
 ح56883/1/94/6

 

20/4/1394 

 داسد

 

 .این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد

  هاشمي دكتر آقاي جناب ارجمند برادر

  پسشكي آموزش و درمان بهداشت، محترم وزير

سالم ػلیکن، احتشاهب ضوي تطکش ٍ قذسداًی اص صحوبت خٌبثؼبلی ٍ هؼبًٍیي هحتشم ثْذاضت ٍ دسهبى  دس پیطجشد اّذاف طشح تحَل 

ُ سالهت دس حبضیِ ضْشّب ٍ سکًَت گبّْبی غیشسسوی ًظبم سالهت ، ثبستحضبس هیشسبًذ دس قبلت ثشًبهِ تبهیي هشاقجت ّبی اٍلی

. سطح استبى آرسثبیدبى غشثی اقذاهبت هطلَثی اًدبم ضذُ است کِ خالغِ ای اص ایي اقذاهبت خْت استحضبس حضشتؼبلی ایفبد هیگشدد

 :دس ایي خػَظ رکش هَاسد ریل سا ضشٍسی هیذاًن

حبضیِ ًطیي کِ دس سبلْبی اخیش ًیض سًٍذ سٍثِ سضذی سا داضتِ است ،  ایي ثشًبهِ ثِ ػلت غفلت ًظبم ثْذاضتی اص خوؼیت صیبد -

سا  تبهیي ًوَد کِ خب داسد اص خٌبثؼبلی ٍ هؼبٍى هحتشم ثْذاضت غویوبًِ تطکش  (UHC)هْوتشیي خالء پَضطی ًظبم اسائِ خذهبت

 . ًوبیذ

هِ ای دس حَصُ هشاقجت ّبی اٍلیِ ثْذاضتی هیتَاًذ سٍسبی داًطگبّْب ًیض یبدآٍس ضذم،  ثشًب 93ّوبًگًَِ کِ دس اخالس تبثستبى  -

پبیذاس ثبضذ کِ اٍال دساٍلیي ًقطِ توبس هشدم ثب ًظبم سالهت ًقص ثَْسص گًَِ تؼشیف گشدد، ثبًیب  پضضک هحَس ًجبضذ، ثبلثب داسای 

لی خَضحبل ّستن اص خی. ًظبم خبظ ٍ دس قبلت سیستن ضجکِ ثبضذ ٍ ًظبم اسخبع ٍ سطح ثٌذی خذهبت ّن سػبیت گشدیذُ ثبضذ

ایٌکِ ایي   ثشًبهِ تَاًستِ است  دغذغِ ّبی اکثشیت هذیشاى پیطکسَت سالهت کطَس سا تبهیي ًوبیذ ٍ اهیذ هیشٍد دس ًظبم سالهت 

 . کبسضٌبسی هذٍى ٍ قَی داسد -ًیض ًْبدیٌِ ضَد کِ الجتِ ًیبص ثِ حوبیت هستوش ٍ سغذ هذیشیتی 

ًٍت اهَس ثْذاضتی داًطگبُ دس ساستبی اخشای ثشًبهِ تبهیي هشاقجت ّبی اٍلیِ سالهت دس ثشّویي اسبس گضاسش ػولکشد حَصُ هؼب

 .اهیذ ٍاسم هَسد تَخِ دست اًذسکبساى ثشًبهِ قشاس گیشد. حبضیِ ضْشّب ٍ سکًَت گبّْبی غیشسسوی استبى ثِ ضشح صیش تقذین هیگشدد

 : معرفی کلی مىاطق مجری تروامٍ در حاشیٍ شُرَا( الف

تؼذاد  ضْشستبى 

 هٌطقِ 

 تؼذاد خوؼیت

 261602 22 اسٍهیِ 

  31286 3 ثَکبى 
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  17717 2 پیشاًطْش

  60983 5 خَی

  54333 5 هْبثبد

  15067 3 هیبًذٍآة

  440988 40 خوغ

 :تامیه زیر ساخت َا ي تشکیالت سازماوی متىاسة تا خدمات پیش تیىی شدٌ( ب

 ثشای هٌبطق تحت پَضص ثشًبهAUTOCAD    ٍ GISِتْیِ ًقطِ ّبی استبًذاسد ثب فشهت   -1

 ًطست کبسضٌبسی ٍ هذیشیتی خْت تَخیِ ثذًِ هذیشیتی ٍ کبسضٌبسی ًظبم ثْذاضتی ٍ ّوبٌّگی ّبی اخشایی 29ثشگضاسی  -2

 (ثِ ضشح صیش)ًیبص سٌدی ٍاحذّبی اسائِ کٌٌذُ خذهبت ٍ کبسکٌبى سالهت هَسد ًیبص دسضْشّبی هدشی ثشًبهِ   -3

 
 کل (ایدبدی)هَسد ًیبص هَخَد ٍاحذ اسائِ کٌٌذُ خذهت ًَع ػٌَاى

ٍاحذ اسائِ کٌٌذُ 

 خذهت

 24 6 18 هشکض سالهت خبهؼِ

 39 16 25 پبیگبُ سالهت

 کبسکٌبى ًظبم سالهت
 209 118 91 هشکض سالهت خبهؼِ

 151 64 87 پبیگبُ سالهت

 

ضکیالت سبصهبًی اغالح ضذُ دس هشکض تَسؼِ ضجکِ، ثبصًگشی طشح ّبی گستشش ضجکِ دس هٌبطق ضْشی استبى ٍ تػَیت ت -4

سبصهبًذّی  تطکیالت خذیذ هٌبطق هدشی ثشًبهِ، تذٍیي تطکیالت سبصهبًی ٍ ًیشٍی اًسبًی ٍاحذّبی اسایِ کٌٌذُ خذهبت سالهت، 

کبسداى ٍ  ، تجذیل سدیفْبی سبصهبًیپست سبصهبًی خذیذ  خذیذ خْت ضْشّبی هدشی ثشًبهِ حبضیِ ضْش  182هػَة ضذى تؼذاد 

کبسضٌبس هشاقت سالهت خبًَادُ دس تطکیالت /هَخَد ثِ کبسداى( هبهبیی ، هجبسصُ ثب ثیوبسیْب ، ثْذاضت خبًَادُ ٍ پشستبس ) کبسضٌبس 

  سبصهبًی

خَد خشیذ تدْیضات اداسی ٍفٌی هَسد ًیبص ٍاحذّبی خذیذ ٍثْجَد استبًذاسد ٍاحذّبی هَثشای ّضیٌِ کشد  تبهیي هٌبثغ هبلی ثشًبهِ -5
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 هیلیبسد سیبل   70ی خذیذ دسحذٍد ٍ اخبسُ سبختوبى هشاکض ٍ پبیگبُ ّب

، تٌظین ثشگ ضشایط هَسد ًیبص خْت ثشگضاس ی هٌبقػِ ثِ هٌظَس تؼییي ضشکت طشف قشاداد ٍ تبهیي ًیشٍی اًسبًی هَسد ًیبص -6

 هؼبًٍت تَسؼِ  حضَسی هذیش ًیشٍی اًسبًی ُکشهزا ،(ّیبت اهٌبی اسصی) خْت استفبدُ اص پتبًسیل ضشکت آٍا تبهیي اداسی ّوبٌّگی 

ٍ هؼبٍى اخشایی هشکض ثْذاضت استبى ثب هذیش ػبهل ضشکت آقبی دکتش هجبسکی، اسائِ ًوًَِ قشاسداد، تؼییي دستوضد کبسکٌبى ثکبسگیشی 

هحتشم داًطگبُ ثِ اص ّیئت سئیسِ ٍ ّوبٌّگی اخز هدَص ثشگضاسی آصهَى اص داٍطلجبى  ضذُ اص طشیق ضشکت ثش اسبس قبًَى کبس

  .هَاصات پیطجشد فشآیٌذ ػقذ قشاسداد

کبسضٌبس  هشاقت سالهت آهَصش دیذُ  / تؼذاد کبسداى .   ثشگضاسی خلسبت اهَصضی استبًی ٍ ضْشستبًی ثشاسبس فَسهت کطَسی-7

 :ثش اسبس گشٍُ ّبی کبسضٌبسی تبکٌَى  ثِ ضشح صیش( کل ضْشستبًْب)هشکض ثْذاضت  ضْشستبى

 ضجکِگستشش  ػٌَاى

ثْذاضت 

هحیط ٍ حشفِ 

 ای

سالهت 

خبًَادُ ٍ 

 خوؼیت

ثیوبسیْبی 

 غیشٍاگیش

ثیوبسیْبی 

 ٍاگیش

ثْجَد تغزیِ 

 خبهؼِ

سالهت سٍاًی، 

اختوبػی ٍ 

 اػتیبد

تؼذاد ضشکت 

 کٌٌذُ
397 265 260 145 127 12 - 

 

 طراحی وظام ارائٍ خدمات فعال ادغام یافتٍ در ياحد َای مجری تروامٍ ( ج

ًٍذُ خبًَاس اختػبغی هٌبطق حبضیِ ضْشّب، تذٍیي ساٌّوبی تکویل پشًٍذُ خبًَاس، تْیِ کبست هشاخؼِ خبًَاس ثِ پبیگبُ تْیِ پش  -1

دس ایي پشًٍذُ اطالػبت ضٌبسٌبهِ ای خبًَاسثب قبثلیت الکتشًٍیک ًوَدى پشًٍذُ ثذٍى هشاخؼِ هدذد ثِ دسة (. ثِ پیَست)سالهت 

اقتػبدی خبًَاس، -اختوبػی ، تؼییي ٍضؼیت اختوبػی -اػضبی خبًَاس ثب هختػبت دهَگشافیکی  خبًَاس، هشاقت سالهت هسئَل خبًَاس،

تؼییي خبًَاسّبی تحت پَضص سبصهبًْبی حوبیتی، کَدک کبس، هؼلَلیت اػضبی خبًَاس، ٍضؼیت هحل سکًَت، ٍضؼیت ثْشُ هٌذی اص 

هتغیش هَسد پشسطگشی قشاس گشفتِ ٍ دس  80ثیص اص خذهبت اختوبػی، ٍضؼیت ثْذاضت هحیط، کبسگبُ خبًگی ٍ هختػبت آى ثب 

 . پشًٍذُ دسج هیگشدد
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ایي فشم ثشای ّشخبًَاس (. ثِ پیَست)خبًَاس ٍ تذٍیي دستَسالؼول تکویل فشم ضٌبسبیی( ثیوبساى)تذٍیي فشم ضٌبسبیی افشاد ّذف -2

 .تکویل هیگشدد

، (سبیکَص)یبثتی، ّیپش تبًسیَى، ثیوبسی قلجی، اختالل ضذیذ سٍاًید دضٌبسبیی ثیوبساى هَخَ: اخضای فشم ضٌبسبیی افشاد ّذف خبًَاس 

دس  سبل 5کَدک صیش  ٍ ، هبدس ثبسداستحت دسهبى/ غشع، سَء هػشف هَاد، هَسد هجتال ثِ سشطبى تحت دسهبى، فشد هطکَک ثِ سل

 ّشخبًَاس 

تْیِ  اختػبغیدفتشچِ هشاقجت  دیاتت ي فشارخًنخْت اسائِ خذهبت هشاقجتی ثشای ثیوبساى هجتال ثِ : اسائِ خذهبت هشاقجتی  -3

ًسجت ثِ ثجت هطخػبت اٍلیِ اقذام ٍ سًٍذ  تَسط پضضک ػوَهی هستقش دس هشکض سالهت خبهؼِ کِ پس اص تبییذ ًْبیی ثیوبسی

ٍاّذ هشاقجت ثیوبسی تَسط پضضکبى هؼبلح ثشاسبس ًظبم اسخبع ٍ سطح ثٌذی خذهبت دس ایي دفتشچِ ثجت ٍ هَسد پیگیشی قشاس خ

تْیِ ٍ ثشای صًبى ثبسداس تَسط  دفترچٍ مراقثت مادر ي وًزادثِ هٌظَس ثجت ٍیضیت ّب ٍ خذهبت دٍساى ثبسداسی (. ثِ پیَست)گشفت

ثشاسبس ّوبٌّگی ثؼول آهذُ ایي دفتشچِ ّب  دس . هشاقت سالهت تکویل ٍ خْت ثجت خذهبت تخػػی ثؼذی ثِ هبدس تحَیل هیگشدد

 (. ثِ پیَست)اّب دس هطت ًیض قشاس خَاّذ گشفت اختیبس هتخػػیي صًبى ٍ هبم

تْیِ چک لیست اسصیبثی ًحَُ ادغبم ثشًبهِ دس ًظبم ضجکِ ٍ تکویل آى ثشای : ًظبم پبیص ٍ ثجت ٍ گضاسش دّی خذهبت -4

، تْیِ فشم گضاسش دّی ّفتگی سطح ثِ سطح، تذٍیي ٍ اسسبل دستَسالؼول هشاقجت (ضص ضْشستبى)ضْشستبًْبی هدشی ثشًبهِ

 یبثت ٍ پشفطبسی خَى  د

آغبص ػولیبت تکویل پشًٍذُ خبًَاس ، تکویل فشم ضٌبسبیی افشاد ّذف دس خبًَاس، ثجت ًبم اص داٍطلجبى سالهت خذیذ  ٍ اسائِ  -5

 خذهبت هشاقجت ّبی اٍلیِ  دس پبیگبّْبی سالهت 

 فعالیت َای تروامٍ ای دردست اقدام ( د

خلی، کَدکبى، صًبى ٍ هبهبیی ٍ سٍاًپضضک دس هشاکض سالهت خبهؼِ ثػَست صهبى ثٌذی استقشاس پضضکبى هتخػع دس سضتِ ّبی دا -1

دس ایي خػَظ ّوبٌّگی ّبی الصم ثب اداسُ کل ثیوِ سالهت .    FFSضذُ  ثِ هٌظَس اسائِ خذهبت سطح دٍم ثشاسبس ًظبم اسخبع ٍ 

 . ثؼول اهذُ ٍ ثب پیگیشی هؼبًٍت دسهبى داًطگبُ  دس دست پیگیشی قشاس داسد

خطًَت ّب، سَء هػشف )آسیت ّبی اختوبػی ّذف( غیشفؼبل/ فؼبل)ّوبٌّگی ثب سبصهبى ثْضیستی استبى دس خػَظ ضٌبسبیی -2
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 .  اداسات ثْضیستی ضْشستبى(  MMT- DICاصخولِ )ٍ طشاحی ًظبم اسخبع ثِ ٍاحذ ّبی اخشایی...( هَاد، صًبى خیبثبًی، کَدک آصاسی، 

-اٍسی ضذُ ثِ هٌظَس تجییي ٍضؼیت کلی خبًَاسّب دس هٌبطق حبضیِ، تؼییي طجقِ اختوبػیهبضیٌی کشدى دادُ ّبی خوغ  -3

اقتػبدی خبًَاسٍ تشکیت آى دس هٌبطق حبضیِ، ثشآٍسد ضیَع ٍ ثبس  ثیوبسیْبی ّذف ضٌبسبیی ضذُ  ٍ تؼییي ضبخع ّبی پبیِ ػذالت 

 دس سالهت 

سبل ٍ ثیوبسیْبی ّذف ضٌبسبیی ضذُ خْت فشاخَاى ٍ  اسائِ  5کَدکبى صیش ساُ اًذاصی ًظبم هشاقجت َّضوٌذ ثشای هبدساى ثبسداس،  -4

 ثِ هَقغ خذهبت هَسد ًیبص  ّشگشٍُ   

صًبى دس یکی  DIC، خذهبت تکویلی هشاقجت کَدکبى اص خولِ ایوي سبصی، ثشسسی اهکبى ساُ اًذاصی HIV/AIDSخذهبت غشثبلگشی -5

 یبثت ٍ پشفطبسی خَى اص هٌبطق حبضیِ ای اسٍهیِ، غشثبلگشی ثیوبسی د

 تکویل هتغیش ّبی اختػبغی ثْذاضت حشفِ ای ثشای کبسگبّْبی خبًگی تَسط کبسضٌبسبى ریشثط ضبغل دس هشاکض سالهت خبهؼِ  -6

 ساُ اًذاصی خذهبت هطبٍسُ ای تغزیِ ای ٍ ثْذاضت سٍاًی تَسط کبسضٌبسبى ریشثط ثکبسگیشی ضذُ دس هشاکض سالهت خبهؼِ  -7

 ى دفتشچِ هشاقجت ثیوبساى ضذیذ سٍاًی ثب هطبسکت گشٍُ سٍاًپضضکی داًطکذُ پضضکی طشاحی ٍ تذٍی -8

 گسارشی از وتایج اقدامات تعمل آمدٌ ( ٌ

 -خلسِ، خلسبت  تَخیْی  32اقذاهبت ستبدی هطتول ثش تطکیل خلسبت هذیشیت ثشًبهِ سیضی دس ستبد استبى ثِ تؼذاد  -1

 خلسِ  19ّوبٌّگی ضْشستبًی ثِ تؼذاد 

اص اثتذای ًیوِ ( هَاسد ضیَع لحظِ ای)ًتبیح اقذاهبت ثؼول آهذُ هطتول ثش تکویل پشًٍذُ خبًَاس ٍ فشم ضٌبسبیی افشاد ّذف خبًَاس -2

 : دٍم خشداد هبُ  تب پبیبى ّفتِ دٍم تیشهبُ ثِ ضشح صیش هیجبضذ

 ػٌَاى فؼبلیت سدیف
ًتیدِ 

 اقذام
 ػٌَاى فؼبلیت سدیف

ًتیدِ 

 اقذام

 392 تؼذاد افشاد هجتال ثِ غشع تحت دسهبى 7 121725ای سبکي دس هٌبطق تحت پَضص تؼذاد خبًَاس ُ 1
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 ثشًبهِ

2 
 (دسغذ)تؼذاد خبًَاس ثشسسی ضذُ 

(46  )

55646 
 446 سَء هػشف هَاد/ تؼذاد افشاد داسای ٍاثستگی 8

 224 تؼذاد افشاد هجتال ثِ سشطبى تحت دسهبى 9 4312 تؼذادافشاد هجتال ثِ دیبثت تحت دسهبى 3

4 
 10 6674 تؼذاد افشاد هجتال ثِ ّیپشتبًسیَى تحت دسهبى

تحت دسهبى / تؼذاد افشاد هطکَک ثِ سل

 +Sسل سیَی 
13 

 1775 تؼذاد هبدسثبسداس ضٌبسبیی ضذُ 11 3712 تؼذاد افشاد هجتال ثِ ثیوبسی قلجی تحت دسهبى 5

تؼذاد افشاد هجتال ثِ اختالل ضذیذ سٍاًی تحت  6

 دسهبى
 15440 سبل ضٌبسبیی ضذُ 5ػذاد کَدک صیش ت 12 1165

 

ثشاسبس ثشًبهِ سیضی ثؼول اهذُ کالسْبی اهَصضی ثشای داٍطلجیي . ًفش  432تؼذاد داٍطلت سالهت ضٌبسبیی ٍ خزة ضذُ  -3

 . دسدست اقذام هیجبضذ

لیشغن تطبثْبت سبختبسی ثشاسبس ثشسسی ّبی هیذاًی ٍ اسصیبثی ّبی ضفبّی ثؼول آهذُ تَسط هؼبٍى اهَس ثْذاضتی داًطگبُ ع

داًطگبّْبی ػلَم پضضکی، ثٌظش هیشسذ ًَع ٍ ًحَُ هذیشیت اسائِ خذهبت دس  هٌبطق  دسٍاحذ ّبی اسائِ خذهبت دس هٌبطق حبضیِ

ّذف ایي استبى اص ٍیژگی خبغی ثشخَسداس ثبضذ ٍ هیتَاًذ ًین سخ ٍضؼیت سالهتی هشدم حبضیِ ًطیي سا اسائِ ٍ ثِ ثشًبهِ سیضاى دس 

ثشّویي اسبس  اص خٌبثؼبلی دػَت هیٌوبیذ اص سًٍذ اخشای ثشًبهِ . ی هذاخالت هجتٌی ثش ضَاّذ هحیطی کوک ضبیبًی ثؼول آٍسدطشاح

. ثبصدیذ ثؼول آٍسًذ ٍ اص ًظشیبت اسصضوٌذتبى هدشیبى ثشًبهِ سا خْت تذاٍم ٍ گستشش فؼبلیت ّبی پیص ثیٌی ضذُ ثْشُ هٌذ سبصًذ

خٌبثؼبلی ٍ هؼبٍى هحتشم ثْذاضت ٍصاست ثِ تؼویق فؼبلیت ّبی هشاقجتی کوک ضبیبًی خَاّذ  یقیي داسد ساٌّوبیی ّبی حضَسی

.  تَفیق سٍصافضٍى خٌبثؼبلی ٍ توبم خذهتگضاساى ًظبم هقذس خوَْسی اسالهی ایشاى سا اص دسگبُ ایضد هٌبى هسئلت داسم. کشد

 

 

  



 ح56883/1/94/6

 

20/4/1394 

 داسد

 

 .این نامه بدون مهر دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد

 آقازاده جواد دكتر 

 غربي يجانآذربا استان پسشكي علوم دانشگاه رئيس
 

 

 


