشش از نظر مشکالت اثرگذار بر سالمت افراد
5 .5تشکیل پرونده و ثبت دفاتر ،فرم ها و ...براساس شرح خدمات
6 .6ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش براساس شرح خدمات
7 .7ارایه خدمات آموزش و ارتقای س�لامت و توانمندس��ازی افراد ،سازمان ها و جوامع برای خودمراقبتی براساس برنامه ملی
خودمراقبتی و  بسته خدمت ابالغی
8 .8مشاوره فردی و خانوادگی مندرج در بستههای خدمت گروههای هدف
9 .9غربالگری افراد براساس شرح خدمات به منظور تعیین سطح سالمت آنان (سالم ،دارای عامل خطر ،بیمار)
1010پيگيري مراقبت بیماران و افراد در معرض خطر
1111ارجاع مراجعه کننده به سطح باالتر درصورت لزوم براساس راهنمای اجرایی و بالینی و ارائه خدمات موردنياز براي مراجعه
كننده براساس پس خوراند دريافتي از سطوح باالتر
1212پیگیری موارد ارجاع شده
1313دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع
1414بررسی سالمت محیط و توصیههای الزم براساس دستورعملهای ابالغی

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

(یک روز در هفته)
•آموزش و ارائه توصیه های سالمت روان براساس بسته خدمت به گروه های سنی و به جامعه در داخل یا خارج از مرکز
(یک روز در هفته)
•ارجاع موارد نیازمند به کارشناس سالمت روان و پزشک و پیگیری دریافت بازخورد مراقبت های مربوط به ارجاع شده
•پیگیری فعال خدمات به شیوه های مختلف
•گزارش مشکالت اجرایی به مدیر اجرایی و مشکالت فنی به پزشک مسوول مرکز سالمت جامعه
•شرکت مسوول پایگاه سالمت در جلسات هماهنگی مرکز سالمت جامعه
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1515ثبت و گزارشدهی صحیح ،دقیق و بهنگام براساس فرمها ،دستورعملها و تکالیف محوله
1616سرشماری کارگاه های منطقه تحت پوشش و مجتمع های کارگاهی
1717انجام خدمات مربوط به اپیدمی های بیماری های واگیردار ،بالیا و سایر خدمات درون جامعه
1818نظارت بر اجرای برنامه های واگیر

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

شرح وظايف پزشک در تیم سالمت:
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1 .1شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت
2 .2شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکيک سن و جنس
3 .3مديريت سالمت در جمعيت تحت پوشش
4 .4اجرای برنامه های آموزش و ارتقاي سالمت
5 .5اجرای برنامه ملی خودمراقبتی
6 .6هماهنگیهای درون بخشی و برون بخشی
7 .7مراقبت از جامعه تحت پوش��ش براس��اس گروههای هدف تعیین شده و اجراي برنامههاي سالمت تدوين و ابالغ شده در
نظام ارائه خدمات سالمت
8 .8پذيرش موارد ارجاعي و ارائه پسخوراند مناسب
9 .9درمان اوليه و تدبير فوريت ها
1010ارجاع مناسب و بموقع ،پيگيري موارد ارجاع شده به سطح باالتر و دريافت پسخوراند از سطح باالتر
1111انجام اقدامات موردنياز براساس پسخوراند
1212ارزیابی خطر و ظرفیت پاسخ واحدهای ارائه خدمات در مواقع بحران
1313ارزيابي امنيت غذايي در جمعيت تحت پوشش و اجراي برنامههاي توانمندسازي مردم براساس ظرفيتهاي محلي
1414نظارت بر عملکرد تیم سالمت
1515پایش و ارزشیابی

1 .1شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت
2 .2شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکيک سن و جنس
3 .3انجام مطالعات میدانی و شناسايي عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت تغذیه ای در منطقه (شناسایی فاکتورهای خطر
مانند اضافه وزن و چاقي ،الغري ،كم خوني  ،افزایش مصرف نمک ،کمبود مصرف کلسیم و ویتامین  ،Dافزایش مصرف
روغن و )....
4 .4تدوین برنامه های مداخله ای به منظور کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهای شناسایی شده در منطقه
5 .5شناسايي جمعیت تحت پوشش از نظر وجود عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت افراد
6 .6انجام برنامه های موجود در بسته خدمت ابالغی
7 .7تجويز مكملهاي غذایی(اسيد فوليك ،مولتي ويتامين ،آهن) در موارد لزوم یا مطابق برنامه کشوری برای گروههای خاص
8 .8آموزش به بیماران و موارد ارجاع شده
9 .9اجرای برنامههای آموزشی گروهی
1010نظارت بر برنامههای تغذیه ای شامل مکملیاری ،پایگاههای تغذیه سالم
1111تنظیم رژیم غذایی برای بیماران یا افرادی که تغذیه ناسالم دارند
1212شناسایی بیماران فشار خون باال ،ديابت ،پوكي استخوان و اختالالت چربی خون ،هيپوتيروئيدي ،فنيلكتونوريا
1313پيگيري درمان و اصالح تغذیه بيماران فشار خون باال ،ديابت ،پوكي استخوان و اختالالت چربی خون ،هيپوتيروئيدي ،و
فنيلكتونوريا
1414نظارت بر فروش��گاههای عرضه مواد غذایی و پایش نمکهای خوراکی به صورت موردی با همکاری کارش��ناس بهداشت
محیط
1515نظارت بر برنامههای تغذیه در مدارس شامل مکملیاری ،پایگاههای تغذیه سالم و مشارکت در برنامههای آموزشی تغذیه
1616مش��ارکت در فعالیتهای اجتماع محور (حمایتهای تغذیهای و توانمندسازی خانوارهای نیازمند ،برگزاری جشنوارهها،
مشارکت در برگزاری مناسبتهای مختلف و)..
1717مشارکت در اجرای برنامه خودمراقبتی
1818عضویت در شورای اجتماعی محالت ،مشارکت در برنامه های آموزشی فرهنگسرای محله و ...
1919نظارت مستقیم هفتگی بر عملکرد مراقبین سالمت در زمینه فعالیتهای مرتبط با غذا و تغذیه در پایگاه های سالمت تحت
پوشش
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شرح وظايف کارشناس تغذیه در تیم سالمت
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2020قبول ارجاعات از مراقبین سالمت در پایگاه های سالمت تحت پوشش و ارائه پس خوراند
2121ارجاع موارد براساس بسته خدمت به پزشک مرکز

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

شرح وظايف کارشناس سالمت روان در تیم سالمت
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1 .1شناسايي محيط جغرافيايي محل خدمت
2 .2شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکيک سن و جنس
3 .3انجام مطالعات میدانی و شناس��ايي عوامل و مش��کالت اثرگذار بر سالمت روانی در منطقه ( مانند مصرف دخانیات ،سوء
مصرف مواد مخدر ،مصرف مشروبات الکلی ،خشونت خانگی ،بیکاری  ،میزان سواد و)...
4 .4تدوین برنامه های مداخله ای به منظور کنترل و کاهش عوامل و فاکتورهای شناسایی شده در منطقه
5 .5شناسايي جمعیت تحت پوشش از نظر وجود عوامل و مشکالت اثرگذار بر سالمت افراد
6 .6انجام برنامه های موجود در بسته خدمت ابالغی
7 .7مشارکت در آموزش های خودمراقبتی در حوزه سالمت رواني ،اجتماعي و اعتیاد
8 .8آموزش مهارت های فرزندپروری
9 .9آموزش مهارت های زندگی
1010غربالگری تکمیلی در سوء مصرف مواد ،مداخله مختصر و پیگیری
1111خدمات روانی -اجتماعی در درمان سوء مصرف کنندگان مواد
1212آموزش های روانشناختی کاهش آسیب اعتیاد در مدارس
1313آموزش های روانشناختي به بيماران مبتال به اختالالت روانپزشكي (غيرسايكوز)
1414آموزش گروهی خانواده بیماران مبتال به اختالالت سایکوتیک
1515آموزش گروهی بیماران مبتال به اختالالت سایکوتیک
1616ویزیت در منزل بیماران مبتال به اختالالت سایکوتیک (در صورت لزوم و با همراهی مراقب سالمت مرد)
1717پیشگیری از خودکشی
1818مشاوره های عمومی
1919عضویت در شورای اجتماعی محالت ،مشارکت در برنامه های آموزشی فرهنگسرای محله و ..
2020غربالگري تكميلي سالمت اجتماعی
2121ارائه حمایت های روانی –اجتماعی به بزرگساالن

خدمات ویژه مناطق حاشیه شهری

بر حس��ب ش��رایط منطقه و نیاز س��اکنین ،عالوه بر خدمات تعریف شده در بس��ته خدمت ،خدمات ویژه ای تعریف شده و ارایه
می گردد .از جمله:
•پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی:
1.1خشونت
2.2اعتیاد
3.3فرار از منزل
4.4زنان ویژه
5.5طالق
6.6رفتارهای پرخطر
•ارتباطات و هماهنگی بین بخشی
•مراقب سالمت – خدمات فعال
•کارشناس بهداشت روان:
1 .1پذیرش ارجاعات
2 .2مشاوره فردی -گروهی
•کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
•مراکز ویژه زنان آسیب دیده اجتماعی:
1.1حرفه آموزی و توانمند سازی آنان

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

2222ارائه حمایت های روانی اجتماعی به کودکان
2323نظارت مستقیم هفتگی بر بر عملکرد مراقبین سالمت در زمینه فعالیت های مرتبط با سالمت روان در پایگاه های سالمت
تحت پوشش
2424قبول ارجاعات از مراقبین سالمت در پایگاه های سالمت تحت پوشش و ارائه پس خوراند
2525ارجاع موارد براساس بسته خدمت به پزشک مرکز
2626همکاری با سازمان های مردم نهاد و خیریه و بهزیستی برای کمک به نیازمندان و ایجاد اشتغال
2727مشارکت در اجرای برنامه خودمراقبتی
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خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید
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2.2ایجاد اشتغال
3.3مهد کودک
4.4تغذیه رایگان
5.5درمان آالم و درد بیماران مقاربتی
•پیشگیری و کنترل اعتیاد:
1.1مشاوره ترک دخانیات و سوء مصرف مواد
2.2پیگیری
3.3هماهنگی بین بخشی اشتغال
•پیشگیری و کنترل خشونت:
1.1آموزش و آگاهی بخشی عمومی
2.2آموزش و آگاهی بخشی خانوار و فردی
3.3جلسات مشاوره فردی و خانوادگی
4.4گزارش به مراجع ذیربط

پایگاه سالمت بازای متوسط جمعیت  12500نفر
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺯﺍﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ  12500ﻧﻔﺮ

ﺳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﻭ
سرشماری
ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
و فراخوان
ﺟﻤﻌﻴﺖ
جمعیت

ل

ﺟﺎﻣﻊسالمت شامل:
جامع
خدمات
ﺧﺪﻣﺎﺕ
بسته ﺑﺴﺘﻪ
ارائه ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺷﺎﻣﻞ:باردار و شیرده
ﺳﻼﻣﺖمادر
•مراقبت
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ
ﺧﻄﺮ(به پزشک
ارجاع
مراقب سالمت خانواده
ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
• 
)ﻛﺎﻫﺶ
مراقبت باروری سالم
(کاهش خطر)
ﺷﻴﺮﺩﻩ
 1نفر برای  2000نفر
سال
•مراقبت کودک زیر 5
 ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺳﺎﻟﻢ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ
کارشناس های
(کاردان /
مدارس
نوجوانان
ﺳﺎﻝ
ﻛﻮﺩﻙو ﺯﻳﺮ 5
مراقبتﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
• 
ﻧﻔﺮ
2000
ﺑﺮﺍﻱ
ﻧﻔﺮ
1
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ
مراقبتﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
• 
بهداشت عمومی ،خانواده،
میانساالن
جوانان و
•مراقبتﻣﺪﺍﺭﺱ
پرستار)ﻫﺎﻱ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ /
)
سالمندان
ماما و
بیماری ها،
 ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ،
خودمراقبتی
•خدماتﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻻﻥ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ،ﻣﺎﻣﺎ ﻭ
ب�ه اپيدمي ه�اي
مرب�وط
خدم�ات
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
• 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﻭ

بالي�ا و نظارت بر
واگير،
بيماري هاي
ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ(
ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻭ
برنامه هاي واگير
اجراي
ارجاع به کارشناس
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺳﻼﻣﺖزودرس عوامل
شناسایی
غربالگری و
مراقب سالمت مرد
ﺻﺪﻭﺭ ﻛﺎﺭﺕ
• 
ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
خطر و بیماری
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ارجاع به کارشناس
تغذیه و رژیم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺭژﻳﻢ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ

درمانی

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ارجاع به کارشناس
ﺭﻭﺍﻥ
سالمت روان

ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ :
ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ  ،ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮﻥ
ﭼﺎﻗﻲدرمان و
شروع
ﺩﻳﺎﺑﺖ ،ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ،
COPD
ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ،ﺁﺳﻢ ﻭبرنامه مراقبت
ﻭ ...

الگوی پایگاه سالمت در طرح تحول بهداشت

ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ

سطح او
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مرکز سالمت جامعه برای  25تا  50هزار نفر جمعیت

س

طح اول
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مدیر سالمت منطقه
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 1تا  3پزشک عمومی (خانواده)

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

کارشناس سالمت روان و آسیب
اجتماعی

 1تا  3دندانپزشک

کاردان  /کارشناس سالمت محیط و کار
 1نفر برای  300واحد صنفی  /شغلی

 1تا  3کارشناس آزمایشگاه

 1نفرکارشناس مراقب سالمت مرد

 1تا  4نفرکارشناس مراقب سالمت
خانواده

ارجاع  5تا  10درصد جمعیت به سطح دوم

الگوی مرکز سالمت جامعه در طرح تحول بهداشت

الف -خالصه گزارش عملکرد برنامه پزشک خانواده روستایی ،عشایری و شهرهای زیر20هزار نفر:
•این برنامه از سال  1384در کشور آغاز شد و در یک دهه گذشته ارتقا یافت و در حال حاضر ،جمعیتی قریب به  28میلیون
نفر را تحت پوشش دارد .در راستای اجرای برنامه تحول در حوزه بهداشت اعتبارات این برنامه از مبلغ 4500میلیارد ریال
در سال  1392به مبلغ  22000میلیارد ریال در سال (1393بیش از  4برابر) افزایش یافت.
•ازکل اعتبار 22000میلیارد ریال برنامه پزش��ک خانواده روس��تایی در س��ال  1393مبلغ  18710میلیارد ریال در اختیار
سازمان بیمه سالمت ایران قرار گرفت (  8530میلیارد ریال سهم وزارت بهداشت از محل یک درصد ارزش افزوده و 10180
میلیارد ریال از محل صندوق بیمه روستائیان سازمان ) و مبلغ   16010میلیارد ریال ( مبلغ  8600میلیارد ریال از محل
یک درصد ارزش افزوده و  7410میلیارد ریال از صندوق بیمه روستائیان سازمان ) از سوی سازمان مذکور به دانشگاه های
علوم پزش��کی کش��ور تخصیص یافت .همچنین ،مبلغ 3170میلیارد ریال به عنوان کسورات ( تعدیالت ) کسر گردید  .به
دنبال توافق با سازمان بیمه سالمت ایران و انجام پایش مشترک بخشی از این کسورا ت به دانشگاه ها برگشت داده شد.
•در سال  1394مبلغ  22435میلیارد ریال (9000میلیارد ریال از یک درصد ارزش افزوده و  13435میلیارد ریال از صندوق
بیمه روستایی ایرانیان) جهت این برنامه مصوب گردید که تا دی ماه سال جاری مبلغ  12530میلیارد ریال آن تخصیص
یافته است.

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

-3گ�زارش اقدامات ص�ورت گرفته ب�رای رفع
چالش ها و عمل به اسناد باال دستی

35

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

جدول شماره  -1اعتبارات خدمات سطح یک بیمه روستاییان ،عشایر و شهری زیر 20هزار نفر در سال ( 1393میلیارد ریال)

36

اعتبارات مصوب

اعتبارات تخصیص یافته

صندوق بیمه روستایی

11000

10180

 1درصد ارزش افزوده

11000

8530

مجموع

22000

18710

جدول شماره  -2اعتبارات خدمات سطح یک بیمه روستاییان ،عشایر و شهری زیر 20هزار نفر در سال ( 1394میلیارد ریال)
اعتبارات مصوب

اعتبارات تخصیص یافته
(9ماهه اول سال)

صندوق بیمه روستایی

13435

8530

 1درصد ارزش افزوده

9000

4000

مجموع

22435

12530

جدول شماره  -3هزینه کرد اعتبار از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال 1393
مبلغ (میلیارد ریال)

شرح فعالیت

1947

بهبود استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزات

تامین و استاندارد سازی محل زیست پزشک

1077

ارائه خدمات سالمت دهان و دندان

550

تامین مکمل دارویی

760

تامین  436قلم دارو

ارائه خدمات آزمایشگاهی

910

تامین خودرو مناسب برای ده گردشی

570

190

ارائه خدمات رادیولوژی

9204

جمع

•تعداد مراکز مجری برنامه  3848مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری روستایی است و تعداد  6604پزشک عمومی
و5060کاردان وکارشناس مامایی طرف قرارداد هستند( .جدول شماره )4
جدول شماره  -4تعداد کل مراکز ارایه دهنده خدمت و مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی در سال 93
تعداد مراکز مجری برنامه پزشک خانواده روستایی

کل

روستایی

شهری

3848

2674

1174

• 2134مرک��ز آزمایش��گاهی ب��رای جمعیت تحت پوش��ش خدمات پاراکلینیک س��طح یک را ارایه م��ی کنند .اقالم
آزمایش��گاهی برنامه توسط  2134آزمایش��گاه فعال در برنامه که  1734آزمایشگاه دولتی و  400آزمایشگاه از طریق
خرید خدمت از بخش غیر دولتی تامین می شود ( .جدول شماره )5

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

3200
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جدول شماره  -5وضعیت آزمایشگاه های ارائه کننده خدمت در برنامه پزشک خانواده روستایی در سال 93
وضعیت آزمایشگاه

مجموع

دولتی

1734

غیردولتی

400

مجموع

2134

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

•ارائ��ه خدمات  دارویی در این برنامه توس��ط  4033داروخانه فعال در این برنام��ه در قالب  1516داروخانه دولتی و 2517
داروخانه غیر دولتی انجام می گردد( .جدول شماره )6
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جدول شماره  - 6وضعیت داروخانه های ارائه کننده خدمت در برنامه پزشک خانواده روستایی در سال 93
محل استقرار

وضعیت داروخانه

داخل مرکز

خارج مرکز

مجموع

دولتی

1495

21

1516

غیردولتی
مجموع

1918

599

2517

3413

620

4033

•گام های اساسی در تکمیل خانه های بهداشت در روستاهای کشور
  احداث و تجهیز کامل 2000باب خانه بهداشت در دستور کار معاونت بهداشت قرار گرفت .ازاین تعداد  1000بابخانه بهداشت در بهمن ماه سال قبل با حضور وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی راه اندازی شد و 500باب
درشهریور سال94به اتمام رسید 500 .باب باقیمانده تا پایان سال جاری احداث و تجهیز می گردد .در ضمن مراحل
ساخت  276مرکز بهداشتی درمانی روستایی (با اعتبار هر مرکز 750میلیون تومان) از یک ماه قبل آغاز شده است.
 در س��ال  1393تعداد  2225مرکز بهداش��تی درمانی روستایی با اعتبار معادل  1020میلیارد ریال تعمیر گردید .درضمن تعداد  3203مرکز بهداشتی درمانی روستایی با اعتبار معادل  830میلیارد ریال تجهیز شد.
 تعمیرات اساسی وتجهیز  2579محل زیست پزشکان با اعتبار معادل  1077میلیارد ریال در سال  1393و  9ماههسال جاری به انجام رسیده است.

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

تعمیر و تجهیز خانه های بهداشت
و مراکز بهداشتی درمانی روستایی
39

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

تعمیر و تجهیز خانه های بهداشت و
مراکز بهداشتی درمانی روستایی

40

هطوع ًكتبضٍز لجل

مرکز بهداشتی درمانی روستایی نشتارود
قبل از بازسازی

اظ ثبظؾبظی

اظ ثبظؾبظی

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

هطوع ًكتبضٍز پؽ

مرکز بهداشتی درمانی روستایی نشتارود
پس از بازسازی

41

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

تعمیر و تجهیز خانه های بهداشت
و مراکز بهداشتی درمانی

42

مرکز بهداشتی درمانی
روستایی حضرت
ابوالفضل (ع) شورآباد
قبل از بازسازی و تجهیز

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

مرکز بهداشتی درمانی
روستایی حضرت
ابوالفضل (ع) شورآباد
بعد از بازسازی و تجهیز

43

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

مرکز بهداشتی درمانی
روستایی یغمایی
قبل از بازسازی و تجهیز

44

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

مرکز بهداشتی درمانی
روستایی یغمایی
بعد از بازسازی و تجهیز

45

خانه بهداشت گردآلو
بعد از بازسازی و تجهیز

تعمیر و تجهیز خانه های بهداشت
و مراکز بهداشتی درمانی

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

46

خانه بهداشت گردآلو
قبل از بازسازی و تجهیز

خانه بهداشت چیچکلو
بعد از بازسازی و تجهیز

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

خانه بهداشت چیچکلو
قبل از بازسازی و تجهیز

47

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

48

خانه بهداشت شنگل آباد
قبل از بازسازی و تجهیز

خانه بهداشت شنگل آباد
بعد از بازسازی و تجهیز

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

محل زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی
روستایی خرم آباد
قبل از بازسازی

49

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

50

محل زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی
روستایی خرم آباد
بعد از بازسازی

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

محل زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی
روستایی خرم آباد
بعد از بازسازی

51

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

تجهیز مرکز بهداشتی درمانی روستایی خرم آباد

52

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

ٍیعیت ثیوبضاى خوؼیت ػكبیطی تَؾظ تین ّبی ؾالهت ٍپعقه ذبًَازُ
ؾالهت ٍپعقه ذبًَازُ
تَؾظ
ػكبیطی
خوؼیت
ثیوبضاى
ٍیعیت
ّبیخانواده
تینپزشک
سالمت و
تیم های
عشایری توسط
جمعیت
ویزیت بیماران

53

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

54

بهورزان
انجام واکسیناسیون به صورت
توسطثَْضظاى
فعالتَؾظ
اوتیَ
اًدبم ٍاوؿیٌبؾیَى ثهَضت فعال

چْطُبهتَؾظ
پوفلت ٍ
عطیك
وَزوبى اظ
آموزشثْساقت
آهَظـ
چهره
چْطُوثِچهره
پمفلت
تَظیغتوزیع
طریق
کودکان از
بهداشتثِ به
تین ؾالهت
توسط تیم سالمت

عشایری
قْطؾتبىاز خانوارهای
وبضقٌبؾبىشهرستان
ثبظزیسکارشناسان
بازدید
ػكبیطی
اظذبًَاضّبی

ذبًَازُ
ؾالهت
عشایریتَؾظ 2
جمعیت ػكبیطی
ثیوبضاى خوؼیت
پعقهپزشک
سالمت
تین تیم
توسط 2
ٍیعیتبیماران
ویزیت
ثهَضت  4ضٍظ زض ّفتِ

خانواده به صورت  4روز در هفته

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

ارائه خدمات سالمت دهان و دندان

خدمات

55

جدول شماره   -7خالصه سایر اقدامات اساسی برنامه پزشک خانواده روستایی:
•جذب  2203پزشک عمومی جدید و افزایش تعداد پزشکان موجود از  4489در سال  1392به  6604نفردر سال 1393
•جذب  416کارشناس مامایی جدید و افزایش تعداد ماماهای موجود  4712نفر در سال  1392به   5060نفردر سال 1393
•افزایش تعداد  86قلم دارو و افزایش تعداد  350قلم  در سال  1393به  436قلم دارو برای کلیه مراکز مجری برنامه در سال 1393
با اعتبار معادل  3200میلیارد ریال

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

•در سال 1393بابت تامین  5قلم مکمل دارویی برای کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی و جمعیت گروه هدف تحت
پوشش مبلغ  760میلیارد ریال هزینه شد.

56

•تامين واكسن پنتاواالن و فلج اطفال تزريقي براي كليه مراكز و خانه هاي بهداشت روستايي
•باز سازی و نوسازی تجهیزات د ندانپزشکی در 1673باب مرکز بهداشتی و درمانی مجری برنامه با اعتبار  550میلیاردریال
•تامین  2403خودروی استیجاری برای مراکز با اعتبار  570میلیارد ریال
•ادغام برنامه های ( NCDاجرای برنامه فشارخون ،دیابت ،سالمت روان و هایپوتیروئیدی و تشخیص زود هنگام سرطان های روده
بزرگ ،پستان ،دهانه رحم و آسم ) در برنامه  پزشک خانواده و بیمه روستایی
•افزایش میانگین حقوق پزشکان خانواده از  25میلیون ریال در سال  1392به  75میلیون ریال در سال 1393

جدول شماره -8وضعیت نیروی انسانی دارای قرارداد پزشک خانواده روستایی در سال 93
عنوان

موجود

مطلوب

کسری

(مورد نیاز
طبق برنامه)

تعداد

درصد

تعداد

درصد

پزشک

7337

6604

90

733

10

پرستار

879

334

38

545

62

28

166

72

ماما

آزمایشگاه

رادیولوژی

5128
937

231

5060

99

658

70

65

68

279

1

30

•در س��ال 1393کلیه مراکز بهداش��تی ،درمانی روستایی از حداقل یک پزشک برخوردار بوده و هیچ مرکز بدون پزشک در
سراسر کشور وجود نداشت.

جدول شماره  -9وضعیت مراقبت ها در برنامه پزشک خانواده روستایی در سال 93
مورد انتظار

950000

دیابت

پرفشاری خون

397881

41

312072

85

23.6

411221

16

320752

78

-

7513500

-

میزان
(درصد)
5

2850000

15

کم کاری تیروئید

-

-

مشکالت دهان و دندان

-

2590000

اختالالت روانی

948697
9222

33
-

83

787418

99

9130

60

4482856

•از تعداد  950000نفر مورد انتظار  در بیماری دیابت 397881 ،مورد شناسایی (41درصد) که از این تعداد  338198نفر
(85درصد) مراقبت شده اند.
•از تعداد   2850000نفر مورد انتظار در بیماری پرفش��اری خون 948697 ،مورد شناس��ایی (33درصد) که از این تعداد
 787418نفر (83درصد) مراقبت شده اند.
•از تع��داد  2590000نف��ر مورد انتظار  افراد دارای اختالالت روانی 411221 ،مورد شناس��ایی (16درصد) که از این تعداد
 320752نفر (78درصد) مراقبت شده اند.
•از تعداد  9222مورد شناسایی با کم کاری تیرویید 9130 ،نفر (99درصد) مراقبت شده اند.
•از تعداد  7513500نفر موارد شناسایی شده با مشکالت دهان و دندان  تعداد   4482856نفر (60درصد) مراقبت شده اند.
جدول شماره  –10وضعیت شاخص های برنامه پزشک خانواده روستایی در سال 93
عنوان شاخص

وضعیت

استاندارد

درصد ارجاع به سطح دو

9

10

درصد تکمیل پرونده سالمت

80

100

درصد ده گردشی انجام شده

83

100

میانگین اقالم دارویی نسخ پزشکان خانواده

2/88

2/5 - 3
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نام بیماری

تعداد

تعداد موارد
شناسایی شده

درصد شناسایی
شده

تعداد موارد
مراقبت شده

درصد
مراقبت

57

•میانگین اعتبارات کل برنامه پزشک خانواده روستایی در  10سال گذشته حدود 300میلیارد تومان و حداکثر اعتبار بهبود
استاندارد حدود 15میلیارد تومان بود .در سال  93اعتبار برنامه به رقم 2200میلیارد تومان افزایش یافت.
•تفاهم نامه و دس��تور عمل اجرایی برنامه پزش��ک خانواده و بیمه روستایی سال  94با  6ماه کار فنی وکار شناسی و قریب
به  2000نفر ساعت و مشارکت همه معاونت های حوزه وزارت و ادارات کل تابعه معاونت بهداشت بازنگری و اصالح شد.
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تعداد خانه بهداشت

58

تعداد کل فعال

تعمیر شده

تجهیز شده

17/915

4/383

9/271

سهم سرانه سال  94از اعتبارات برنامه
پیش بینی شده (درصد)
تامین پزشک

34

تامین ماما و سایر نیروهای انسانی

10

تامین خدمات سالمت دهان و دندان

7

مدیریت برنامه ،تقویت پایش و نظارت بهداشت

5

تامین هزینه های عملیاتی و پرسنلی بیمه

2/5

فرهنگ سازی ،آموزش و مستند سازی برنامه

0/5

تامین اقالم دارویی  436قلم

14

تامین مکمل های دارویی

4

تامین ،آماده سازی و بهبود استاندارد و واحدهای مجری برنامه
(مرکز ،خانه بهداشت و محل بیتوته)

11

تامین خدمات پاراکلینیک

6

پرونده الکترونیک سالمت

2

تامین خودرو

2

هزینه مدیریت و راه اندازی برنامه های فنی جدید ادغام یافته

2

محل
صندوق بیمه روستاییان با اعتبار 13435
میلیارد ریال

 1درصد مالیات بر ارزش افزوده با اعتبار
 9000میلیارد ریال

جدول شماره  -11خدمات ارایه شده به جمعیت تحت پوشش توسط واحد بهداشت دهان و دندان در سال 1393
ردیف
1

تهیه برنامه نرم افزاری شناسنامه الکترونیک سالمت دهان و دندان

2

راه اندازی سایت اداره بهداشت دهان و دندان به آدرسhttp://oralhealth.behdasht.gov.ir :

3

تهیه محتوای آموزشی ویژه معلمین و مراقبین سالمت

4

چاپ و توزیع کتاب دانستنی های بهداشت دهان و دندان در سطح مدارس ابتدایی (شهری) کشور

5

توزیع وسایل کمک آموزشی (پوستر ،ماکت دندان و مسواک آموزشی) در سطح  60000مدارس ابتدایی کشور

6

برگزاری جلسات آموزشی و آموزش  15000نفر جهت کارکنان بهداشتی (دندان پزشک ،بهداشت کاردهان و دندان ،مراقب
سالمت ،بهورزان و مربیان بهداشت مدارس)

7

انجام معاینات غربالگری جهت  7000000دانش آموز ابتدایی و شروع ورود اطالعات به سامانه مربوطه

8

ارایه خدمت وارنیش فلوراید به  1700000نفر دانش آموز پایه اول ابتدایی کشور (فروردین و اردیبهش )1394

9

ارایه خدمت وارنیش فلوراید به  7000000نفر دانش آموز پایه ابتدایی کشور در سال تحصیلی ( 95-94مهر ،آبان ،آذر)

10

تکمیل و تجهیز  1000مرکز بهداشتی درمانی جهت ارائه خدمات دانش آموزان

11

راه اندازی  500پایگاه سالمت دهان و دندان سیار در سطح مدارس ابتدایی

جدول شماره  :12تعداد موارد بيماري هاي هدف (كشف و مراقبت شده) * و واكسيناسيون در سال 1393
نام بیماری

نام بیماری

تعداد

تعداد

سل

10044

سیاه سرفه

سرخک

4402

سالک

22079

مننژیت

8228

تیفوئید

389

هپاتیت

11124

حیوان گزیدگی

ماالریا

1254

فلج شل حاد

HIV/AIDS

2000

تب مالت

20592

اسهال خونی

9958

پدیکلوز

461966

طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا

45659

آنفلوآنزا

143486

تعداد واکسیناسیون انجام شده

950

151608
765

30197883

* موارد با احتساب حداقل یک بار مراقبت منظور شده است.
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نام فعالیت

59
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جدول شماره  :13فهرست اقدامات طرح تحول سالمت در برنامه های بیماری های واگیر در دولت تدبیر و امید

60

ردیف

شرح اقدامات

1

تجهيز و س��اخت سردخانه مركزي واكس��ن و مواد بيولوژيك بصورت مدرن براساس دس��تورالعمل هاي سازمان جهاني بهداشت ،كه
مدرنترين سردخانه منطقه مديترانه شرقي است

2

عدم اپيدمي بيماري وبا بعد از حدود  40سال در سال 93

3

مديريت و كنترل بيماري كروناويروس در كشور علي رغم آلودگي منطقه

4

آماده شدن 2بخش بستري جهت بيماران مبتال به سل مقاوم به درمان و مقدمات ساخت  2بخش ديگر ،در حاليكه تا قبل از اين تنها
 3بخش بستري در كل كشور داشتيم

5

راه اندازي و تكميل  4آزمايشگاه پيشرفته آنتي بيوگرام در كشور  ،در حاليكه تا قبل از اين تنها  6آزمايشگاه در كل كشور داشتيم

6

تجهيز  4آزمايش��گاه مرجع منطقه اي س��ل به دس��تگاه مدرن تش��خیص س��ریع  براي اولين بار در كش��ور كه زمان تش��خيص نوع
مايكو باكتريوم و مقاومت دارويي به ريفامپين را از حداقل  42روز به  90دقيقه تقليل مي دهد

7

تشكيل شبكه آزمايشگاهي پيشرفته تشخيص و  follow upبيماري  AIDSدر كشور به تعداد  11آزمايشگاه

8

ايجاد شبكه پزشكان درمانگر ايدز و آموزش بيش از  200نفر پزشك در راستاي تحقق اهداف دسترسي همگاني به خدمات تخصصي
مراقبت و درمان ايدز

9

راه اندازي سامانه  ITنظام مراقبت TB/HIV

10

ارتقاء سيستم آنالين نظام ثبت  ،گزارشدهي و مراقبت  بيماري هاي واگير

11

تامين و توزيع واكسن پنتاواالن و اجراي واكسيناسيون پنتاواالن در برنامه ايمنسازي جاري كشور از آبان ماه سال 93

12

اجراي برنامه حذف س��رخك ،س��رخجه بر اس��اس تعهدات بين المللي و ملي و انجام كمپين واكسيناسيون   2ميليون نفر در مناطق
پرخطر جنوب شرق كشور با پوشش  99درصد

13

اجراي نظام مراقبت سندرميك براي تقويت برنامه  IHRبعنوان اولين كشور منطقه مديترانه شرقي

14

افزايش تعداد  پايگاه بهداشتي مراقبت مرزي از  92پايگاه به 114

ب -خالصه گزارش برنامه تحول سالمت در جمعیت شهرهای باالی 20هزار نفر وحاشیه نشین:
این برنامه از نیمه دوم سال  1393طبق دستور العمل شماره  13087/300مورخ   93/9/8آغاز شد واعتبارات مربوط به آن از
آبان ماه سال  1393به دانشگاه ها تخصیص یافت و در عمل دانشگاه ها از سه ماهه چهارم سال گذشته وارد عملیات اجرایی
برنامه شدند .این برنامه جمعیت بیش از 50میلیون نفر جمعیت شهری را هدف پوشش خود دارد.

•اختصاص یک پایگاه سالمت برای هر  12500نفر
•اختصاص یک مرکز سالمت جامعه  برای هر  25تا  50هزار نفر( 2تا  4پایگاه سالمت)
•تبدیل کارشناس��ان/کاردانان بهداش��ت عمومي ،خانواده ،مبارزه با بیماری ،مامایی و پرستاری شاغل در واحدهای ارایه
دهنده خدمت به «کاردان/کارشناس مراقب سالمت خانواده»
•به کارگیری  1نفر مراقب سالمت خانواده برای هر  2000تا  2500نفر جمعیت
•تدارک بسته خدمات جامع
•افزایش مراقبت و غربالگری در بیماری های غیر واگیر بصورت مستمر و فعال از طريق كارشناس مراقب سالمت خانواده
•اجرای بسته خودمراقبتي با بهره گیری از خدمات سفیران سالمت و داوطلبان سالمت و آموزش خانواده ها با بهره گيري
از نيروهاي موجود
•منظ��ور کردن خدمات کارشناس��ان روانش��ناس و تغذیه برای مناطق ب��ا جمعیت حدود  25تا  50ه��زار نفر در مرکز
سالمت جامعه
•ارائه خدمات مراقبتی به صورت فعال
•ارتقای سیستم مدیریتی و نظارتی برنامه
•به كارگيري يك نفر مراقب سالمت مرد در هر پایگاه سالمت
•افزايش پوشش خدمات مراقبت بيماري هاي واگير
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عملکرد برنامه در سال 1393

61

جدول اعتبارات تخصیصی برنامه تحول بهداشت در جمعیت شهری و حاشیه نشین کشور درسال های 93و:94
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(ارقام به میلیارد ریال)

62

ابالغی سال 93

جمع کل اعتبار ابالغی تا پایان آذر 1394

اعتبار هزینه شده تا 94/8/30

هزینه تعهدی

5650

10870

6240

4900

برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز مراکز و پایگاه های سالمت تعداد  8890نفر به شرح جدول زیر جذب شدند.
مراقب سالمت
خانواده

پزشک عمومی و
دندانپزشک

کارشناس روانشناسی
بالینی

کارشناس
تغذیه

سایر رشته ها

نیروی انسانی آموزش
دیده

4148

849

531

477

2885

15955

همچنین در س��ال 1393در مجموع کل کش��ور در حاشیه شهر و ش��هر های 20تا 50هزار نفر قریب به173مرکز سالمت
جامعه و  588پایگاه سالمت راه اندازی شد .در سال جاری تا تاریخ  94/8/30تعداد کل مراکز سالمت جامعه به  818مرکز
و تعداد کل پایگاه سالمت ضمیمه و غیرضمیمه راه اندازی شده به 1955پایگاه افزایش یافت.
تا تاریخ 94/8/30س��رجمع برای تعمیرات اساس��ی مراکز و پایگاه های س�لامت مبلغ قریب به 2080میلیارد ریال و برای
تجهیز این واحد ها مبلغ 1590میلیارد ریال در دانشگاه ها هزینه شده است.

63

بازدید معاون بهداشت از ارایه خدمات نوین بهداشت حاشیه شهر چابهار
خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

بازدید معاون بهداشت از ارایه خدمات نوین بهداشت حاشیه شهر چابهار

64

خالصه عملکرد برنامه تحول سالمت در جمعیت روستایی و شهری
شهرهای زیر  20هزار نفر کشور تا تاریخ 94/8/30

روستایی

عشایری

شهرهای زیر  20هزار نفر

تحت پوشش برنامه

دارای دفترچه بیمه
روستایی

سایر دفترچه های بیمه

21/038/729

470/418

6/572/309

28/059/051

21/761/912

6/297/139

محل زیست پزشک

تعداد کل مراکز بهداشتی درمانی
روستایی

شهری زیر  20هزار نفر

مجری برنامه

تعمیر شده

تجهیز شده

تعداد کل

تعمیر شده

تجهیز شده

2/551

1/874

3/873

1/903

3/832

3/200

1/595

2/427

اعتبارات (میلیون ریال)
محل زیست

مرکز

اعتبار کل

خانه های بهداشت

تعمیرات

تجهیزات

678/657

244/041

545/883

تعمیرات

تجهیزات
276/612

تعمیرات

268/011

1/947/178

1/077/101

336/461

تجهیزات

تعمیرات

تجهیزات

تعمیرات و
تجهیزات
3/024/279
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جمعیت

65

سال 93

 8ماه اول 94

سال 93

 8ماه اول 94

5/470/211

4/366/463

3/360/841

1/829/363

2/082/083

1/591/599

1/049/014

3/641/585

برون سپاری

تعمیرات مراکز و پایگاه های
سالمت

تجهیزات مراکز و پایگاه های
سالمت

سایر هزینه ها

جمع کل هزینه ها

7/542/299

66

اعتبار (میلیون ریال)

هزینه (میلیون ریال)
تخصیص یافته به دانشگاه

دریافت شده توسط
معاونین بهداشتی

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

خالصه عملکرد برنامه تحول سالمت در
جمعیت شهری کشور تا تاریخ 94/8/30

خالصه عملکرد برنامه تحول سالمت در جمعیت شهری کشور تا تاریخ 94/8/30
واحدها

جمعیت کل

شهرهای  20تا  50هزار نفر

شهرهای باالی  50هزار نفر

4/599/177

42/315/993

818

621

حاشیه نشین

کل

دولتی

برون سپاری

1664

621

197

مورد نیاز

تعمیر شده

تجهیز شده

1/137

444

755

کل

دولتی

برون سپاری

3/055

749

693

مورد نیاز کل

تعمیر شده

تجهیز شده

10/175/471

راه اندازی شده

راه اندازی شده

1/420

تحت پوشش برنامه تحول شهری

مراکز سالمت

خالصه عملکرده اعتبارات برنامه تحول سالمت در جمعیت شهری کشور (میلیون ریال)
هزینه شده تا

هزینه
تعهدی
4/623/788

ابالغی در سال 1393

ابالغی در سال  1394لغایت 94/8/30

کل اعتبارات ابالغی در سال  93و
94

94/8/30

5/650/386

5/360/000

10/870/386

6/246/598

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

24/437/500

پایگاه سالمت غیر ضمیمه

67

ج :عملکرد اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس و مازندران
اهداف برنامه

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

رویکرد سالمت نگر
 کاهش پرداخت از جیب مردم
 ارتقای سالمت فرد ،خانواده و اجتماع با هزینه کرد اثر بخش و با کارایی مناسب
 توسعه عدالت در سالمت
 ارتقای رضایت مردم و گیرندگان خدمت
استقرار نظام ارجاع و سطح بندی خدمات

68

جدول جمعیت برنامه پزشک خانواده شهری باالی  20هزار نفر
دانشگاه

کل جمعیت مشمول برنامه

جمعیت ثبت نام شده

فارس

3114307

2827560

مازندران

1594622

1548950

جمع

4708929

4376510

جدول واحدهای ارائه دهنده خدمت به تفکیک دانشگاه

دانشگاه

مرکز مجری برنامه

فارس

212

464

مازندران

99

460

جمع

311

924

جدول نیروی انسانی ارائه دهنده خدمت به تفکیک دانشگاه
دانشگاه
فارس
مازندران
جمع

تک شیفت
655
146
801

پزشک

دو شیفت
493
447
940

پایگاه( مطب)

دستیار
947
539
1486

•رضایت مندی مردم از اجرای برنامه پزشک خانواده شهری طی مطالعات انجام شده
•استقبال پزشکان عمومی به عقد قرارداد با برنامه پزشک خانواده شهری در طی زمان
•انجام ویزیت پایه برای 73درصد جمعیت از  87درصد جمعیت دارای پزشک خانواده
کاهش پرداخت از جیب مردم  ()out of pocket
پرداخت 10درصد فرانشیز ویزیت پزشک عمومی در مقایسه با  30درصد در سایر استان ها
پرداخت 10درصد فرانشیز ویزیت متخصص در مقایسه با  30درصد در سایر استان ها
رایگان بودن دارو درسطح یک در مقایسه با فرانشیز  30درصد سایر استان ها
•ادغام برنامه های مراقبتی توسط پزشکان خانواده  بخش خصوصی و بخش دولتی
•تعداد ویزیت پایه انجام شده در سامانه تا پایان اسفند  1667842مورد است که شامل  73درصد جمعیت بیمه شده است.
•در بین این افرادی که ویزیت پایه برای آنها انجام ش��ده 36625 :نفر دیابتی 55882،نفر فش��ار خون و  3119نفر از آنان
دارای نارسایی قلبی بوده اند.
•انجام  سنجش دانش آموزان در سه سال گذشته توسط پزشکان خانواده
•دستاورد دارویی:
1390

1391

1392

1393

شاخص

3/21

3/311

3/04

3/02

درصد نسخ دارای بیش از  4قلم

18

16

14

12

درصد بیماران دریافت کننده داروی تزریقی

48

46

42

41

درصد بیماران دریافت کننده آنتی میکروبیال

51

48

45

40

درصد بیماران دریافت کننده کورتیکواستروئید

25

25

24

21

میانگین اقالم دارویی در نسخ

دستاوردهای برنامه در استان مازندران تا اسفند ماه 93
•رضایت مندی مردم از اجرای برنامه پزشک خانواده شهری طی مطالعات انجام شده

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

دستاوردهای برنامه در استان فارس تا اسفند 93

69

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

•مشارکت پزشکان بخش خصوصی و بیمه ای در ارائه خدمات سالمت
•تغییر رویکرد اعضای تیم سالمت از درمان نگر به سالمت نگر به نحوی که منجر به فعالیت های زیر گشته است:
ویزیت کلیه دانش آموزان درسال 1393
مراقبت مادران باردار
اجرای برنامه های بهداشتی منطبق با  بسته های خدمت

70

•طراحی سامانه جدید ثبت الکترونیک پرونده سالمت
•فرهنگ سازی و اطالع رسانی به مسئولین سیاسی و مذهبی ،ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات
•تعداد بیماران وگروه های هدف شناسایی شده توسط پزشکان خانواده:
عنوان

تعداد

بیماران ویژه

76165

صرع

2060

نارسایی قلبی

3507

ایسکمیک

10122

فشارخون

43958

دیابتیک

36805

باالی ۶۰

153874

زیر   5سال

61481

سرطان

انجام ویزیت پایه کامل جمعیت دارای پزشک خانواده ( 90درصد جمعیت شهری)
قطع ارتباط مالی پزشک و بیمار با ویزیت رایگان مراجعین
ارائه خدمات رایگان دارویی مورد تعهد
کاهش پرداخت از جیب مردم در مراجعات سطح یک
کاهش بار مراجعه بیماران از  2/3به 1/8
کاهش اقالم دارویی از  4به 3

1661

 -4برنامه های تحول حوزه
بهداشت در سال 94

الف :برنامه های تحول
1

برنامه ارایه مراقبت هاي اوليه بهداشتی درمانی (خدمات
نوین سالمت) در روستاها و شهرهاي زير  20هزار نفر
•	 تكميل،تعمير،تجهيزوبهبوداستانداردمراكزبهداشتي -درماني
روستايي
•	 تعمير و تجهيز و بهبود استاندارد خانه هاي بهداشت
•	 تكميل پوشش برنامه ارايه خدمات بهداشت دهان و دندان به
روستاييان
•	 تامين داروهاي اساسي /مكمل هاي دارويي براي روستاييان
•	 تامين پزشك و ماما براي برنامه پزشك خانواده روستايي
•	 تامين خودرو از طريق خريد خدمت
•	 اجراي بسته های خدمت ابالغي از جمله غیرواگیر ،خودمراقبتی
و  ...براي تمام جمعيت تحت پوشش برنامه
•	 اجرای بس��ته های خدمت ابالغی بیماری های واگیر (،HIV
سل ،ایمن سازی ،بیماری های منتقله از آب و غذا ،زئونوزها و
 )...به تمام جمعیت تحت پوشش

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

 15برنامه و  10پروژه پشتیبان برنامه طرح تحول حوزه بهداشت

71

2

و  3برنامه ارایه مراقبت های نوین بهداشتی ،درمانی
اولیه به حاشیه نشینان و شهرهای  20تا  50هزار نفر و
برنامه ارایه مراقبت های نوین بهداشتی ،درمانی اولیه
به جمعیت شهرهای بیش از  50هزار نفر و گسترش
آن به کالن شهرهای کشور

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

•	 ارايه خدم��ات مراقبت هاي اوليه س�لامت براي ده
ميليون نفر ساكن در  700سكونت گاه غيررسمي

72

•	 تكميل برنامه مراقبت هاي اوليه بهداش��تي (تكميل
شبكه  )P.H.Cدر تمام شهرهاي  20تا  50هزار نفر
براي  5ميليون نفر جمعيت
•	 گسترش برنامه مراقبت هاي اوليه بهداشتي ()P.H.C
در شهرهاي با جمعيت كمتر از  500هزار نفر (براي
 18ميليون نفر جمعيت اين شهرها)
•	 تكميل پوش��ش برنامه مراقبت هاي اوليه در ش��بكه
بهداشتي درماني براي تمام جمعيت چهار استان يزد،
البرز،سمنان و قم

دستَرػول اخزایی تزًاهِ تاهیي ٍ ارتماء هزالثتّای اٍلیِ سالهت در هٌاعك ضْزی ٍ حاضیِ ىضیيً -سخِ 3

برنامه گسترش مراقبت های نوین بهداشتی،
بروامٍ گسترش مراقبت َای وًیه بُداضتی،
درمانی اولیه ( )Advanced PHCشهری
درماوی ايلیٍ ) (Advanced PHCضُری
دستور عمل اجرایی
یو شهرهای بین  20تا  50هزار نفر
شهری
فاز اول :مناطق حاشیه ،سکونتگاه¬های
ی
غیررسمیاجرا
دستًر عمل
فاز دوم :شهرهای باالی  50هزار نفر

فاز ايل :مىاطق حاضیٍ ،سکًوتگاٌَای غیررسمی ضُری ي ضُرَای بیه 20
کالنشهرها)
(شامل
وفر
َ 50سار
تا

فاز ديم :ضُرَای باالی َ 50سار وفر
(ضامل کالوطُرَا)

مرکز مدیریت شبکه -دی ماه 1394

•	 اجراي بس��ته های خدمت ابالغي از جمله غیرواگیر،
خودمراقبت��ی ... ،براي تمام جمعيت تحت پوش��ش
برنامه

نسخه 3

هزوش هذیزیت ضثىِ -دی هاُ 1394
ًسخِ 3

•	 شروع برنامه جديد در كالن شهرها
•اجرای بس��ته های خدمت ابالغی بیماری های واگیر
( ،HIVسل ،ایمن سازی ،بیماری های منتقله از آب
و غذا ،زئونوزها و  )...به تمام جمعیت تحت پوشش

ٸظاضت تٽساقت زضٲاٴ ٸ آٲٹظـ پعق٧ی

1

ٲٗاٸٶت تٽساقت – ٲط٦ع ٲسیطیت قث٧ٻ

•	 اص�لاح و تكميل پرونده س�لامت الكترونيك در 2
استان فارس و مازندران
•	 اتمام برنامه ويزيت پايه براي تمام جمعيت باقي مانده
در  2استان فارس و مازندران
•	 اجراي بس��ته های خدمت ابالغي از جمله غیرواگیر،
خودمراقبتی و  ...براي تمام جمعيت تحت پوش��ش
برنامه
•	 اص�لاح روش اج��راي برنام��ه پزش��ك خان��واده طبق
دستورالعمل حاشيه شهر و شهرهاي زير  50هزار نفر در
تمام شهرهاي  2استان فارس و مازندران
•	 استقرار شبكه جامع و همگاني سالمت شهرستان

•اجرای بسته های خدمت ابالغی بیماری های واگیر
( ،HIVسل ،ایمن سازی ،بیماری های منتقله از آب
و غذا ،زئونوزها و  )...به تمام جمعیت تحت پوشش

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

4

تکمیل ،توسعه و اصالح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع درمناطق شهری دو استان فارس و مازندران
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معاونتبهدا شتی
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خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی

گاه علومزپشکیوخدماتبهدا شتیردمانیالبرز

(طـرح تحـول نظام سـالمت)

یک عمر سالمت  ،با خودمراقبتی

راهنمای خودمراقبتی خانواده()1

خودآموز خودمراقبتی به گونهای طراحی ش�ده
�امت برخوردارند در بیماریها و ناخوشیهای
ع رخ می دهند ،کمک کند .البته این کتاب جای
گیرد .هدف این کتاب ارایه دانش مورد نیاز برای
ریها و ناخوشیهای جزیی و کاهش مراجعه های
ز بهداشتی درمانی و بیمارستان است.

و مشـارکت جمعی

ت

ی

معاونتبهداشت

بسته خدمت
خود مراقبتی ،همیاری

راهــنمای
خود
مرا
ق
ب

ده ()1
نوا
خا

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

تبهداشت،ردمانوآموزشزپشکی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر آموزش و ارتقای سالمت

1394

خـودمــراقبتیدر

ناخوشیهای جزیی

 5برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی
•تدوین مدل مفهومی سبک زندگی سالم ایرانی اسالمی
جهت تحقق بند  11سیاست های کالن سالمت ابالغی
مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه
•تش��کیل کمیته فرهنگ س��ازی و ارتقای شیوه زندگی
س��الم به اس��تناد بند  6مصوبات س��یزدهمین جلسه
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی
•تدوین بس��ته خدم��ت خودمراقبتی با هدف توس��عه
س�لامت در خانه ها ،مدارس و محل های کار و جوامع
(ابالغ شده برای اجرا)
•راه اندازی سامانه ملی خودمراقبتی  
•اج��رای برنامه ملی خودمراقبتی در مدارس بر اس��اس
تفاه��م نامه «ارتقای س�لامت م��دارس» و موافقتنامه
«برنام��ه ملی خودمراقبتی مدارس» بین وزرای محترم
بهداشت و آموزش و پرورش
•تدوین نظام جامع آموزش س�لامت در مدارس از پیش
دبستان تا پایان متوسطه دوم با همکاری سازمان تالیف
کتب درسی وزارت آموزش و پرورش  
•راه اندازی تش��کل دانش آموزی س��فیران س�لامت در
مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش
•آموزش راهنمای جامع آموزش س�لامت در مدارس به
معلمان
•آم��وزش راهنم��ای مل��ی خودمراقبت��ی ب��ه والدی��ن
دانش آموزان  
•برگزاری نمایش��گاه های «پایگاه تغذیه سالم»« ،سالم
زیس��تن با قلب س��الم» و «محله ع��اری از دخانیات»
در 105هزار مدرسه کشور برای  13میلیون دانش آموز
•تربیت سفیران س�لامت خانوار بر اساس بسته خدمت
خودمراقبتی  
•طراحی و اجرای کمپین های آموزشی«یک عمر سالمت
با خودمراقبتی  -سال « ،»93زندگی عاری از دخانیات

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

با خودمراقبتی  -سال « ،»93پویش ملی مبارزه با سرطان  -سال « ،»93زندگی عاری
از دخانیات حقی برای همه در سال « ،»94ایمنی غذا از مزرعه تا سفره  -سال ،»94
«ارتقای سالمت و ایمنی مسافران تابستانی  -سال « ،»94نمایشگاه سراسری پویایی،
بالندگی و جوانی جمعیت  -سال « ،»94پویش ترویج تغذیه با شیر مادر  -سال ،»94
«کمپین صدای س��کته مغزی را بشنویم  -س��ال « ،»94کمپین کوله پشتی سالم -
سال « ،»94پویش زن قلب خانواده  -سال « ،»94پویش مبارزه زنان با مواد مخدر»،
«پویش قلیان س��می برای سالمت خانواده  -سال « ،»94کمپین ملی  3 ،2 ،1غذای
س��الم  -س��ال  ..... »94با تولید  100تیزر آموزشی 100 ،بسته اطالعاتی و آموزشی،
 200پوستر آموزشی 10 ،اپلیکیشن موبایل و  2سریال تلویزیونی و راه اندازی پایگاه
اطالع رسانی آوای سالمت
•طراحی پویش ملی ترک دخانیات برای اجرا در سال 95
•اجرای برنامه جامع آموزش بیمار با همکاری معاونت درمان در قالب برنامه های تحول
درمان

75

راهنمایخودمراقبتی
برای سفیران سالمت
( ویژه دانش آموزان متوسطه)
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ن
دا ش گاه علومزپشکیوخدماتبهدا شتیردمانیالبرز
معاونتبهدا شتی

MOC.CIHPARGNAISREP

( ویژه دانش آموزان متوسطه)
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دفترآموزشوارتقایسالمت

راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سالمت

وزارتبهداشت،ردمانوآموزشزپشکی
معاونتبهداشت

وزارت آموزش و رپورش

معاونترتبیتبدنیوسالمت
دفترسالمت وتندرستی

وزارتبهداشت،ردمانوآموزشزپشکی
معاونتبهداشت
جم
دفترسالمت عیت،خانواده و مدا رس
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خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

78

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید
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خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید
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خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید
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خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

وزارتبهداشت،ردمانوآموزشزپشکی
معاونتبهداشت

دفترآموزشوارتقایسالمت/دفترسالمتجمعیت،خانوادهومدارس/
مرکزمدیریتبیماریهایغیرواگیر

ه
ژپو ش گاهرتبیتبدنیوعلومورزشی
تح
وزارتعلوم ،قیقاتوفناوری

وزارت آموزش و رپورش

معاونترتبیتبدنیوسالمت
دفترسالمت وتندرستی

کوله پشتی

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

بسته ی اطالع رسانی والدین
ویژهیطرحکولهپشتیسالم

وزارتبهداشت،ردمانوآموزشزپشکی
معاونتبهداشت

ه
ژپو ش گاهرتبیتبدنیوعلومورزشی
تح
وزارتعلوم ،قیقاتوفناوری

وزارت آموزش و رپورش

معاونترتبیتبدنیوسالمت
دفترسالمت وتندرستی

کوله پشتی

دفترآموزشوارتقایسالمت/دفترسالمتجمعیت،خانوادهومدارس/
مرکزمدیریتبیماریهایغیرواگیر

بستهی اطالع رسانی دانش آموزان ابتدایی

ویژهیطرحکولهپشتیسالم

وزارتبهداشت،ردمانوآموزشزپشکی
معاونتبهداشت

دفترآموزشوارتقایسالمت/دفترسالمتجمعیت،خانوادهومدارس/
مرکزمدیریتبیماریهایغیرواگیر

ه
ژپو ش گاهرتبیتبدنیوعلومورزشی
تح
وزارتعلوم ،قیقاتوفناوری

وزارت آموزش و رپورش

معاونترتبیتبدنیوسالمت
دفترسالمت وتندرستی

کولهپشتی

بستهی اطالعرسانیدانشآموزانمتوسطه

82
ویژهیطرحکولهپشتیسالم
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سفر ايمن برای افراد آسيب پذير
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 6برنامه تقویت و نهادینه سازی همکاری های بین بخشی
•	 تقويت تكاليف و انتظارات از ساير دستگاه ها
•	 تصويب تفاهم نامه با دستگاه ها به منظور اجرا و ابالغ آن
•	 ايجاد دبيرخانه همكاري هاي بين بخشي
•	 اجراي برنامه هاي آموزشی به منظور توسعه همكاري بين بخشي
•	 پايش روند اجرايي تفاهم نامه ها
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•	 بهداشت مواد غذايي از مزرعه تا سفره و بهداشت آب
 .1مشاركت مردم در امر نظارت از طريق سامانه 190
 .2برنامه تشديد نظارت ها توسط بازرسان و توانمندسازی بازرسان بهداشت محیط از طریق تجهیز و آموزش
 .3مشاركت بخش خصوصي و اصناف در كنترل هاي بهداشتي
 .4تجهيز آزمايشگاه هاي آب
 .5تامين خودرو ويژه بازرسين
 .6افزايش اطالع رساني به مردم
 .7کنترل عوامل محیطی موثر بر سالمت از طریق کنترل و کاهش مصرف نمک و روغن
•	 تشديد كنترل و كاهش مصرف دخانيات
1 .1ادغام ارائه خدمات مشاوره ،پیشگیری و ترك دخانيات در كليه مراکز سالمت جامعه كشور در نظام شبكه
2 .2تقويت نظارت بر ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي به ويژه رستوران ها
3 .3ساماندهي مراكز عرضه محصوالت دخاني
4 .4اجراي ممنوعيت كامل تبليغات و ترويج مصرف دخانيات
5 .5پيگيري اخذ ماليات به قيمت خرده فروشي از محصوالت دخاني در كشور
6 .6پايش مصرف دخانيات (از طريق اجراي  GATSو )GYTS
7 .7راه اندازی آزمایشگاه محصوالت دخانی
•برنامه مديريت بهداشت هوا و اثرات آن بر سالمت
1.1تهيه پروفايل آلودگي هواي كشور و اطالع رسانی به موقع براساس سنجش آالینده های هوا
2.2تعيين بار بيماري ها و مرگ منتسب به آلودگي هوا
3.3اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش عوارض ناشی از مواجهه با ریزگردها
•بهداشت پرتوها
1 .1پايش مواجهه با انرژي هاي منتشره در فركانس هاي رادیویی و مایکروویو و مخابراتی ( MVو )RF
2 .2تهيه نقشه ملي و برنامه كاهش مواجهه با گاز رادون
3 .3پايش و كنترل مواجهه با پرتوهاي فرابنفش خورشیدی
4 .4برنامه كاهش مواجهه با ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسی به شدت پايين ()ELF
5 .5برنامه بهداشت مواجهه با پرتو پزشکی (پرتو تشخيصي – پرتو درماني)

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

 7برنامه بهداشت عمومی (آب سالم ،غذای ایمن و رژیم غذایی سالم ،هوای پاک)
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•ارتقاي سالمت شاغلين
1 .1تجهيز آزمايشگاه هاي سنجش آالينده هاي محيط كار
2 .2تشديد بازرسي هاي مراكز صنعتي
•ارتقای کمی و کیفی معاینات سالمت شاغلین
1 .1برنامه جامع نظارت بر مراکز ارائه دهنده خدمات طب کار
2 .2تدوین نظام گزارش دهی و جمع آوری داده ها
3 .3تدوین الیحه قانون غرامت بیماری های شغلی
•پایش و ارتقای سطح سالمت رانندگان حرفه ای به منظور کاهش تصادفات
1 .1قرار گرفتن رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری تحت پوشش معاینات سالمت شغلی رانندگان
2 .2تهیه نرم افزار جهت ساماندهی معاینات سالمتی رانندگان حرفه ای
•برنامه بهداشت عمومي در زندان ها ،بازداشتگاه ها و كانون هاي اصالح و تربيت
1 .1تشديد نظارت بر بهداشت مواد غذايي ،آب ،محیط و بهبود استانداردهای آن
2 .2آموزش بهداشت عمومي(محيط و حرفه اي)
3 .برنامه ریزی مشترک با اداره کل بهداشت درمان زندان در راستای بهبود استانداردهای آن

اهداف:
1.1پیشگیری از بیماری های دهان و دندان با توجه به باالترین درصد شیوع این بیماری (پوسیدگی دندان – ناراحتی لثه)
2.2کاهش پرداخت هزینه ها از جیب مردم بابت خدمات دندان پزشکی (اکنون بیش از  40درصد پرداخت هزینه ها از جیب مردم در
خدمات سرپایی مربوط به هزینه های دندان پزشکی است)
3.3افزایش سهم دولتی در ارائه خدمات دهان و دندان
فعالیت ها:
 .1ارتقاء سالمت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی کشور
 .2برنامه فعال سازی شیفت بعدازظهر مراکز بهداشتی درمانی
 .3برنامه ارائه خدمات سالمت  دهان و دندان به روستاییان و شهرهای زیر  20/000نفر
 .4برنامه ارائه خدمات سالمت دهان و دندان در قالب برنامه پزشک خانواده شهری

خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید

 8برنامه سالمت دهان و دندان
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 9برنامه ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطرمرتبط
•کاهش  25درصد از خطر مرگ های زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی ،سرطان ،دیابت ،بیماری های مزمن ریوی
• 20درصد کاهش نسبی در شیوع فعالیت بدنی ناکافی
•حداقل  10درصد کاهش نسبی در مصرف الکل
• 30درصد کاهش نسبی در متوسط مصرف نمک در جامعه
• 30درصد کاهش نسبی در شیوع مصرف دخانیات در افراد باالتر از  15سال
• 25درصد کاهش نسبی در شیوع فشار خون باال
•ثابت نگه داشتن میزان بیماری دیابت و چاقی
• 80درصد دسترس��ی به تکنولوژی و داروهای اساس��ی قابل فراهمی ش��امل داروهای ژنریک مورد نیاز ب��رای درمان بیماری های
غیرواگیر در بخش های خصوصی و دولتی
•دسترسی حداقل  70درصد جمعیت به دارو و مشاوره (از جمله کنترل قند خون) الزم برای پیشگیری از حمله های قلبی و سکته
مغزی
•میزان صفر اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و محصوالت غذایی
• 20درصد کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی
• 10درصد کاهش نسبی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر
• 20درصد افزایش دسترسی به درمان بیماری های روانی
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•بازنگری کامل در زمینه سیاست ها و قوانین وزارت بهداشت در ارتباط با تنظیم خانواده در راستای ارتقای سالمت مادران ،کودکان،
خانواده ها و جامعه
•تبیین سیاست های کلی جمعیت مرتبط با وزارت بهداشت (وزارت متبوع به عنوان دستگاه اصلی یا همکار)
•ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی سازی سیاست های کلی جمعیت ،به معاون محترم اول رییس جمهور
•همكاري درون بخشی و بین بخشی در تدوين برنامه ششم توسعه براساس سياست هاي كلي جمعيت توجیه و پیشنهاد بندها و
ماده های قانونی مبتنی بر سیاست های  6 ،4 ،3 ،1و  7سیاست های کلی جمعیت برای ورود به قانون برنامه ششم کشور
•اقدام به احصاي اهداف و وظايف ذاتی بخشي ،بين بخشي و برون بخشي طی جلسات متعدد با حضور صاحب نظران برنامه  ،ضمن
مدنظر قرار دادن اصول سیاست های کالن نظام
•مش��ارکت فعال در تدوین پیش نویس بخش س�لامت باروری " طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده"و بازنگری های بعدی بنا به
دعوت مجلس محترم شورای اسالمی
•تهیه و تدوین رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی مبتنی بر سالمت جمعیت و نیز تدوین برنامه عملیاتی در همه ادارات مربوطه:
ابالغ محورهای اصلی برنامه ها برای تدوین برنامه جامع عملیاتی به دانشگاه ها
•اعالم اولویت های آموزش عمومی و پرسنل در ارتباط با راهکارهای ارتقای نرخ باروری کلی در همه ادارات مربوطه دفتر:
برنامه ریزی و فعالیت در گروه های مختلف مرتبط با سالمت و ارتقای نرخ باروری کلی مبتنی بر باروری سالم و فرزندآوری،
نا باروری ،متناسب سازی سن ازدواج ،رضایتمندی از زندگی زناشویی ،سالمت مادران ،سالمت نوزادان ،مداخالت رشد و تکامل
دوران کودکی ،سالمت نوجوانان ،سالمت جوانان ،سالمت میانساالن و سالمت سالمندان.
برگزاری بیش از  40همایش ملی و استانی برای تبیین سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سالمت مادر و کودک
برگزاری بیش از  30همایش ملی و استانی برای ترویج ازدواج سالم جوانان.
برگزاری نمایشگاه های همزمان پویایی ،بالندگی و جوانی جمعیت در سالروز ابالغ سیاست های کلی جمعیت به مدت یک
هفته در بیش از  110شهرستان کشور
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دفت معـاونتبهداشـت
رآمـوزش و
ارتقای سـالمت

ناسازگاری و
مدیریت آن

زایمانومراقبت های
پس از آن

ناسازگاری و
مدیریت آن
بارداری و فرزندآوری

زایمانومراقبت های
پس از آن
فرزند پروری

مدیریتمنابع
خانواده

آمادگی
مدیریت
برای ازدواج
منابع
مدیریت
منابع
خانواده
خانواده

مدیریت استرس و ازدواج
بحران

تن
درستیخانواده
ا شیوه زندگی و
ختالالت ناباروری
نابارداری و فرزندآوری
سازگاری و
مدیریت آن

زا
یمانومراقبت های
پس از آن

زایمانومراقبت های
پس از آن
فرزند پروری
مدیریت منابع
خانواده

مدیریت استرس و
بحران
ا شیوه زندگی و
ختالالت ناباروری
ناسازگاری و
مدیریت آن

1 .1به کارگیری کارشناسان تغذیه برای اولین بار در سطح اول ارائه خدمات در مناطق شهری
2 .2ارائه خدمات بهبود تغذیه جامعه به ساکنین حاشیه شهرها ،شهرهای  20تا  50هزار نفر ،بیش از  50هزار نفر و سایر شهرها
3 .3ارائه خدمات آموزش و مشاوره تغذیه به ساکنین حاشیه شهرها ،شهرهای  20تا  50هزار نفر ،بیش از  50هزار نفر و سایر شهر ها
4 .4ارائه خدمات مکمل یاری ریزمغذی ها (ویتامین  ،Dآهن ،مولتی ویتامین مینرال حاوی ید) و   ...برای گروه های هدف در شهر
و روستا
5 .5اجرای بس��یج های آموزشی اصالح الگوی مصرف غذایی با تاکید بر کاهش مصرف قند ،نمک و چربی ،افزایش مصرف سبزی و
میوه ،شیر و مواد لبنی ،نان و غالت سبوس دار
6 .6پایش فعال برنامه پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید
7 .7ایجاد آمادگی الزم در ستاد مدیریت بحران استان و هم چنین واحد های ارائه دهنده خدمت و کارشناسان تغذیه شاغل در مراکز
سالمت جامعه به منظور مدیریت تغذیه جامعه در بحران
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مصرف قندها و
شكر تصفیه شده
را کاهش دهید.
نشان
مصرف
ایمنی و سامت
غذاهای آماده و
کن
سرو
شده
را
کاهش دهید.
• نشان
ایمنی و سالمت یک سیب سبز رن نمكدان را از س
فره
ح
ذف
کن
ید.
عبا
گ (نماد سالم
رت ایمنی و سال
بهداشت
پزشکی/معاونت
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
ت) میباشد که
مت در کنار
غذاه
آن نو
سالمت/دفتر بهبود تغذیه جامعه شته شده است.ای نمک سود و دو
دفتر آموزش و ارتقای • این
دی مصرف نكنید.
نش ��ان بر روی برچ
سب
ب
مح
رای
صو
کاه
التی
مصرف
درج میشود
شکه ع
و ایمن بودن دا
الوهروغن به هن
م
رای یک یا چند خاصیت تغذیهدا
ایخل بطری به در بر سالم گام طبخ غذا آن را
ثل غنی ش� �دن با ام
به طور مستقیم از
الح و ویتامینها،
مناسب و سال ون ظرف غذا
کم بودن میزان چرب
مت بخش نریزید و با قاشق ان
ی،
نم
افزودنیهای مصنو
ک
و
ن
مص
داش
�
دازه گیری کنید.
�
رفتننوش �
قند�ی
عی و شیمیایی و
اف
دنی
...
زود
ه
ه
باش
و
ای
بد
ش
ند.
�
�ی
ون
رین
• هم
که دارای قند افز
نوشابه
واره محصوالت غذا
وده هس� �تند مثل
های گازدار و آبم
یی دارای نشان ایم
یوه های صنعتی
نی و سالمت را در
را کاهش دهید.
اولویت خمص
رید� �رف
خودغقرار
ده
من
ذاه
ید.
ای
نیز
م
آما
سئ
ده،
ف
س ��ت
ول سام
فودها ،س� �س های
مثل
تی خود هستم.
چ� �رب و تنقالتی
چیپس را که مقدار
من قول میدهم ب
زیادی چربی و نم
ک
رای
ح
دارد
فظ
را
کاه
سال
ش دهید.
ً
مت خود و پیشگی
مواد غذایی پ
عروقی و
ری از اضافه وزن و چاشقی ،دیابت ،رچرب ،خصوصا چ
انواع سرطانها:
بیماری قلبی  -ربی های حیوانی
گرم
بیشتر از
•
دن پروستات (هی
(گوش� �ت ،تخم مر
مصرف قند ،نمک
و
غ ،شیر و لبنیات پ
پرتروفی پروستات)
چ
رچر
موثر
ربی
ا
ب
ها
ب)،
را
ست
در
نابر
و
بز
کاه
رگ
در روز نمکش دهم.
این مصرف آنها
خطر بروز سرطان
نخورید
را محدود کنید.
پروستات را نیز ا
• فعالیت و تح
رک
خود
را
افزای
فزایش می دهد.
ش
دهم.
ب ��ا مص� �رف من
• مص
ابع غنی از امگا  3ما
رف سبزیجات و م
نند مصرف  2-3و
برچسب
یوهها را افزایش د
پیشگیری کرد.
همیشههم.
عده ماهی تازه در
• به نشان
هفته می توان از
ا
گره
بتال
ای
را
به
س
�
هنم
�ر
ای
طان
قت کغذایی را
محصوالت
تغذیهای د
رژی ��م
نم.
•
غذایی حاوی میوه
و س ��بزی فراوان،
دوس� �تان و خانواده خود را به بسیج م بخوانید.
به ویژه منابع غنی
بزرگ شدن و سر
قند ،نمک و چ
لی اصالح الگوی
از لیكوپ ��ن (مانند
طان پروستات را
گو
مص
کاه
جه
رف
ش
فرن
صح
می
د
گی)
یح
ربی دعوت کنم.
هند
که خطر
مص
را رعایت نمایید.
رف
زیاد
نم
ک خطر ابتال به
س ��رطان معده را ا
فزایش می دهد ،م
که غ
طالعات متعددی
ذاهای نمک سود
نش ��ان داده است
شده
ی
كی
از
علل
ابتال به سر
طان معده است.
پنی ��ر ه ��م از منابع
دریافت نمک اس �
�ت و اس ��تفاده از
پنیر فله ای،
دریافت نم� �ک را ا
فزای
ش
می
د
هد .از پنیر
پاستوریزه
کم نمک و کم چ
رب استفاده شود.
در
صد قابل توجهی از
نم
ک
د
ریاف
تی
نان
ایرانیان از طریق
است ،نان کم نم
ک مصرف کنید.

بسته اطالعاتی و آموزشی

نمک کمتر  ،زندگی بهتر
iec.behdasht.gov.ir

مضرات مصرف بیش از حد نمک

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی/معاونت بهداشت
دفتر آموزش و ارتقای سالمت/دفتر بهبود تغذیه جامعه

بسته اطالعاتی و آموزشی

زندگی سالم تر با مصرف روغن و چربی کمتر

iec.behdasht.gov.ir

روغن کمتر ،زندگی بهتر

وزارت بهـداشت ،درمـان و آمـوزش پزشــکی/معــاونت بهـداشـت
دفتر آموزش و ارتقای سالمت/دفتر بهبود تغذیه جامعه

بس�ته اطالعاتی و آموزش�ی

زندگ�ی س�الم تر ب�ا قن�د کمت�ر

iec.behdasht.gov.ir

مضرات قند و شکر
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خ ��ام مص� �رف
کنی ��د .در صورت
ج
اس ��تفاده از ن �
وانههای چشایی
نق
�وع ب ��و داده ،نمک
که به نمک حسا
آن
ش مصرف قند ،ن
اسومی
ف رو
چرباش
حسغن
سند به اسید نیز
زیادونباتششد .مغزها
مک و چربی در ای
بی:ند ،برای کن
هم مقدار
جادچرب ��یدید
میز و
دیابت
مصرف قند و
ترل فشار خون نمک
زیادی
یا
ش
س
دان
کر:
را
فره
از
د
ر
قند
غذا
و
ارند
وی
و
بردا
شکر معم
ذای� �
ولی به سادگی و ب در خوردن
رشچ ��رب•،خصرید و به جای
ی•پر
روده عبور
لیموت
آنها نباید
آن یک ظرف از
وص ��ا•
نی• برش های
میکنند و وارد سیستم گردش خ افراط کرد .سیار سریع از جدار
پرچرب)•،ختازه بگذارید .چربی•ه� �ای•حیوا
نانه� �ایون
شومند.
رفتن سریع
فانت� �
میزی
طر•ب اروز•س� �
امرباس
ثل ان� �
بب
رطان•س �
اینواع
قند خون میگر
هاز سبزیجات
باال
�ین
دد.
تازه
گت
و
ه•و•
و
س
�
س
ستف
�
جود
�ان
�رط
اده
سب
قند
ک
دوی
ان•
عوار
وسداراضماافی
د•،مصر
نند در
چی کمتر م
ف•آنها•را•محدو نید و در صو
نانخجو و
زیانبار
ض نامطلوبی را مو
ون سن
نسروی آن،
ص� �رف کنید و در
گکا است
رت استفاده از انواع
د•کن کید.
جب میشود.شیر
شرای ً
انواعی را انتخاب
ع� �وض نان های
ستف واده شود.
دروپالبنی
نید
سخ به
ات مص
تهیه ش ��ده از آرد
انسولین افزای
اینرفی حط،
� �ه•وز
تماتراز ان
که فاقد نمک و یا
شح ه
واعورم
•چاقی
کم چ
ون
ش مییابد تا قند اضبه
مر غ ون،ما کی
ماروی
کم نمک هستند.
ای ا
افی
•ه� �
جخ
ونستف
ان ،ما
ای
اده
رب و بدون چربی
•،بیهی
تو
•قلب
از
وارد
لید
مص
س
گو
ی•ع
س
انر
س
رف
روق
ک
لول
س
شت
ژی
ل
و
ها
نید
االد
ی••و•
یا
خم
(ک
از
شود و مچا
متر از
قدار
ن•و•زیا
تبدیل به چربی س �
نجر به
ی•را•
به جای انواع
چربدی ن
شنیهایی مثل:
مک
شود�ب و
 1/5درصد چربی).
ایی که
کاهو چ
ازنحا
شربی
زیدره مخ
چوی
•ده می
ادامه
ید.باشند استفاده کن فرآوری شده آنها (س
آب لیمو ،آب نارنج
ربی کالذخری
این
وسی
و
رو
بس
�
آبغ
س
ند،
و
�یار
وره
ک
ا
دی
کم
یره
البا
ستف
س
واره
گر
می
س
س)
ید.
دد .با باش
اقهه
حای
اده کنید.
ساسکرف
•و•کم
هی
که حاوی
لول ها تدریجا
س) ب
جایگ
��ند (س ��بزی خور
•چرزین
راینسج
ب•(نکمت
لوگی
یت
خود
ریان از گ
مکر•از•از گیا
را از دست می
درص
سولرسن
دن ،کاهو ،خیار،
•1/5هان
بت
رو
گو
گی
م
د•چ
دهد
به
و
جه
زانه
مص
عطر
ربی
در
به
(
فرنگ
رف
�
هر
)•و•پ
سا
کن
ترخ
و
ین
�ی،
نیر•
ید.
دگی
ن
عده
ون،
غذ
مه•
ون•ا مک
گل کلم و
اجازه و
ن
ی•اس بتفا
تن غ
ریحان ،آویشن و.
رایده•پخکنی
رود قند خونایی به عنوان پیش
میدهد .نتیجه این امر ،باال رفتنمیشود.
 ،)..ادویه جات و
د•.ذاهای روزانه خود ا
به داخل سلول را غذا سوپ مصرف
ستف
طعم
کن
ده
اده
ید.
کن
نده
می
زیرا
ه
ید.
با
زان
رف
آم
الت صب
س•،کغالبا
ایدن آسیب
بج� �ای قند خون و عوار
عث کاهش اشتها
حانه و
س••پیتز
ا••را• هکه•مچن
چربین
ضب �آن نظیر وارد
و احساس سیری
به شبکیه چشم،
سایر
نوش �ها�ابههای گازدار
ی•زیا
دیغ•دار
ذاهای حا
ش دهید.
ن ن
ارسایی کلیه و
تخریب عمل �ا قن ��د زیاد (ه ��ر ب
محیطی و پیامده
ند •،وی نمک (سدیم)
وشیدنی های سالم
کرد اپاعصاب ط� �ری  3۰۰میلی
ای آن مثل عفونت
مصو ق
یکگزیر اندام تر مثل دوغ ستو
زیاد را برای کنترل ف
لیتری نوش ��ابه در
ح
طع
�
�
ریزه
شار
نا
و
ب
خ
دود
کم
ود.
رف
ن
ون
ب
2۸
نابرا
مک
مص
گرم
ه
قو
و
قن
طی نو ای
نطری•برف غ
آب ب
ه•درذاه
ین ،باید از
��د دارد)
ونای
شابه در
•ظرمنج
تحتروز
اهد
ف•غ �مد
انیبه دل
هداشتی بنوشید.
خویل
مصرف بیش ازجحد
�ذ آماده پخت ،س
هتم آ گا
خ
وادهی
غذااز می
قند و قند زیاد منجر به اض
وپ های ک
که موجب باال
یی،زان
مصقرف
ند ،نزیاد
ا•نریخته•و•آن•را•با•
ون کاهش دهید.
شکر
افه وزن حدود  ۷کیل
رفتن قند خون و
نسروی و نیز سس
مک و چربی
ه
نه
در
وگرم
ای
مواد
ایتا
در
س
مص
غذ
بروز
ً
رف
االد
سال
ایی
را
دیا
ب
آم
می
مواد
بت قن
شود.
میگر
رای کنترل
دیدد ،ا
اده به برچسب
خصجتن
مص
وصا ق
اب ش
وان میان وع
ندهود.
روی بستهبندی
ده ،میوه و
رف نمک :مصرف زیاد نمک میتاعتدال را
ای ساده که در
ز•غ
سب
رعا
شیری
زی
یت
ذاها
ب
کن
نی،
ی•آ
خور
ید.
آن ها توجه کنید.
ب
شکال
•پ
ید.
ت ،م
ا
واند سبب ب
ز•،بخارپز•و• کباب
االرفتن
ی هستند ،مصرف
چیپس و انواع فرآو
به ج
ی•اس
ربا ،عسل و شربت
عضایی مثل قلب و
فشارخون
ید.تفاده•
ند.ای استفاده از
م•و•حداقل•رو آنها را محدود کن
به هشود و به
رده غالت حجیم
ها وجود دارد ،حد
کلیه آسیب برسا
ت ،قند و شکر
این و
شده حاوی نمک
ضعی
د و شکر در غن•مخصو
مراه چای ،از خ
کم استف
مایید.در م
که در معرض
ص•س
اده
رما،
ن
بتال
ت
عوار
رخ•
یان
ض
وت
کرد
به
گونا
خش
نی•
گ
دیا
ک،
بت
ونی
ان
بروز بیماری
ند،راشدی
هستغذا
جیر خشک و سایر خ
مصرف
های قلبی عر وقی
بیش ��تر
دتر ابه ش�
این ب
ست� وکل
شکبارها به مقدار
نمک و غذاهای
لذاآب
پز،یماران باید
ازیاد ق
شور را ب پر
دود
سیارهیز
سازند .بیماری بخارپز ،کبابی یا تن
محن
ند ،شکر و شیر
نیز
مای
وری
ینی
که
از
ید.
ها
دی•روغ
مص
با
عوار
رف
ک
عث
ض
م
اض
نید
مز
ن•به•کار•می•رود•.مصرف افه
هم دیا
و از مص
مهم
من کلیوی
ا•را•وزن و چاقی و
ه•ک ابتال به بیماری های قلبی _ عر ••آنه
رف غذاهای پرچ
بت است ،برمصاثررف
باالرورفغن
م
تنراف کاه
افزایش فشارخون می شود که هر زیاد نمک
شار خ
ش
ه•چ
تش
رب و س ��رخ شده
ون
ده
وقی
نا
ربی
دید
اس
ید.
شی
•کم
می
در
ت
ت.
از
�
ش
�ر
صو
مص
ود.
رتی
ی•دا
دو از
رفکه غذا را سرخ
ت متعددی
رد•به•مقدار• کم•
روغن تفت دهید.
نشان داده است
میکنید ،در مدت ز
مص
که
مان
رف
مص
کم،
م
چر
ف
رف
ص
�
�
بی:
قط
زیاد
رف
م
آن
مص
خوب ()HDL
واد قندی
رف بیش از حد چربی و روسوس ��یس ،ک
به
می
را با مقدار کمی
خ
البا
شود
صو
س،
و
ص
خا
در
قند
مه،
صو
و
ال
غن ،عالوه بر م
سرش ��یر ،چیپ
رتی که بیشتر
ی•رف
سیستم قلب و عروق ایجاد میکند ،مقادیر زیادی
آن•تن ت
شکر موجب کاهش
از•انری
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 12برنامه ارتقای سالمت روانی ،اجتماعی و پیشگیری و درمان مصرف مواد
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•به کارگیری  530کارش��ناس سالمت روان در حاشیه ش��هرها (بر اساس برنامه مصوب تا پایان سال  664کارشناس سالمت روان
جذب خواهد شد) از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه
•تدوین بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه پزشک در حوزه سالمت روان
•تدوین بسته آموزشی و راهنمای عمل ویژه کارشناس مراقب سالمت خانواده
•تدوین بسته های آموزشی کارشناس سالمت روان (مهارت های فرزند پروری ،مهارت های زندگی ،آموزش و مداخالت روانشناختی،
)....
•تدوین بس��ته آموزش��ی و راهنمای عمل ویژه کارشناس سالمت روان در حوزه سالمت اجتماعی(توانمند سازی افراد دارای فاکتور
خطر آسیب اجتماعی
•تدوین بس��ته خدمت کارشناس مراقب س�لامت خانواده (غیر پزشک) در قالب گرو های سنی در سه حوزه سالمت راون ،سالمت
اجتماعی و پیشگیری و  درمان مصرف مواد
•تدوین بسته خدمت پزشک در قالب گرو های سنی در سه حوزه سالمت راون ،سالمت اجتماعی و پیشگیری و  درمان مصرف مواد
•تدوین بسته خدمت کارشناس سالمت روان در سه حوزه سالمت راون ،سالمت اجتماعی و پیشگیری و  درمان مصرف مواد
•ظرفیت سازی از طریق آموزش  45مربی آموزشگاه های بهورزی (تربیت  )ToTدر سطح کشوری در حوزه سالمت روانی ،اجتماعی
و اعتیاد با همکاری مرکز مدیریت ش��بکه ( 1260نفر س��اعت آموزش برای ایجاد ظرفیت مربی مربیان کارشناسان مراقب سالمت
خانواده)
•برگزاری  31کارگاه آموزش��ی ظرفیت س��ازی (تربیت کارشناسان مراقب سالمت خانواده) در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در
حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
•تربیت  60نفر مربی مربیان در س��طح ستاد کش��وری وزارت بهداشت ( 5760نفر ساعت آموزش برای ایجاد ظرفیت مربی مربیان
کارشناسان سالمت روان) از طریق برگزاری  12روز کارگاه آموزشی
•تربیت  530کارشناس سالمت روان در دانشگاه های علوم پزشکی کشوردر حوزه سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد در راستای برنامه
نظام تحول سالمت با هدف ظرفیت سازی از طریق برگزاری کارگاه آموزشی
•تدوین فرآیندها و فلوچارت ارائه خدمات در سه حوزه سالمت روان ،سالمت اجتماعی و پیشگیری و درمان مصرف مواد در ساختار
برنامه نظام تحول سالمت
•طراحی چک لیست های پایش و نظارت برنامه ها و تدوین فرم های ثبت و گزارش دهی فرآیندها
•انجام بیش از  16پایش فنی از روند استقرار برنامه سالمت روان در قالب برنامه تحول نظام سالمت از مراکز استان ها و دانشگاه های
علوم پزشکی
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 13برنامه پيشگيري و كنترل بيماري هاي واگير
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اهداف برنامه حذف ماالریا
•حذف انتقال محلی ماالریای فالسیپارم (خطرناکترین نوع ماالریا) قبل از سال 2018
•کاهش موارد جدید ماالریای انتقال محلی ویواکس به کمتر از ده مورد در سال قبل ازسال 2020
•حذف ماالریای انتقال محلی ویواکس قبل از  سال  2022
•به صفر رساندن مرگ و میر ناشی از ماالریا قبل از سال 2015
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برنامه بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن
• حفظ و ارتقاي پوشش واكسيناسيون در تمام شهرستان ها به باالي 95درصد در همه واكسن ها و همه نوبت ها
• افزودن واكسن هاي جديد به برنامه واكسيناسيون كودكان كشور
•حفظ و ارتقاي نظام مراقبت فلج شل حاد با هدف ريشه كني جهاني فلج اطفال
•دستيابي به هدف حذف سرخك و سرخجه در كشور
• روزآمد نمودن زنجيره سرما براي نگهداري و انتقال واكسن ها منطبق با آخرين مستندات بين المللي
• تقويت مشاركت جامعه پزشكي كشور در پيشگيري و كنترل بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن
•حمايت از مطالعات كاربردي در حوزه بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن
کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوز)
• کاهش بروز بیماری زئونوز شامل سالک ،تب مالت ،حیوان گزیدگی و هاری ،تب های خونریزی دهنده ویروسی ،لپتوسپیروز در
کانون های بیماری و پیشگیری از گسترش آن ها به مناطق پاک
• حذف هاری انسانی در کشور
• حذف سالک در مناطق پایلوت
• ارتقای آگاهی گروه های در معرض خطر ش��امل دامپزش��کان ،دامداران  ،کارگران کش��تارگاه ها ،جهت پیش��گیری از ابتال به
بیماری های زئونوز
•ارتقای هماهنگی بین بخشی شامل سازمان دامپزشکی  ،وزارت کشور ،آموزش و پرورش و  ...به منظور کنترل بیماری هاي منتقله
از حیوانات
•تشخیص به موقع بیماران مبتال به سالک از طریق تجهیز و راه اندازی مراکز درمان سالک

برنامه راهبردی کشوری کنترل سل
•افزایش میزان بیماریابی سل به بیش از 80درصد
•افزایش میزان موفقیت درمان مبتالیان به سل به بیش از 90درصد
•افزایش سطح آگاهی و نگرش جامعه عمومی نسبت به بیماری سل حداقل به میزان 40درصد
•بیماریابی س��ل فعال در حداقل 95درصد از افراد در تماس با بیماران مبتال به س��ل ریوی اس��میر مثبت و حداقل 30درصد از
گروه های در معرض خطر تعریف شده در برنامه مشخص شده باشد.
•بیماریابی و درمان سل نهفته برای حداقل 95درصد از کودکان زیر  6سال در تماس با بیماران مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت،
حداقل80درصد از افراد  HIVمثبت شناسائی شده و حداقل 50درصد سایر گروه های در معرض خطری که سل فعال در  آنها
رد شده فعال انجام شود
•صددرصد نوزدان  در بدو تولد برای بیماری سل واکسینه شوند.
•برای 100درصد بیماران دارای سابقه قبلی درمان ضد سل و حداقل 20درصد بیماران جدید ،تست حساسیت دارویی انجام شده
باشد.
•تست اچ آی وی برای 100درصد مبتالیان به سل انجام شده باشد؛ و 100درصد مبتالیان به عفونت همزمان سل و اچ آی وی  ،
درمان داروهای ضد رتروویروسی و درمان پیشگیری با کوتریموکسازول را دریافت کرده باشند.
•حداقل 40درصد از خانواده بیماران مبتال به سل واجد شرایط در حین درمان تحت حمایت غذایی مطابق استاندارد تعریف شده
قرار بگیرند  .
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•کنترل بند پایان ناقل برخی از بیماری های زئونوز
• راه اندازی شبکه آزمایشگاهی انگل شناسی و حشره شناسی  لیشمانیوز و دنگ به خصوص آزمایشگاه مرجع کشوری
•تربیت مربی در تمام گروه های شغلی به منظور ارتقای آگاهی جامعه جهت کنترل بیماری تب مالت
• تشخیص و درمان فوری بیماران مبتال به تب های خونریزی دهنده ویروسی
• درمان فوری بیماران از طریق تامین دارو و درمان بیماران به طور رایگان
•انجام واکسیناسیون فوری برای موارد حیوان گزیده از طریق تامین واکسن و سرم ضد هاری و تجهیز مراکز درمان پیشگیری هاری
• ارتقا آگاهی کارکنان خدمات بهداش��تی از طریق برگزاری دوره های آموزش��ی به خصوص در روز ملی زئونز و روز جهانی کنترل
هاری
• تدوین و تهیه دستورالعمل های کشوری کنترل بیماری های زئونوز ،مواد آموزشی و کمک آموزشی  ،دستورالعمل حذف هاری
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•تا پایان  برنامه ،نظام  "مشارکت   بخش خصوصی و دولتی ( )PPMدر امر مراقبت سل" در30درصد واحدهای بخش خصوصی
مستقر شده باشد.
•مطالعات کاربردی و نوآورانه در جهت سرعت بخشیدن به تشخیص سل (اعم از فعال و نهفته) و مقاومت دارویی حمایت و انجام
شود.
•100درصد آزمایشگاه های میکروبشناسی مستقیم (اسمیر خلط) و کشت مورد نیاز برنامه کنترل سل درصد مراکز ارجاع منطقه ای
و کشوری  مورد نیاز برنامه کنترل سل (حداقل  6مرکز جدید) ،حداقل50درصد اتاقهای  ایزوله  مورد نیاز برنامه کنترل سل در
زندان ها ،حداقل  2نقاهتگاه برای بیماران مبتال به سل مقاوم به درمان بی خانمان یا فاقد تمکین به درمان راه اندازی ،تجهیز  و
نگهداری گردند.
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برنامه های بیماری های منتقله از آب و غذا:
•شناخت به موقع طغیان های ناشی از بیماری های منتقله از آب غذا با گزارش دهی و اقدام مناسب در زمان مناسب
•گزارش فوری بیماران مشکوک به وبا و بوتولیسم و پیگیری درمان بیماران و خانواده های آن ها
•برنامه مراقبت وبا در قالب برنامه های مراقبت بیماری های منتقله از آب غذا
•پیگیری تهیه و گزارش ش��اخص های حذف بیماری شیستوزومیازیس در استان خوزستان با تغییر در نظام مراقبت این بیماری
با توجه به راه اندازی برنامه حاشیه شهر ها
•گزارش و پیگیری درمان افراد مبتال به آلودگی شپش و بیماری گال
برنامه های عفونت های بیمارستانی:
• گسترش برنامه مراقبت عفونت بیمارستانی از  400بیمارستان به  900بیمارستان سطح کشور
•ادغام برنامه مراقبت آنتی بیوتیکی در این برنامه برای بیماران مبتال به عفونت بیمارستانی
•راه اندازی نظام مراقبت و  Stewardshipآنتی بیوتیکی در حوزه سالمت و کشاورزی تا پایان برنامه ششم توسعه
•راه اندازی نظام مراقبت مقاومت آنتی بیوتیکی در تعدادی از بیمارستان های کشور در سال  1395با مشارکت آزمایشگاه مرجع
برنامه مراقبت بهداشتی بین المللی ()INTERNATIONAL HEALTH REGULATION
•پیشگیری،کنترل و مراقبت رخدادهای بهداشتی با خطر ملی و بین المللی
•مراقبت پاندمی و همه گیری آنفلوانزا
•مراقبت اتباع و مهاجرین خارجی
•مراقبت در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی
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 14برنامه كاهش رفتارهاي پرخطر و HIV
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اهداف چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل ایدز:
•90درصد افراد مبتال شناسایی شوند.
•90درصد افراد شناسایی شده تحت درمان ضد رترویرسی قرار گیرند.
•در90درصد افراد تحت درمان  ،بار ویروسی آنقدر کاهش یابد که غیر قابل اندازه گیری شود.
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اهداف كمي:
•تا پایان سال   1398شیوع ابتال به عفونت   HIVدر جمعیت عمومی کشور کمتر از 0/15درصد باقی بماند.
•تا پایان سال   1398شیوع ابتال به عفونت   HIVدر مصرف کنندگان تزریقی کشور به کمتر از 13درصد کاهش یابد.
•تا پایان سال   1398شیوع ابتال به عفونت   HIVدر افراد در معرض خطر انتقال جنسی  کمتر از  5درصد باقی بماند.
•تا پایان سال   1398میزان بروز عفونت   HIVدر نوزادان زنده متولد از زنان باردارمبتال به اچ آی وی به میزان 90درصد کاهش
یابد.
•تا پایان سال 1398مرگ منتسب به ایدز در مبتالیان به اچ آی وی به میزان 20درصد کاهش یابد.
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 15برنامه سالمت در بالیای طبیعی و انسان ساخت
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•ادغام مدیریت خطر بالیا در نظام شبکه بهداشتی درمانی
•ادغام سامانه شاخص های ملی مدیریت خطر بالیا در HIS
•ارزیابی ایمنی و خطر بالیا در  16هزار واحد بهداشتی کشور در سال 1394
•ارتقای شاخص آمادگی عملکردی واحدهای بهداشتی برای بالیا از 21درصد سال  92به 29درصد در سال 94
•ارتقای شاخص ایمنی سازه ای واحدهای بهداشتی برای بالیا از  14درصد در سال  92به  21درصد در سال 94
•ارتقای شاخص ایمنی غیرسازه ای واحدهای بهداشتی برای بالیا از  31درصد در سال  92به  36درصد در سال 94
•آموزش  400هزار خانوار ایرانی برای بالیا با متد "دارت"
•ارتقای شاخص آمادگی خانوارهای ایرانی برای بالیا از  8/2درصد سال  92به  9/3درصد سال 94

ب :پروژه های پشتیبان طرح تحول
 1تداوم پروژه توانمندسازي مديران و كاركنان بخش بهداشت
•  اجراي برنامه فلوشيپ مديران تا سطح شهرستان
•  تكميل برنامه آموزش مربيان بهورزي
•  آموزش کارشناس مراقب سالمت

برنامه توانمندسازی مدیران فلوشیپ مدیریت بهداشتی درمانی
•تدوین برنامه  20روزه شامل دو بلوک اصلی:
 سیاست گذاری و مدیریت برنامه های تخصصی بهداشت•آموزش  50معاون بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
•آموزش مدیران بهداشتی مراکز بهداشت استان و شهرستان ها:
 اتمام آموزش  700مدیر تا بهمن  94در  10قطب( -شامل  14000نفر-روز آموزش)

گروه هدف برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی سال 93-95

ﺳﺎﻝ
• 1393
• 1394
•
• 1395
•
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         • آموزش پزشکان خانواده
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ارزشیابی فلوشیپ در قطب های  10گانه
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 2پروژه تكميل ،تجهيز و توسعه شبكه و بهبود استانداردهاي آن
•	 تداوم كارهاي در دست اقدام سال 93

 4پروژه تهيه و تدوين بسته هاي خدمات بهداشتي درماني سطح اول
•	 شرح خدمات سالمت سطح اول براي گروه هاي سني و هر دو جنس
•	 تدوين  11بسته خدمت مورد نياز گروه هاي سني از جمله  ،NCDبهداشت روان ،خود مراقبتی و ....
فهرست  11بسته خدمتی

•بسته شماره  :1ارایه خدمات خودمراقبتی در موقعیت های محل زندگی ،کار ،تحصیل و رسانه ها برای تربیت سفیران سالمت خانواد،
تش��کیل ش��ورای ارتقای سالمت محل های کار و محالت و نیز تشکیل گروه های خودیار با کمک داوطلبان سالمت و با هدایت تیم
سالمت (پزشک ،کارشناس مراقب سالمت خانواده و بهورز)
•بسته شماره  :2غربالگری هدفمند و شناسایی زودرس عوامل خطر و بیماری ها (صدور کارت سالمت ایرانیان) توسط مراقب سالمت
خانواده و ارجاع به کارشناس تغذیه و پزشک عمومی در محدوده جمعیت تحت پوشش
•بسته شماره  :3ارزیابی کامل ،تشخیص و شروع درمان بیماری های مزمن ،طراحی برنامه مراقبت مستمر از بیماران ،مدیریت ارجاع
بیماران ،درمان بیماری های شایع فصلی
•بس��ته ش��ماره  :4خدمات مراقبت از سالمت مادر باردار ،ش��یرده ،کودک و نوجوان ،میانسال و سالمند با محدودیت آموزش و ارتقای
سالمت ،پیشگیری از عوامل خطر ،تشخیص زودرس و غربالگری مشکالت و اختالالت دارای اولویت در سنین مختلف
•بسته شماره  :5توانمند سازی جامعه از طریق آموزش های ارتقای مهارت های زندگی و فرزند پروری و غربالگری اختالالت شایع روانی
و سوءمصرف مواد ،مشاوره و مراقبت روانشناختی جمعیت تحت پوشش
•بسته شماره  :6مشاوره و مراقبت از رژیم غذایی و تحرک فیزیکی جمعیت تحت پوشش برای موارد شناسایی شده توسط پزشک مرکز
•بسته شماره  :7مشاوره و مراقبت اجتماعی برای موارد شناسایی شده توسط کارشناس سالمت روان
•بسته شماره  :8خدمات ارتقاء یافته نظام مراقبت بیماری های واگیر
•بسته شماره  :9خدمات سالمت دهان و دندان
•بسته شماره  :10خدمات سالمت محیط و کار
•بسته شماره  :11خدمات سالمت در حوادث و بالیا
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 3مشارکت و همکاری بخش های دولتی و غیردولتی درارایه خدمات بهداشت عمومی
(Public - Private Partnership (PPP
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 5پروژه ارتقای نظام فن آوري اطالعات و ثبت داده هاي آماري
•	 طراحي و اجرای شبكه هوشمند الكترونيك بهداشت (شهاب)
•	 فاز یک استقرار شبکه در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی روستایی در دست اقدام است.
•	 فاز دو استقرار شبکه در پایگاه های سالمت و مراکز سالمت جمعیت شهری در دست طراحی است.
 6پروژه استقرار نظام پايش و ارزشيابي خدمات سالمت در كشور
•	 استفاد از فن آوري اطالعات در نظام پايش و ارزشيابي
•	 تداوم پايش و ارزش��يابي سطوح مديريتي مختلف به صورت آبشاري سطح به سطح از ستاد وزارت ،ستاد دانشگاه ،شهرستان تا
مراكز و خانه هاي بهداشت
•	 طراحي پنل مديريت اطالعات سالمت متناسب با نيازهاي هر سطح معاونت بهداشت وزارت تا محيطي ترين سطوح
•	 استانداردسازي جلسات مديريتی در سطوح مختلف
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 7پروژه همكاري با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي به منظور بهره مندي از توانايي آنان
•	 ارتقای سطح مراكز بهورزي به مراكز آموزش عالي سالمت شهرستان
•	 اجراي دوره آموزشي كارشناس ارشد مربيان بهورزي
•	 اجراي دوره كاردان بهورزي
•	 كمك گرفتن در پروژه توانمندسازي مديران و كاركنان بهداشتي كشور
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 8پروژه استقرار نظام ديده باني حوزه سالمت

114

•	 تقويت و تداوم نظام ديده باني بيماري هاي واگير هم چون آنفلوآنزا ،ايدز ،ابوال و ...
•	 اجراي نظام ديده باني بيماري هاي غيرواگير ()STEPS
•	 اجراي نظام ديده باني دسترسي و بهره مندي از تغذيه سالم

         • اجراي نظام ديده باني از آب ،هوا و غذاي سالم

 9استقرار پایگاه های اورژانس  115در مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی شهری و روستایی
در سال 94
• هم افزایی توانمندی معاونت های بهداشتی و مراکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه ها و دانشکدهای
علوم پزش��کی کش��ور در مدیریت و اعزام بیماران س��اکن در روستاها و ش��هرهای زیر  50هزار نفر کشور به
نزدیکترین مرکز ارائه خدمات تخصصی و بستری
• برقراری هماهنگی و ارتباط موثر میان پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز سالمت جامعه روستایی
و شهری موجود در روستاها و شهرهای زیر  50هزار نفر کشور
• افزایش سطح دسترسی ساکنین روستاها و شهرهای زیر  50هزار نفر به خدمات فوریت های پزشکی پیش
بیمارستانی و انتقال به نزدیکترین مرکز ارائه خدمات تخصصی و بستری
• برقراری امکان تثبیت و اعزام بیماران و مصدومین نیازمند خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی به
نزدیکترین مرکز ارائه خدمات بستری و تخصصی با الویت مناطق محروم کشور و با رعایت مبانی پذیرفته شده
انتقال مصدوم و بیمار در خارج از محیط بیمارستان
• به کارگیری و عقد قرارداد با نیروهای فوریت های پزشکی مورد نیاز برای راه اندازی پایگاه های اورژانس پیش
بیمارستانی مورد نظر به تعداد  6تکنسین بازای هر پایگاه
• تامی��ن امکان��ات دارویی و تجهیزات درمانی و ارتباطی پایگاه های اورژانس جدید و یا پایگاه های موجود در
مجاورت مراکز سالمت جامعه در سطح روستاها و شهرهای زیر  50هزار نفر کشور

10

•	
•	
•	
•	
•	
•	

پروژه همكاري با مراكز تحقيقات حوزه سالمت
ارزيابي و اجراي برنامه ثبت مرگ با همكاري مراكز تحقيقاتي
ارزيابي و اجراي برنامه ثبت سرطان
همكاري در اجراي برنامه هاي كهورت سالمت
تدوين الگوي ارزيابي عوامل خطر در افراد در برنامه NCD
تقويت و در اولويت قراردادن  HSRمربوط به مراقبت هاي اوليه در مراكز تحقيقاتي
همکاری با مراکز تحقیقاتی در زمینه :
 .1بیماری های واگیر
 .2عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر
 .3آسیب های اجتماعی
 .4بیماری های روانی
 .5حوادث و سوانح
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• تامین امکانات ارتباطی شامل بی سیم های ثابت و سیار و اتصال پایگاه های جدید به شبکه سراسری اورژانس های پیش بیمارستانی دانشگاه
و راهبری و نظارت آمبوالنس های اعزامی
• تامین آمبوالنس های استاندارد ( تیپ  )Bمورد نیاز پایگاه های جدید
• تامین خدمات پشتیبانی آمبوالنس های به کارگیری شده در پایگاه های اورژانس مستقر در روستاها و شهرهای زیر  50هزار نفر
• ارائه آموزش های بدو و حین خدمت به تکنسین های فوریت های پزشکی بکارگیری شده
• ارائه آموزش های الزم بدو و حین خدمت به پزشکان و پرستاران مستقر در مراکز سالمت جامعه در سطح روستاها و شهرهای زیر  50هزار
نفر کشور با الویت مراکز شبانه روزی
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فن آوری اطالعات ،ثبت اطالعات
ارتقای نظام
بهداشتی در کشور ،شبکه هوشمند
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بهداشت (شهاب)
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