
برنامه ها و پروژه هاي  جامع تحول سالمتروند اجراي 

استان آذربایجان غربی حوزه بهداشت

برنامه پزشک (عشایرونفرهزاربیستزیرشهرهاي،روستائیانبهسالمتخدماتارایهبرنامه: اولبرنامه
) خانواده و بیمه روستایی

ابالغی با حضور روساي شبکه ها، مراکز بهداشت و کارشناس ان تشکیل جلسه استانی و مطالعه دستورالعمل -١
گسترش شبکه شهرستان

تشکیل جلسات متعدد با حضور مدیران اداره کل بیمه سالمت جهت تفاهم در مفاد اجرایی -2
جمعیت، تامین خدمات پاراکلینیک و خدمات دارویی، روند اموزش هاي پزشکان، تعمیر و تجهیز (دستورالعمل

)مجري و محل زیست پزشکمراکز 

عقد قرارداد با اداره کل بیمه سالمت به تفکیک شبکه بهداشت درمان شهرستان-3

عقد قرار داد با پزشکان خانواده -4

پرداخت حق الزحمه پزشک خانواده از تیرماه براساس دستورالعمل جدید -5

ائه کننده خدمت براساس ضرایب محرومیت و تهیه نرم افزار برآورد حق الزحمه پزشکان بازاي هر مرکز ار-6
....جمعیت و

عقد قرار داد با بخش خصوصی جهت خرید خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژیکی در سراسر استان -7

تامین تمهیدات سازمانی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس سطح بندي خدمات آزمایشگاهی-8

خانواده و بارگذاري در سایت معاونت امور بهداشتیتامین منابع اموزشی پزشک و ماماي -9

)دردست اقدام(به پزشکان جدید الورودCDموزشی در قالب آارائه دستورالعمل جدید و منابع -10



ارائه یک نسخه از قرار داد به پزشک  وماماي خانواده -11

)در دست اقدام(دستورالعمل جدید تامین و تخصیص اعتبار براي تسویه حساب سه ماهه اول سال براساس -12

تعیین کامل مراکز بهداشتی درمانی جهت بهبود استاندارد فضاي فیزیکی و تجهیزات و مراکز مجري نیازمند راه -13
اندازي و توسعه فضاي زیست پزشک با تفاهم اداره کل بیمه سالمت استان 

شهري تامین و توزیع مکمل هاي دارویی در سطح مراکز روستایی و-14

درصدي منابع مالی پزشک خانواده از اداره کل بیمه سالمت استان 25وصول -15

) دردست اقدام(تسویه دارویی داروخانه هاي مراکز طرف قرار داد با بخش خصوصی -16

هماهنگی تعیین نیازهاي دراولویت بهبود استاندارد فضاي فیزیکی مراکز روستایی در محیط با مراجعه –17
و بازدید محلی حضوري

تهیه چک لیست پایش و ارزشیابی فعالیت هاي برنامه اي پزشک خانواده -18

قلم داروي پیشنهادي در دستورالعمل در انبارهاي دارویی مرکز بهداشت شهرستان و توزیع متناسب 350تامین -19
1393ل تفاهم نامه سا6بدلیل تاریخ انقضاي محصوالت داروئی وفق بند (با نیاز مراکز

غیرمجاز/غیررسمیسکونتگاههايوشهرحاشیهدرسالمتخدماتتامینبرنامه: دومبرنامه

شناسایی شهرستانهاي واجد حاشیه و سکونتگاههاي غیررسمی -1

برگزاري جلسات حضوري توجیهی و آموزشی با شرکت کارشناسان گسترش شبکه  -2

سرشماري جمعیت هدف در شهرستانهاي ارومیه، خوي، مهاباد، میاندوآب،  بوکان، پیرانشهر پس از بلوك بندي -3
) نفر416946جمعیت سرشماري شده (اولیه 

سرشماري و انتقال سوابق شناسنامه اي پرونده سالمت خانوارهاي ساکن در مناطق حاشیه اي شهرهاي ذکر شده -4
ه با  پیگیري و راهنمایی کارشناسان شهرستان و ارتباط با سطح ملی جهت رفع مشکالت بروز به مناطق حاشیه سامان

یافته 



سرشماري واحد هاي ارائه خدمات بهداشتی درمانی و پاراکلینیک  دولتی و خصوصی و اماکن عمومی  مستقر -5
مت  ایرانیان در مناطق جغرافیایی هدف  شهرستانهاي مجري و ایجاد ساختار برروي سامانه سال

تهیه طرح و نقشه و جانمایی مناطق جغرافیایی هدف و واحد هاي ارائه خدمات برروي نقشه براي ارائه در -6
) تعیین شده در هفته اول مهرماه(جلسات اختصاصی هر استان در حوزه معاونت بهداشت وزارتی  

استان هرازیک شهرستانسالمتهمگانیوجامعشبکهاستقرار: برنامه سوم

اهم راهبرد هاي اساسی جهت طراحی شبکه جامع و همگانی 

)مشارکتوخودمراقبتی(شهروندانسالمتتکالیفویحقوقاستقرار نظام -
اجتماعیهايآسیبوغیرواگیرهايبیماريویژهبهکشورهايباربیماريپاسخگوي-
شهروندانزندگیکیفیتعادالنهارتقايفرایندبهکمک-
شواهدبرمبتنیواثربخشهزینه،کاراخدماتارائه -
شدنروزآمدتواناییدارايوکافیتحصیالتبانیروهايازخرید راهبردي -
خدماتازمنديبهرهبراياجتماعیبازاریابیوفعالخدماتارائه -
)سالمتاجتماعیهايمولفهوبخشیبینهمکاريبا (مردمسالمتازحفاظتخدماتادغام -

خصوصیبخشتدریجیمشارکتفراهمیوپوششتحتجمعیتبهمرتبطمنطقههايظرفیتهمهازبهره مندي 
غیردولتیو
ارجاعوخدماتبنديسطحلحاظ شدن -
مادروسالمند،میانسال،جوان،نوجوان،کودك(سنیهايگروههمهبراي)ابعادهمه(جامعخدماتارائه -

بیماريباراولویتبامتناسب)باردار
تیمیطوربهمزمنمواردازفعالمراقبتوهابیماريهدفمندغربالگريوزودرسشناساییارائه خدمات -
کودك ومادرسنیگروهسالمتتامینوواگیرهايبیماريبامبارزهجاريخدماتتقویت و یکپارچگی -
متناسبآوريفنونوآوريبرمبتنی-
مردماعتمادوان گذارسیاستاطمینانکسب و جلب -
عشایروروستا،شهرحاشیهوشهربرايخدماتارایهدرجغرافیاییعدالترعایت -
مردمبرايیکسطحخدماتقیمترعایت حداقل -
سالمافرادپیشازبیشسالمتارتقايموجباتفراهمی -
انسانینیرويدرخدماتادغامراهبردبهره مندي از -



. شبکه جامع با مشخصات ذکر شده در معاونت بهداشت وزارت متبوع در دست طراحی بوده و نتایج آن تاکنون ابالغ نشده است

کشورشهرهايکالندرسالمتخدماتارایه: چهارمبرنامه

.در این خصوص هیچگونه اطالعاتی اعالم نشده است

برنامه هاي تکمیلی

بخشیبینهايهمکاريسازينهادینهوتقویتبرنامه) الف

آسیب شناسی کارگروه سالمت و امنیت غذایی استانها و تدوین  گزارش عملکرد کارگروه تخصصی سالمت -1
1387-92وامنیت غذایی استان آذربایجان غربی 

تهیه آیین نامه داخلی و گردش کاري دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان و طرح در جلسه -2
کارگروه و تصویب ان 

مکاتبه ریاست محترم دانشگاه با مقام محترم وزارت در خصوص تبیین مشکالت ساختاري و فنی کارگروه وارائه -3
بند با محورهاي زیر5پیشنهاداتی در 

تقاي جایگاه کارگروه در مراجع ذیصالحتصویب ار
 مهندسی مجدد در ساختار و بازتعریف حدود وظایف و اختیارات کارگروه
 از مرکز شهرستان تا محالت (بررسی امکان تعریف نقش ساختاري براي کارگروه در سطح شهرستان

با گردش کاري مدون )شهري و بخش و روستا
ستانی انتشار فصل نامه تخصصی کارگروههاي ا
 بررسی و تصویب ایین نامه اجرایی وگردش کاري دبیرخانه پیشنهادي دانشگاه

مکاتبه با استاندار محترم در راستاي اعمال قانون منع استعمال دخانیات در محیط هاي اداري و سربسته جهت -4
قانون رسیدگی به تخلفات اداري18ابالغ به واحد هاي اجرایی وفق ماده 



امضاي تفاهم نامه فیمابین ریاست دانشگاه  و فرماندهی نیروي انتظامی استان با محورهاي برخورد قانونی با -5
قلیان سراها، اعمال قوانین در خصوص کاهش عرضه محصوالت دخانی، مشارکت در طراحی پروژه هاي تحقیقاتی 

) در دست اقدام ( ...در خصوص سوء مصرف مواد، ساخت رفتار سالم و

مراقبتیخودومردممشارکتطریقازمردمسالمتسوادارتقايمهبرنا) ب

یکی از اجزاي تفاهم نامه راه اندازي خانه سالمت (امضاي تفاهم نامه فیمابین دانشگاه علوم پزشکی و شهرداري کالن شهر ارومیه -1
)مذکور میباشدتوسط شهرداري و آموزش خود مراقبتی به جمعیت هدف ساکن در حوزه تحت پوشش خانه 

روستاییوشهريدرمانیبهداشتیمراکزسالمتتیمومدیرانسازيتوانمندوآموزش:اولپروژه

جذب دانش آموز بهورزي به جایگزینی بهورزان خروجی : زیر پروژه اول

توسط مدیرکل دفتر منابع انسانی  معاونت توسعه 14/4/93مورخه 1952صدور مجوز جذب دانش اموز بهورزي طی شماره -1
مدیریت و منابع وزارت متبوع 

پست سازمانی 136استخراج نیاز بهورزي واحد هاي تابعه به تعداد -2

ت محترم توسعه مدیریت  و منابع و معاون امور بهداشتی و رئیس تشکیل جلسه با حضور قایم مقام محترم ریاست دانشگاه، معاون-3
و طرح موضوع و موافقت اقدام براي بهورز گیري 30/4/1393گروه گسترش شبکه در مورخه 

و اتخاذ تصمیمات الزم وفق مفاد ایین نامه مربوطه5/5/93تشکیل جلسه با حضور اعضاي کمیته پذیرش بهورز در مورخه -4

اقدامات اداري  جهت صدور اطالعیه پذیرش و روند اخذ مدارك و ثبت نام و برگزاري ازمون پیگیري -5

توانمند سازي مدیران: زیر پروژه دوم

در سطح ملیاولین دور از برنامه توانمند سازيبرگزاري 

: زیر پروژه سوم

) دردست پیگیري(آموزشیمعاونتهمکاريباخانوادهپزشکMPHبرنامه-1

سالمتخدماتمدیریتارزشیابیوپایشنظاماستقرار: دومپروژه

)گروه نظارتی12با تشکیل (1392ابالغ شیوه نامه  نظام پایش و ارزشیابی مدیریت خدمات سالمت استان در بهمن ماه -1

. تاکنون برنامه اي براي حضور تیم پایش وارزشیابی از سطح ملی  اعالم نگردیده است-2



کشوردرمانیبهداشتیشبکهتوسعهوتجهیز،تکمیل: سومپروژه

با هماهنگی وهمکاري معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع (پروژه تکمیل شبکه خانه هاي بهداشت روستایی جهت برگزاري جشن پایان محرومیت) الف
) دانشگاه

واحد در شهرستانهاي تابعه179د شناسایی واحدهاي هدف واجد شرایط احداث در سراسر استان  به تعدا-1

هماهنگی فهرست خانه هاي بهداشت احداثی با روساي شبکه هاي بهداشت و درمان و مراکز بهداشت شهرستان با تنظیم صورتجلسه -2

هماهنگی اصالح لیست ابالغی و اعالم مراتب به مراجع ذیربط توسط رئیس محترم مرکز توسعه شبکه-3

احداث خانه هاي بهداشت توسط ریاست محترم دانشگاه بدلیل تعلل طوالنی کمیته امداد پیرو تشکیل جلسات کمیته تقبل فرآیند -4
. استانی با حضور معاون محترم عمرانی استاندار و سایر اعضا و جلسات تخصصی متعددو پیشرفت فرایند اجرایی تا مرحله عقد قرار داد

تیرماه از 26یریت و منابع وزارت متبوع مراتب مجددا پس از اعالم امادگی کمیته امداد در براساس درخواست معاونت محترم توسعه مد
.طریق کمیته امداد دردستور کار قرار گرفت

درصد اعتبار مصوب از طریق دانشگاه به حساب اعالمی کمیته امداد امام خمینی ارومیه 30میلیون ریال از بابت 42960واریز مبلغ -5

اخذ پروانه احداث از دهیاري هاي روستاهاي محل احداث با هماهنگی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها ي استانداريپیگیري -6

اعمال اصالحات در نقشه هاي ابالغی با هماهنگی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی -7

)دردست اقدام و روبه اتمام(استانتحویل زمین هاي مورد احداث به کمیته امداد در سراسر -8

پیگیري فعال و مستمر موضوع توسط معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و شبکه هاي بهداشت و درمان و رفع مشکالت -9
احتمالی 

طرح تکمیل و تجهیز ذیل برنامه هاي ملی ) ب

و خانه هاي بهداشت ) اعم از شهري و روستایی(ز بهداشتی درمانیاستخراج فهرست نیاز هاي تعمیراتی و تجهیزاتی به تفکیک مراک-1
و پایگاههاي بهداشتی 

ارسال مستندات به مرکز توسعه شبکه -2

پزشک خانواده و بیمه روستایی طرح تکمیل و تجهیز ذیل برنامه ) ب

هزار نفر 20در روستاها و شهرهاي زیر برنامهاستخراج فهرست نیاز هاي تعمیراتی و تجهیزات  مراکز بهداشتی درمانی مجري -1
) مرکز بهداشتی درمانی169(جمعیت



)محل زیست پزشک در مراکز مجري66(استخراج فهرست محل هاي زیست پزشک مراکز مجري برنامه -2

شهرستان جهت اقدام وفق اولویت بندي نیاز هاي تعمیراتی و تجهیزاتی به تفکیک و موافقت اولیه با روساي شبکه و مراکز بهداشت -3
)مراجعه حضوري در شبکه ، بازدید از مراکز و توافق کلی(اولویت هاي تعیین شده 

مراکز بهداشتی درمانی جهت بهبود استاندارد فضاي فیزیکی و تفاهم کتبی با اداره کل بیمه سالمت استان در مورد فهرست -4
فضاي زیست پزشک تجهیزات و مراکز مجري نیازمند راه اندازي و توسعه 

انعکاس تفاهم نامه مشترك به سازمان بیمه سالمت توسط اداره کل بیمه سالمت استان جهت تخصیص اعتبار -5

تخصیص اعتبار از محل منابع ابالغی از بیمه سالمت جهت آغاز به کار فرایند تعمیرات -6

محترم دانشگاه از مدیران ملی سازمان بیمه سالمت  ایرانیان پیگیري موضوع تسریع در تخصیص اعتبارات مورد نیاز توسط ریاست -7
وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی 


