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دگان ن   گار ل ا ت ا   ی  ما ر ا ند از  ا ی د ود  ه  ن ا و ن ا ا کار ن  ند. ا ی  ا درد د،  و  د ا و یاری د

ند از:   بار

 ر ا رد ا ھای و مار د  ی   ا عاون ا اد  وروزی    باس 

 ور ندی شا ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا ه د ب ه  و وه  د  سا  ی    وش 

 وم ع ه  ا ه د ب ه  و وه  د  وری  ا  ی  ز ا ھد دمات  ی و  جانمش ی ز   ا

 مان ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا ه د ب ه  و وه  د  ور  ن  م  ر    د

 ن ا مد ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا ه د ب ه  و وه  د  ق  ط ی  ه    طا

 وم ع ه  ا ه د ب ه  و وه  د  ی  جا ع ن م  و ی  ما ی  ا ھد دمات  ی و    ش

 ان ی ا ما ی  ا ھد دمات  ی و  ش وم  ع ه  ا ه د ب ه  و وه  د  ی  یا ع رضا  ع ر    د
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  هاي گسترش شبکهصول و ضوابط کلی ساختار طرحا
  

   هاي گسترش شبکه هاي بهداشتی درمانی کشورساختار طرحاصول کلی 
مـدیریت،   ،ان مقیاس اداري و جغرافیایی گسترش شـبکه هـاي بهداشـتی درمـانی    به عنو "شهرستان"انتخاب  -1

    .پشتیبانی و پایش واحدهاي مستقر در نظام شبکهآموزش، برنامه ریزي، 
  
ارائه خدمات بـه صـورت    تا از این طریق سطح بندي و ادغام خدمات و ارائه خدمت از طریق نظام ارجاع  -2

ي از واحد محیطی به خدمات تخصصی تر نیاز اچنانچه مراجعه کننده  وشد ي مرتبط و تکامل یابنده باازنجیره 
  داشت، واحد محیطی بتواند او را به سطح باالتر ارجاع دهد. براي تحقق این اصل، شرایطی ضرورت دارد: 

به خدماتی که به عهـده واحـدهاي    ،هیچیک از واحدهاي یک سطح ارائه دهنده خدمت -2-1
نپردازد، مگـر آنکـه خـدمت مـوردنظر را در سـطح       ،داده شده است سطح پــاییــن تر قرار

به همین دلیل، بایستی در کنار هریک از واحدها، یک واحد سطح پایین تـر   تخصصی تـــر ارائه دهد.
خانـه بهداشـت درکنـار مرکـز     وجـود   ،بدین ترتیبباشد. داراي مدیریتی مستقل می ،البتهمنظور گردد که 

وجود مرکز سـالمت   و شهريجامعه  سالمتمرکز در کنار  2پایگاه سالمتوجود  ،1یروستای سالمت جامعه
ایـن  تحقـق  براي بدیهی است . نددر نظر گرفته شده ا ،با رعایت این اصلبیمارستان شهري در کنار جامعه 

  بایستی شرح وظیفه هر واحد به دقت تعیین و مشخص گردد.  ،شرط
 حدهاي هر سطح با واحدهاي سطوح باالتر و پایین تـر. برقراري ارتباط فعال و مستمر وا -2-2

نظارت، پایش، آموزش حین خدمت کارکنان و نیز تدارك و حمایت اداري مـالی واحـدهاي هـر سـطح بـه      
عهده واحدي است که در اولین سطح باالتر آن قرار دارد تا تدارك فنی و اداري این واحدها به صورت فعال 

مانند گـرایش کارکنـان غیرپزشـک     اتیطح باالتر میسر گردد و از بروز خطرو مستمر از نزدیکترین واحد س
برنامـه پزشـک    ی شـدن در صـورت اجرایـ   هاي غیرمجاز و تنزل کیفیت خدمات جلوگیري شـود. به درمان
اولین سطح مراجعـه   ،در روسـتا همین اصل پابرجاست. به این ترتیب  ،نیزدر سایر مناطق کشور خانواده 

 عمـومی / پزشـک  خـانواده  و سپس، ارجاع به پزشـک  خواهد بودمراقب سالمت به در شهر و به بهورز  فرد،
مسـتقر  شهري و از آنجا به پزشک متخصص  /مرکز سالمت جامعهروستایی  سالمت جامعهمستقر در مرکز 

    گیرد.بیمارستان شهرستان صورت میدر کلینیک تخصصی/ 
بهداشت و درمـان  در نظام شبکه  مانیبهداشتی درتوجه به سطوح مختلف ارائه خدمات  -2-3

  سطح تعریف شده وجود دارد:  سه در حال حاضر،  که کشور
که زیر مجموعـه هـر یـک از     شهريمرکز سالمت جامعه و روستایی  سالمت جامعهمراکز سطح اول شامل  .1

 آنها به شرح زیر می باشد: 
  روسـتایی هـاي سـالمت   یگـاه پا ،بهداشـت خانه هاي روستایی شامل:  سالمت جامعهزیر مجموعه مرکز ،

  با درجات مختلف)  ( هاي بهداشتی مرزيمراقبتهاي پایگاه و تسهیالت زایمانی
  روسـتایی و   سـالمت هـاي  پایگـاه و  خانه هاي بهداشـت  شهري شامل:مراکز سالمت جامعه زیرمجموعه

  با درجات مختلف)  هاي بهداشتی مرزي (هاي مراقبتپایگاهو  ، تسهیالت زایمانیشهري
                                                        

اعمال شده در ساختار ارائه خدمات از این پس، تمام مراکز بهداشتی درمانی روستایی به مرکز سالمت جامعه روستایی  با توجه به تغییرات ١
 و مراکز بهداشتی درمانی شهري به مرکز سالمت جامعه شهري تغییر عنوان خواهد داد. 

 
روستایی یا شهري به پایگاه سالمت روستایی هاي بهداشت گاهپایاعمال شده در ساختار ارائه خدمات از این پس، تمام با توجه به تغییرات  2

 یا شهري تغییر عنوان خواهد داد.
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 کلینیـک هـاي تخصصـی/    و فنـی  و نظـر مـدیریتی   ازشهرسـتان   بهداشت/سـالمت مرکز شامل  دومسطح  .2
   شهرستان هايبیمارستان

کلینـک هـاي فـوق    و  و فنی ازنظر مدیریتی حوزه یا منطقه/استان سالمتبهداشت/شامل مرکز  سومسطح  .3
 مرکز استان   فوق تخصصی هايبیمارستانتخصصی / 

بیمارستانی نیز بدون رعایت سطوح ذکر شـده در همـاهنگی بـا مراکـز سـالمت،       هاي اورژانس پیشپایگاه .4
مدیریت و اعزام بیماران ساکن در روستاها و شـهرهاي کشـور بـه نزدیکتـرین مرکـز ارائـه خـدمات        وظیفه 

 کشور را برعهده خواهند داشت. تخصصی و بستري
  
  ارائه خدمات از طریق سیستم ارجاع:  -3
بندي ارائه خدمات مطرح شد، زمانی که یکی از مر اجعه کنندگان به سطح اول، به  همان طور که در بخش سطح 

نیاز داشته باشد واحد مذکور مراجعه کننده را به سطح  - که از عهده سطح اول برنمی آید–خدمات تخصصی تري 
و فوق تخصصی دوم ارائه خدمات ارجاع می دهد. سطح دوم نیز در صورت لزوم، فرد را جهت ارائه خدمات تخصصی 

         به سطح سوم و یا چهارم ارجاع می دهد. این زنجیره ارائه خدمات از سطح اول به سطوح باالتر را نظام ارجاع
  می نامند. استفاده از نظام ارجاع می تواندمزیت هاي ذیل را ایجاد نماید:

کمک هاي اولیه درمانی فراهم امکان استفاده از کارکنان غیرپزشک را براي ارائه خدمات ساده بهداشتی و  -
سازد و سطوح تخصصی را از پرداختن به خدمات ساده غیرتخصصی باز می دارد و براي پرداختن به 

 خدمات تخصصی وقت بیشتري را فراهم می آورد.
 از ارائه خدمات به شکل تکراري (دارو، آزمایش و سایر ارزیابی هاي تشخیصی مکرر) جلوگیري می کند. -
 نحو چشمگیري ارزان می کند.خدمات را به  -
 با توزیع وسیع و گسترده واحدهاي محیطی  امکان تداوم و استمرار خدمات بهداشتی را فراهم آورد. -

با استفاده از ساز و کار سطح بندي خدمات، بردن خدمات تشخیصی (آزمایشگاه و رادیولوژي) نیز به سطوح محیطی 
هاي اجتماعی که موجب افزایش هزینه–ران و همراهان شان به شهرها میسر و از گسیل بی مورد و هزینه آفرین بیما

جلوگیري خواهد شد. یکی از شرایط اصلی توفیق نظام ارجاع این است که هیچ یک  -تامین سالمت جامعه می گردد
از واحدهاي یک سطح به خدماتی که به عهده واحدهاي سطح پایین تر قرار داده شده است نپردازد؛ مگر آن که 
خدمت مورد نظر را در سطح تخصصی تري ارائه شود. به این دلیل، در کنار هر واحد سطح باالتر باید یک واحد 
سطح پایین تر منظور گردد تا وظایف مقرر براي واحد مذکور را براي جمعیت محل استقرار واحد باالتر ارائه کند. 

  می نامند.» ضمیمه«این واحدها را 
هاي هر سطح با واحدهاي سطوح پایین تر باید به گونه اي باشد که نظارت، پایش، آموزش ارتباط فنی و اداري واحد

حین خدمت کارکنان واحد محیطی و تدارك این واحدها به نحو فعال و مستمري از نزدیکترین واحد سطح بالفصل 
  میسر شود.

  
  ادغام خدمات: -4

ی ادغام یافته ارائه میشوند. این بدان مفهوم است که در طراحی شبکه مراقبت هاي اولیه بهداشتی، برنامه ها به شکل
گیرنده خدمت در زمان واحد میتواند چندین خدمت را در رابطه با مشکالت سالمت متنوع دریافت کند. به عنوان 
مثال یک کودك در هنگام مراجعه نزد بهورز هم خدمت مرتبط با تغذیه و رشد را دریافت میکند و هم خدمت 

سازي، عالوه بر این کودك در وقت مراجعه از نظر سایر موارد سالمت نظیر وضعیت رشد روانی  مربوط به ایمن
حرکتی و سایر بیماري ها که در آن سن احتمال وقوع آنها موجود است بررسی میشود و در صورت لزوم خدمات 

              . از سوي دیگر درمربوطه را دریافت میکند. این نوع ادغام را ادغام خدمات براي گیرنده خدمت میگویند
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خانه بهداشت منابع مختلفی مشتمل بر تجیزات، فضاي فیریکی و نیروي انسانی مستقر است. این منابع در جهت 
تحقق فرایندهاي ارائه خدمت در کنار یکدیگر خدمات را ارائه میدهند. به عبارت دیگر گیرنده خدمت با بهره گیري 

ات مورد نیاز را دریافت میکند. این نوع سازماندهی منابع براي دریافت خدمت را ادغام از ترکیبی از این منابع خدم
 در سطح منابع میگویند. 

  
دورترین نقطه تحـت   ي جمعیت ساکن درامکان بهره مندبرآورده شدن یعنی : سهولت دسترسی جغرافیایی -5

ي تـامین ایـن ضـابطه، بایسـتی     بـرا  ،محیطی تـرین واحـد  از خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده توسط پوشش 
  معیارها و شرایطی برقرار گردد: 

ارائـه  واحـد  اولین  از، فاصله دورترین مکان زندگی و کار مردم جغرافیاییدر هیچ وضعیت اقلیمی و  -5-1
  نباید حداکثر از یک ساعت پیاده روي بیشتر باشد. (خانه بهداشت و پایگاه سالمت) خدمت 

باشد. تاکید براین شرط گاه  جمعیت تحت پوششدر مسیر طبیعی حرکت  بایداستقرار واحدها  -5-2
گیرند، روستایی براي ممکن است موجب شود که از دو یا چند روستا که تحت پوشش یک واحد قرار می

پرجمعیت ترین آنها نیست. وجود چند عامل از عوامل زیر  "استقرار واحد موردنظر انتخاب گردد که لزوما
   محل استقرار واحد) خواهد شد:ه عنوان روستاي اصلی (بیک روستا  شدن تلقیمالك 
  قرار داشتن در مسیر راه یا گلوگاه جاده اصلی روستاهاي مجاور  
  یا داشتن بیشترین جمعیتساکن جمعیت روند افزایشی 
  بخشداري، دهداري، پاسـگاه انتظـامی، دادگـاه، بانـک و سـایر واحـدهاي        مانندوجود واحدهاي اداري

  که محل مراجعه مردم ساکن در روستاهاي مجاور باشدتی دول
  می یا هفتگی یوجود بازارهاي دا مانندرواج داد و ستد  
  باشد مجاور روستاهاي استفاده مورد که …وجود مدرسه، دبیرستان، حمام و  
  گاز وداشتن آب، برق، تلفن ، …  

هـاي جدیـد   هاي روستایی و سـازندگی تغییرات راه براساس ممکن استتوجه کنید که محل استقرار واحد 
  سد و ... تغییر کند. احداث مانند

جمعیـت تحـت پوشـش هـر     در واقـع  پراکندگی جمعیت و تعداد روستاهاي تحت پوشش. تعداد و  -5-3
ارائـه  واحد و نیروي انسانی موجود در آن با استفاده از محاسبات مربـوط بـه فعالیـت و وظـایف هـر واحـد       

  واهد شد. در نظر گرفته خ خدمت
  بهداشتبراي هر خانه نفر)  3500تا  500(نفر  1200حدود 
  روستایی سالمت جامعهبراي هر مرکز نفر)  12000تا  4000(نفر  8000حدود 
  سالمتبراي هر پایگاه نفر)  20000تا  5000(نفر  12500حدود 
  سالمت جامعه شهريبراي هر مرکز نفر)  50000تا  25000(نفر   37500حدود 
 براي هر پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی   نفر) 50000تا  25000نفر ( 37500 حدود 

  
ناگزیر از تعدیل جمعیـت تحـت پوشـش و     ،سازد در پاره اي از موارد و بدلیل شرایط ویژه یک منطقهخاطر نشان می

متر و بیشتر هـم  هاي کبرحسب شرایط براي جمعیت ،در چنین مواردي نیروي انسانی واحد ارائه خدمت خواهیم شد.
  خواهد شد. متناسب،نیز در نظر گرفت که در آنصورت نیروي انسانی آن  واحدتوان می
  
  شرط زیر حاصل می گردد:  دوکه با  دسترسی فرهنگی - 6

   …هاي قومی، فرهنگی، مذهبی و نبود برخورد و اختالف -4-1
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هاي واگیر مانند سـل، جـذام و   شهرت نداشتن روستاي محل استقرار واحد بهداشتی به شیوع بیماری -4-2
  ....  
هـاي قـومی، ملـی و    شود بـا آداب و سـنت  مغایر نبودن موضوع، محتوا و روش خدماتی که ارائه می -4-3

  مذهبی جامعه. 
  

الزمه این کار، کـه نتیجـه    .مورد انتظارخدمات  نسانی ارائه کننده خدمات با حجم تناسب کمی نیروي ا - 7
  ظار مراجعه کننده براي دریافت خدمت است، تناسب دو عامل اصلی است:  آن به حداقل رسیدن زمان انت

  مورد انتظار (وظایف باید در سطح بندي خدمات تعریف شود)  خدماتحجم  _الف 
  منظور شده اند.  خدمات متوسط بازده کار کارکنانی که براي انجام آن  _ب 

  
  رو شروط زیر است:  تحقق این ضابطه در گ. ها با نیازهاي اجراییتناسب آموزش -8

  دانش و مهارت موردنیاز هر رده به دقت تعریف و تعیین گردد.  -6-1
ها، ضـوابط، روابـط و فراینـدهاي مـورد عمـل در      آموزش دهندگان با نیازهاي واقعی جامعه، اولویت -6-2

د. یعنـی  آشنا باشند و محتواي دروس خود را با این نیازهـا منطبـق سـازن    ،نظام رسمی ارائه کننده خدمات
  (آموزش مبتنی بر وظایف) ت و ارتباط مستقیم آنها با جامعهدرگیر شدن مراکز آموزشی در ارائه خدما

 (متولد بومیمتقاضی لویت بودن نیروهاي وبومی بودن بهورزان شاغل در خانه هاي بهداشت و در ا – 6-3
  .هنده خدماتواحدهاي محیطی ارائه دسایر در  براي استقرار استان محل خدمت) و ساکن

  
زمینـه هـاي    نحوي که امکان خودگردانی واحدها بتدریج به خوداتکـایی آنـان در  ه ب .عدم تمرکز در مدیریت -9

 . گردد منجر …مختلف مدیریتی مثل: برنامه ریزي، تنظیم بودجه، سازماندهی و 
  

کـرد  ارتقـاي دانـش و عمل  و  شـود که در واقع خط مشی اساسـی شـبکه محسـوب مـی     .جلب مشارکت مردم -10
 Self(جامعـه بـه سـمت خوداتکـایی و مراقبـت از خـویش        حرکت، )Health Promotion( بهداشتی مردم

Care  (  
هـا در درون بخـش سـالمت و ارائـه     بر هماهنگی تاکید ،مبناي ارائه خدمات سالمت .هماهنگی درون بخشی -11

 خدمات جامع سالمتی به صورت تیمی است.
  

هم در ساختار نظام هاي توسعه اد هماهنگی و همکاري با سایر بخشایج  .هاي توسعههمکاري با سایر بخش -12
هـاي  عـالوه بـر بخـش    ،در این میان ضرورت دارد. سالمت برنامه هاي ارائه و راه اندازي واحدها و هم در شبکه 

 است.  مورد تاکیدهاي خصوصی و تعاونی نیز دولتی، همکاري با بخش
 

از به تناسب جمعیت و نیازهاي آنان  کوچ روجمعیت عشایر  بهو ارائه خدمات بهداشتی درمانی تدارك  - 13
در مناطق ییالق، قشالق و طریق آموزش و ترویج، توسعه خدمات بهداشتی درمانی، بیمه و خدمات اجتماعی 

ارائه خدمت به جمعیت عشایر یا  مبنی بر با توجه به وظیفه وزارت متبوع براساس اسناد باالدستی،(مسیر کوچ 
 کوچنده).
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  :روش کار
گسـترش   مسـوول واحـد  . شبکه ها در هر شهرسـتان اسـت   گسترش واحدهاي این بخش به عهده مسوولیت فعالیت 

هـاي دولتـی، تعـاونی و    کسـب اطـالع و نظـر سـایر بخـش     وشده  ابالغبا توجه به ضوابط و اصول  شبکه موظف است
پیشـنهاد راه  ، درمـان بهداشـت و   هـاي بخـش واحدهاي شاغل در سایر خصوصی موجود در شهرستان و نیز همکاران 

اسـتان ارائـه   مدیریت توسعه شبکه اندازي واحد جدید یا اعمال تغییر در ساختار واحدهاي موجود را تهیه و آن را به 
هاي گسترش استان (دانشگاه/دانشـکده علـوم پزشـکی)    به کمیته طرحو تصویب، اصالحات الزم  ،بررسیتا براي ند ک

  کمیته متشکل است از: گردد. اینارائه 
  معاون بهداشتی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی به عنوان رییس کمیتهرییس مرکز بهداشت و 
 به عنوان دبیر کمیته /دانشگاه/دانشکدهشبکه استان توسعه گروه مدیر 
  مرکز بهداشت   استانمعاون فنی 
 هاي پزشکی استانرییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
 دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکیاستان/ بهداشتهرستان مورد بررسی در مرکز کارشناس ناظر ش 
  دانشگاه/دانشکده علوم پزشکیاستان/معاون درمان یا مدیر درمان یا کارشناس نظارت بر درمان 
  علوم پزشکیاستان/دانشگاه/دانشکده  تحول اداريمدیر 

نماینـده مجلـس آن منطقـه    نماینده خیـرین و   ،ندارمثل فرماشود چنانچه مسوولین استانی یا شهرستانی توصیه می
  درجریان کامل ضوابط و اصول قرار گیرند.  ،بدون حق راياصرار بر پیشنهاد خاصی داشتند، به کمیته دعوت شوند تا 

د. نـ گردرسـال مـی  اوزارت متبـوع   مرکز مدیریت شـبکه به استانی دبیر کمیته توسط مصوب کمیته استانی هاي طرح
توسط مرکـز   ،بازدید از محلدر صورت نیاز و  هاي گسترشبا ضوابط طرح انطباقپس از  ، پیشنهادي يها/ طرحطرح

اعضاي زیر در جلسـه حضـور    ،در زمان تصویب یا رد پیشنهاداتخواهد رسید.  ویب نهاییبه تصرد یا مدیریت شبکه 
  خواهند داشت:

 رییس مرکز مدیریت شبکه 
 در مرکز مدیریت شبکه هاي نظام شبکهتدوین ضوابط و استانداردگروه  رییس 
 شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور ضوابط و استانداردهاي بازنگري منطقه ايکمیته  رییس    
 1  درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشتمرکز توسعه مدیریت و تحول اداري  نمایندهنفر ، 
 1  درمان و آموزش پزشکی ،وزارت بهداشتهاي پزشکی مرکز مدیریت حوادث و فوریت نمایندهنفر 

  
  

وزارت  مرکـز توسـعه مـدیریت و تحـول اداري    کار بـه  نتیجه  ،شبکه هر شهرستان هاي گسترشطرحپس از تصویب 
  . پیدا می کندگردد و آنگاه قابلیت اجرایی رسال میهیات امناء از آنجا به  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و

اعمـال تغییـرات مصـوب در طـرح گسـترش      ، رکـز مـدیریت شـبکه   ماز سوي پس از کسب مصوبه  ،شایان ذکر است
گسـترش شـبکه شهرسـتان     واحد مسوولدبیر کمیته استانی و بر عهده مصوب جدید ي جایابی واحدها شهرستان و
  خواهد بود. 

و سـتاد وزارتخانـه    ، کمیته منطقـه اي به هرحال، آنچه اهمیت دارد اینست که بررسی کنندگان در شهرستان، استان
هـاي کلـی   ، ضوابط و اصول جاري بـراین نظـام و سیاسـت   سالمتمطلع نسبت به نظام شبکه  "یستی افرادي کامالبا

  باشند.  
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  هاي گسترش   اجرایی تجدیدنظر در طرح هايگام
  

  ضرورت دارد:  هاي گسترش اقدامات زیری شدن فرآیند تجدید نظر در طرحبراي اجرای گام اول: 
  (تهیه شده از استانداري با مقیاس یک درصد) هاي تحت پوششبر و دقیق از شهرستانتهیه نقشه هاي معت _الف
، ایـالت  هریـک از روسـتاها   کسب اطالع درست از موقعیت جغرافیایی، جمعیتی، وضعیت اجتمـاعی و فرهنگـی  _ب 

(دولتی و غیر  هاجمعیت و پراکندگی آن، تعداد واحدهاي ارائه دهنده خدمت در تمام بخششامل: و شهرها عشایري 
تعداد مراکز آموزشی موجود در منطقه تا سطح آموزش عـالی و  هاي اورژانس پیش بیمارستانی، تعداد پایگاه، دولتی) 

    و ... ، محل ییالق، محل قشالق، طول مسیر کوچ، مدت زمان کوچوجود اختالفات احتمالی قومیتی
ونی فعال ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمـانی  درست از موقعیت بخش خصوصی و تعابدست آوردن اطالعات  _ پ

    شهر حاشیهشهري و روستایی، در مناطق بویژه 
واحدهاي ارائه دهنده خدمت نظام شبکه بهداشت و درمان برحسـب شـرایط   کسب اطالعات درست از وضعیت  _ ت

  بر روي نقشه هاي استانداردو جمعیت تحت پوشش آنها فعالیت واحد 
شاغل در واحدهاي موجود و جمعیت تحت پوشش هر واحـد تـا در    کارکنانت از وضعیت کسب اطالعات درس _ ث 

  صورت ضرورت نسبت به کاهش یا افزایش نیرو اقدام گردد 
تهیه ابزار کار شامل: مقداري پونز معمولی، تعدادي مداد رنگی، مدادتراش، پاك کن، مقداري سنجاق ته گـرد و   _ ج

  رنگی.  کاغذ یا برچسب
 GISبـر روي سـامانه   و روسـتایی  هاي اورژانس پیش بیمارستانی و مراکز سالمت جامعه شهري یی پایگاهجانما _ چ

  علوم پزشکی /دانشکدهدانشگاهاستان/ هاي پزشکی با همکاري مرکز مدیریت حوادث و فوریت عاملپدافند غیر
(به تفکیـک منـاطق حاشـیه     بدست آوردن آخرین اطالعات درباره تغییرات رسمی در تقسیمات کشوري شهرها _ ح

  ها  ریزي استان و استانداريمدیریت و برنامه نسازما ها،ها از فرمانداريها و دهستانخش، بنشین)
ي مربـوط بـه هـر شهرسـتان در مـورد      اهاي ملی و منطقه طرحطرح آمایش سرزمین (داشتن اطالعاتی درباره  _ خ

وضعیت ایالت عشایري که از حالت کوچ رو شاورزي و دامپروري، هاي کهاي روستایی، مدارس، ایجاد قطبتوسعه راه
هـاي توسـعه در طـول    سرمایه گـذاري در بخـش  و سایر واحدهاي کشاورزي  ،به حالت ساکن تغییر وضعیت داده اند

   )و سازمان امور عشایري ریزياز دفتر سازمان مدیریت و برنامه آتیهاي سال
  
هایی که از نظر بهداشت محیط اماکن عمومی و محل و مواد غذایی ز تهیه، توزیعمراک داشتن اطالع درباره تعداد _ د

مت جامعـه  به تفکیک هر بلوك یا منطقه تحت پوشـش هـر مرکـز سـال     و مواد غذایی بایستی کنترل بهداشتی شوند
  شهري و روستایی

  دي در منطقه هاي تولیتعداد پیشه وران، کارگران، کارخانجات و کارگاه بهکسب اطالع راجع  _ ذ
الت عشایر اسـتان از طریـق اطالعـات بدسـت     یکسب آخرین و جدیدترین اطالعات جمعیتی روستاها، شهرها و ا -ر

، مرکز آمار ایران، سازمان امور عشایر و سـازمان  ها/دانشکده هاي علوم پزشکیساالنه دانشگاه آمده از انجام سرشماري
  بیمه سالمت ایران

  
و بلوك بندي هاي انجام شده در منـاطق   ،  محل اسکان عشایرهر روستاو محدوده جمعیت بر روي نقشه،  گام دوم:

با کشیدن خـط   دیک ساعت پیاده روي از هم قرار دارنحداکثر ثبت گردد و محدوده آبادیهایی که بــه فاصله شهري 
گیرنـد  ن محدوده قرار میکه در ایو محل اسکان عشایري  اطراف آنها، مشخص شود. چنانچه تعداد روستاها دررنگی 

بـر روي نقشـه مکـان واحـدهاي     مـی بایسـت    ،همچنین باید مشخص گردند. ،یا یک ایل باشدبیش از یک روستـــا 
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موجود فعال، واحدهاي موجود غیر فعال و واحدهاي مصوب غیر موجود به تفکیـک کلیـه واحـدها و جمعیـت تحـت      
راهنماي آن نیز شامل عالمـت و رنـگ در نظـر گرفتـه      ،نقشهپوشش آنها نیز مشخص گردد. بدیهی است در کنار هر 

بایـد  هاي ارتباطی شده براي هر نوع واحد با در نظر گرفتن فعال، غیر فعال و غیرموجود آن و عالئم مربوط به نوع راه
  مشخص شود.

  
  ها و مناطق بر روي آن به صورت رنگینمونه اي از نقشه با تعیین بلوك
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مسـیر طبیعـی حرکـت    ترین منطقه جغرافیایی براي استقرار واحد. به این منظور بایـد بـه   مناسبتعیین  گام سوم: 
و مسائل فرهنگـی  کوچ ایالت، روند تغییرات جمعیت تحت پوشش هر واحد در مناطق شهري و روستایی، مسیرمردم 

  توجه کرد.
  

تـا   12500ـه طـور متوسـط حـدود    ي کـــه بــ  اکم جمعیت در مناطق شهري، محدوده با توجه به ترا: چهارمگام 
 سـالمت مرکز نفر را در خود جاي داده است، بر روي نقشه با مداد رنگی مشخص می گردد که محل استقرار  37500
      و  مراکـز سـالمت شـهري   چنانچه تراکم جمعیـت زیـاد باشـد، ایجـاد     است. هاي سالمت تابعه و پایگاه شهريجامعه 
مرکـز را بـازاي    کارکناندر چنین شرایطی می توان فضاي فیزیکی و خواهد یافت. متعدد ضرورت هاي سالمت پایگاه

و از ایجاد مراکز متعدد در یک وسعت محدود و قابل دسـترس مـردم پیشـگیري     کرد متناسبجمعیت تحت پوشش 
مع ها بر نیروي انسانی مجتفضاي فیزیکی و بدیهی است  .گرددواحد راه اندازي  جتمعمیک  ،بجاي چند مرکز تا کرد

    در نظر گرفته خواهد شد.  ،حسب جمعیت تحت پوشش
  

در واحـد  معیار در نظر گرفتن نیروي انسانی به تناسـب هـر    که  انی مورد نیاز هر واحدتعیین نیروي انس: پنجم گام
  زیر مجموعه هر یک از واحدها توضیح داده خواهد شد.
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  کشورام شبکه هاي بهداشتی درمانی نظموجود در واحد هاي 
  

  :  روستایی سالمت جامعهمرکز 
  

  تعریف مرکز سالمت جامعه روستایی:
مراکز سالمت جامعه روستایی در واقع مراکز بهداشتی درمانی روستایی تغییـر یافتـه مـی باشـند کـه بـدلیل تغییـر        

  خدمات و ساختار ارائه خدمت در آنان به این عنوان تغییر نام یافته است.  
  

  سالمت جامعه روستایی: جمعیت تحت پوشش مراکز
نفـر   8000مراکز سالمت جامعه روستایی با رعایت شرایط دسترسی جغرافیایی و فرهنگی بطور متوسط بـراي حـدود  

    نفر) راه اندازي می شوند. 12000تا  4000(
  

توجه در راه اندازي مراکز سالمت جامعه می بایست به تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش هر مرکز نیز  :1تبصره 
کرد. دقت شود تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش مراکـز سـالمت جامعـه روسـتایی نبایـد در حـدي باشـد کـه         

 پزشکان خانواده مرکز، قادر به انجام دهگردشی در زمان در نظر گر فته شده، نباشند.  
  

 رسیدن به حد نصـاب شرایط اقلیمی کشور در نقاط کویري، کوهستانی و جنگلی به گونه ایست که  یگاه :2تبصره 
روستایی را غیرممکن می سازد. از طرف دیگر، رها کردن جمعیتهاي کمتـر   سالمت جامعهنفر براي یک مرکز  4000

 محـدود  اسـتراتژي  از شـرایطی  چنین در. نیست درستی راهبرد – اقتصادي توجیه نبود دلیل به تنها –نفر  4000از 
ی موردنیاز مراکز سالمت جامعه روستایی براي تعیین نیروي انسـانی  پرسنل براساس جدول برآورد نیروي انسان کردن

، نقش مـوثرتري در  مستقر در روستاي محل استقرار مرکز حالت، خانه بهداشت در ایناین مراکز استفاده خواهد شد. 
  ارائه خدمت به مراجعه کنندگان خواهد داشت.  

  
  روستایی:  سالمت جامعهیروي انسانی مراکز ن

نیروي  …ها و مراجعات درمانی ارجاعی از خانه هاي بهداشت تابعه، نظارتاجراي برنامه پزشک خانواده و ه با توجه ب
  : از روستایی عبارتست سالمت جامعهانسانی مراکز 

نفر به جمعیت تحت پوشش مرکز ،  4000. با اضافه شدن هر  نفر 4000بازاي جمعیتی حدود یک نفر پزشک  )1
 مرکز اضافه خواهد شد.  یک نفر به تعداد پزشکان

هزار نفر جمعیت تحت پوشش یک یا چند مرکـز سـالمت جامعـه روسـتایی بـه شـرط        20تا  12بازاي هر  )2
رعایت دسترسی جغرافیایی، یک کارشناس سالمت روان ( با اولویت روانشناسی بـالینی) و یـک کارشـناس    

 تغذیه حضور خواهند داشت.
پوشش یک یا چند مرکـز سـالمت جامعـه روسـتایی بـه شـرط        هزار نفر جمعیت تحت 20تا  10بازاي هر  )3

( پـس از  رعایت دسترسی جغرافیایی یک کارشناس یا کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشـتی درمـانی   
و ( پس از گذرانـدن دوره آموزشـی)   یا مدیریت دولتی  ، کارشناس بهداشت عمومیگذراندن دوره آموزشی)

نوان مـدیر اجرایـی خـدمات بهداشـتی درمـانی ارائـه شـده بـه         بع  MPHیا یک پزشک عمومی با مدرك 
 جمعیت تحت پوشش مرکز یا مراکز سالمت جامعه روستایی حضور خواهد داشت.
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هزار نفر جمعیت تحت پوشش یک یا چند مرکز سالمت جامعـه روسـتایی بـه شـرط رعایـت       15بازاي هر  )4
و یـک نفـر دندانپزشـک  درنظـر گرفتـه          دسترسی جغرافیایی و دسترسی زمانی حداکثر نیم ساعت با خودر

 می شود. 
بسـته خـدمات   ارائـه  بـراي   بایسـت مـی بخش غیردولتی فعـال وجـود داشـته باشـد      ،اگر در منطقه :3تبصره 

  دندانپزشکی از بخش غیردولتی خرید خدمت کرد.  
  

 کارشـناس ان یا کارد یا چند مرکز سالمت جامعه روستایی یک یکهزار نفر جمعیت تحت پوشش  15بازاي هر  )5
   .حضور خواهد داشتعلوم آزمایشگاهی 

 
بسـته  ارائـه  بـراي   یبایسـت در منطقـه،  غیردولتـی  دولتی/بخـش   در صورت فعال بودن آزمایشگاه در :4تبصره 

در مورد خدمات رادیولوژي نیز چنانچـه مرکـز مجهـز بـه      خرید خدمت کرد. ،بخشآن خدمات آزمایشگاهی از 
دولتـی/ غیردولتـی   می بایست خدمات رادیولوژي از طریق خرید خـدمت از بخـش    تجهیزات رادیولوژي نباشد،

حتـی االمکـان بایـد از راه انـدازي واحـد رادیولـوژي        ،به جمعیت تحت پوشش ارائه شود. بـدین ترتیـب   موجود
    خودداري بعمل آید.

نیـروي   نفـر یـک   رهـزا  20تا  12با جمعیت تحت پوشش  غیر شبانه روزي روستایی سالمت جامعهبراي مراکز  )6
 گردد.هاي کمتر، این خدمات توسط ماما ارائه میدرمورد جمعیت در نظر گرفته خواهد شد. پرستار یا بهیار

هزار نفر دو  20روستایی غیرشبانه روزي با جمعیت تحت پوشش بیش از  سالمت جامعهبراي مراکز  :5تبصره 
مکـان یکـی از پرسـتاران مـرد و دیگـري زن      حتی اال ،در نظر گرفته خواهد شد. در چنین مواردي /بهیارپرستار
 باشد. 

یـک  نفر و باالتر باشـد   4000روستایی غیرشبانه روزي که جمعیت تحت پوشش آنان  سالمت جامعهدر مراکز   )7
 شود.  ، آمار و مدارك پزشکی در نظر گرفته میپذیرش براي کارهاينفر 

(بدون تاکید بر زن یامرد  بودن   3ارشناس مراقب سالمتککاردان/ روستایی یک  سالمت جامعهمراکز  تمامدر   )8
با توجه به شرح وظایف مـراقبین سـالمت مبنـی بـر نظـارت بـر خـدمات        همچنین حضور خواهد داشت. آنان) 

ي تعـداد خانـه هـا   جمعیـت و  بهداشتی خانه هاي بهداشت، اضافه شدن تعداد کارشناسان مراقب سالمت تـابع  
خانـه بهداشـت یـک     6تـا   4 نفر یا 4000هر  بازاي اضافه شدنبدین ترتیب . استکز بهداشت تحت پوشش مر

  مراقب سالمت به نیروهاي مرکز اضافه خواهد شد. 
سـالمت  مرکـز   تـا سـه  تحت پوشش یـک   امکنه عمومی و واحد تهیه، توزیع و فروش موادغذایی 300بازاي هر  )9

و  ک کاردان یا کارشناس بهداشـت محـیط  ی ،برحسب نیازروستایی به شرط رعایت دسترسی جغرافیایی  جامعه
حرفـه  کارگاه خانگی و غیرخانگی، کارخانه و .... در پوشش، یک نفر کاردان/ کارشـناس بهداشـت    .......بازاي هر 

چنانچه تعداد واحدهاي تحت پوشش به حدنصاب تعیین شده نرسد، یـک نیـرو بـراي    حضور خواهد داشت.  اي
  حرفه اي کافیست.ارائه خدمات مشترك بهداشت محیط و 

  .  شودتعیین می در مرکزنفر جمعیت تحت پوشش  8000 بازاي هر یایک نفر ماما بازاي هر دو پزشک خانواده  )10
گردد در مراکز جدیـد یـا   تاکید می وجود خواهد داشت. نفر رانندهروستایی یک  سالمت جامعهبازاي هر مرکز   )11

  ت باید از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی تامین گردد.مراکزي که پیش از این راننده نداشته اند، این خدم
 وجود خواهد داشت.   سرایدار/خدمتگزاریک نفر روستایی،  بهداشتی درمانیبازاي هر مرکز   )12
  
 

  
                                                        

Care Giver 1  
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جمعیت 
تحت 

پوشش 
مرکز 

سالمت 
جامعه 

  روستایی

 دندانپزشک  پزشک 
کاردان 

کارشناس /
 آزمایشگاهی

کارشناس 
 تغذیه

کارشناس 
روانشناسی 

 ینیبال

کاردان یا 
کارشناس 
بهداشت 
محیط و 
 حرفه اي

 ماما
 /بهیار 

 پرستار

کاردان 
کارشناس /

مرافب 
 سالمت

متصدي 
پذیرش،
آمار و 
مدارك 
 پزشکی

مدیر 
 اجرایی

 راننده
 سرایدار/
 رخدمتگزا

کمتر از 
 نفر 4000

1  - -  -  -  - 1  - 1  1  - 1  1  

تا  4000
  1  1 -  1  2تا  1  -  1 - - - - -   2  نفر 8000

 تا 8000
 نفر 12000

3   - - - - 

1 
(برحسب 

تعداد 
  واحد)

  1  1 1  1  3تا  2 -  2

بیشتر از 
 نفر 12000

بیش از 
3  

1  1  1 1 

2 
(برحسب 

تعداد 
 واحد)

2  1  
(برحسب  3

 تعداد واحد)
1  1 1  1  

  
ري تبدیل         نقطه شه که بر اساس مصوبه تقسیمات کشوري به سالمت جامعهتعیین تکلیف مرکز 

  شده اند:
  

  روستایی:  سالمت جامعهتعیین تکلیف مرکز 
روستایی آن شهرستان حذف و جـزو   سالمت جامعهروستایی به کلی از فهرست مراکز  سالمت جامعهمرکز  )1

گاهی ناگزیر باید براساس وضعیت جمعیت منطقـه و   ،البتهشهري قلمداد خواهد شد. سالمت جامعه مراکز 
بـه طـور مـوردي    به پایگاه سالمت شـهري  یت بخش خصوصی، در مورد تغییر وضعیت مرکز چگونگی فعال

 تصمیم گیري شود.
و هماننـد قبـل    شـوند مـی تلقـی   سـالمت کارکنان بهداشتی موجود در مرکز در حکم کارکنان یک پایگـاه   )2

 . وظیفه کنترل و نظارت واحدهاي تحت پوشش خود را بر عهده داشته باشد
کارکنـان واحـد تسـهیالت     ،واحد تسهیالت زایمانی نیز در روستاي مورد نظر موجود باشـد چنانچه از قبل،  )3

 تسهیالت زایمانی باقی خواهند ماند. به عنوان کارکنان  همچنانزایمانی 
  

  روستایی: سالمت جامعهتعیین تکلیف خانه هاي بهداشت مرکز 
در ایـن پایگـاه   بـومی  هنـوز بهـورز    رد شد و اگـ ) خانه بهداشت ضمیمه مرکز به پایگاه سالمت ضمیمه تبدل خواه1

در صورت بومی نبـودن بهـورز، بایـد     شاغل باشد، پایگاه ضمیمه عنوان پایگاه سالمت شهري ستاره دار خواهد داشت.
  تغییر وضعیت داده شود یا به خانه بهداشت دیگري انتقال یابد.

  زیر خواهند بود:سایر خانه هاي بهداشت تحت پوشش مرکز تابع یکی از شرایط ) 2
 با این تغییر در پوشـش  باشد و روستاي محل استقرار آنان هنوز منطقه روستایی میانه هاي بهداشتی که خ

گیرند، در دفتر طـرح گسـترش شهرسـتان در زیـر مجموعـه      میروستایی دیگري قرار سالمت جامعهمرکز 
 روستایی دیگري قرار داده می شوند. سالمت جامعهمرکز 
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 باشد و با این تغییر نیـز هنـوز   داشتی که روستاي محل استقرار آنان هنوز منطقه روستایی میخانه هاي به
مرکز عنوان مرکـز سـالمت جامعـه شـهري روسـتایی       ،در این حالت .مانندتحت پوشش این مرکز باقی می

ت خواهد داشت و پزشک خانواده و نیروهاي بهداشتی مرکز موظف به بازدیـد از خانـه هـاي بهداشـت تحـ     
 هستند. خود پوشش 

     ،روستاي محل استقرار خانه هاي بهداشت تحت پوشش مرکز مذکور نیز به نقطه شهري تبـدیل شـده انـد
    که شرایط خاص این خانه ها در بخش مربوط به خانه هاي بهداشت توضیح داده شده است.  

  
  نفر: 2500تر از روستایی با جمعیت تحت پوشش کم سالمت جامعهشرایط پیش بینی شده براي مراکز 

  
( سالمندي جمعیت، مهـاجرت، کـاهش موالیـد،    براي مراکز سالمت جامعه روستایی که به دلیل روند کاهش جمعیت

نفر جمعیت تحت پوشش دارند و جمعیت تحت پوشش آن امکان دسترسی جغرافیایی به سـایر   25000،  کمتراز ....)
  راست:یکی از شرایط زیر قابل اج  مراکز را داشته باشند،

سـال اخیـر داراي رونـد روبـه کـاهش       5طی مرکز سالمت جامعه روستایی جمعیت تحت پوشش چنانچه  )1
و امکـان دسترسـی   نفر جمعیـت تحـت پوشـش داشـته باشـد،        2500تا  1500بین باشد، در حال حاضر 

جغرافیایی جمعیت تحت پوشش آن به مرکز دیگري موجود باشـد، پـس از همـاهنگی بـا اداره کـل بیمـه       
روز در مرکـز حضـور    3مکـان پزشـک خـانواده    ی االهرستان، ترتیبی اتخاذ گردد تا بصورت تدریجی حتـ ش

د و از آنـان در سـایر مراکـز همـان شهرسـتان      نـ مرکز تا حد امکان تعدیل گرد کارکنانداشته باشد و سایر 
  استفاده شود.    

عنوان پزشک جانشـین یـا   ه تان باز این پزشک می توان در سه روز دیگر در مراکز دیگري در همان شهرس )2
عنـوان پزشـک خـانواده اسـتفاده     ه نفر است، ب 25000در مرکز دیگري که جمعیت تحت پوشش آن کمتر 

 کرد.
جمعیت تحت پوشش داشته باشد،  این مرکـز بایـد    نفر 1500چنانچه مرکز سالمت جامعه روستایی کمتر  )3

تـوان در سـایر مراکـز همـان     این مرکـز مـی   نکارکنااز  خانه بهداشت ضمیمه مرکز حفظ شود وو  تعطیل
 شهرستان استفاده کرد.    

  دقت شود چنانچه در شهرستان کمبود پزشک وجود ندارد، می توان از تعطیلی مراکز اجتناب کرد
  

  روستایی:  سالمت جامعهسایر ضوابط مراکز 
 ت داشـتن فـرد شـاغل   متصدي امور عمـومی فقـط در صـور   دهان و دندان، دارویار و بهداشتکار  هايردیف )1

به پست سازمانی دیگري که مورد نیاز آن مرکز  ،و در غیراینصورتد ماند نباقی خواه بصورت ردیف نشاندار
  د شد.نتبدیل خواهباشد، یا سایر مراکز 

 یـا کارشـناس   اگر کـاردان  ،نفر و بیشتر 4000با جمعیت روستایی  سالمت جامعهدر مراکز شود توصیه می )2
 مرد انتخاب شود و بالعکس   ،یا پرستار مرکزبهیار  استزن مراقب سالمت، 

روستایی باید شرایط الزم براي انتقـال اعضـاي تـیم سـالمت در زمـان انجـام        سالمت جامعهخودرو مراکز  )3
  .را داشته باشد در فصول مختلف سالدهگردشی 

شـبکه  روسـتایی،   جامعـه  سـالمت با توجه به امکان مراجعه بیماران نیازمند اعزام به بیمارستان بـه مراکـز    )4
 سـالمت جامعـه   هاي اورژانـس بـین جـاده اي و مراکـز    هماهنگی الزم را بین پایگاه استموظف  شهرستان
 سـالمت جامعـه  وجود آمبوالنس در مراکـز   ،. بدین ترتیببرقرارنماید، براي اعزام بیماران نیازمند روستایی 
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اولین مرکز ارائه خدمات بستري موضوعیت نخواهد  روستایی شبانه روزي و غیرشبانه روزي با  هر فاصله از
  داشت.

  
  
  :  بهداشتخانه  

  در نظام شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور دو نوع خانه بهداشت خواهیم داشت:
  ساکن و عشایري : محل ارائه خدمت به جمعیت روستاییمعمولی خانه بهداشت .1
  چ رو)کومحل ارائه خدمت به جمعیت عشایر (خانه بهداشت عشایري:  .2

  
  خانه بهداشت: 

  جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت: 
تـا   500(نفـر   1200 خانه هاي بهداشت با رعایت شرایط دسترسی جغرافیایی و فرهنگی بطور متوسـط بـراي حـدود   

  نفر) راه اندازي خواهند شد.   3500
  

  نیروي انسانی خانه بهداشت: 
بل و برآورد آن براساس نظـرات کارشناسـی در شـرایط    هاي قدر سال بهداشتمحاسبه حجم خدمات رایج خانه هاي 

تواند خدمات مـورد نیـاز   دهد که به طور متوسط یک بهورز مینشان میکنونی و براساس بسته هاي خدمت موجود، 
ارائه دهد. ولی براساس شرایط فرهنگی و نـوع وظـایف در    بطور فعال نفر جمعیت را در طول یک سال 1000تا  800

   کننـد و بایـد بتواننـد    بهـورز (زن و مـرد) در هـر خانـه بهداشـت کـار مـی        2 "براي بهورزان، معموال نظر گرفته شده
  را ارائه دهند.  این جمعیتمورد نیاز درمانی  هاي اولیه بهداشتیمراقبت

و  ي در حجـم امتمرکز بودن این جمعیت در یک نقطه یا پراکنده بودن آن در چند روستا، نقش تعیین کننـده   ،البته
دارد. با توجه به مجموعه کار و شرایط فرهنگی جامعـه، ضـوابط زیـر بـراي نیـروي انسـانی        بهداشتگردش کار خانه 

  تعیین شده است:   تبهداشهاي خانه
نفر، می تـوان بـازاي دو    1200براي جمعیت کمتر از و یک بهورز مرد  ویک بهورز زن  :نفر جمعیت 1200تا  )1

نفر، خانـه   500هاي زیر براي جمعیت ،همچنین .مرد مشترك در نظر گرفتمجاور، یک بهورز  تبهداشخانه 
نفـر، فقـط تحـت     1000تـا   500درمورد ایجاد خانه بهداشت براي جمعیت  شود.بهداشت درنظر گرفته  نمی

خانـه بهداشـت بـا کمتـر از     درهمچنین چنانچـه  پذیر است. شرایط خاص و با نظر مرکز مدیریت شبکه امکان
بـراي آن  نبایـد  یکی از بهورزان خانه بازنشسته شـود، مجـدداً    اگربهورز مرد و زن داشته باشد،  نفر دو 1000

  . خانه بهورز استخدام نشود و پست بهورز دوم به پست مورد نیاز دیگري تغییر یابد
  یک بهورز مرد ودو بهورز زن  :نفر 2200تا  1201براي جمعیت از  )2
 زیر ممکن خواهد بود: شرایطنفر  2200براي جمعیت بیشتر از  )3

     آنـان در صورتیکه وسعت روستا طولی یا طوري باشد که دسترسی مردم با یک سـاعت پیـاده روي بـراي 
در نظر گرفته شود و بهورز مرد را مشـترك بـین دو خانـه     بهداشتبهتر است دو خانه  ،مشکل ایجاد کند

 قرار داد.  بهداشت 
 نفـر یـک    800هر بازاي  ه وداشت دوم درنظر گرفته نشدخانه به ،در صورتیکه وسعت روستا طولی نباشد

تعداد بهـورزان   ،بازاي افزایش جمعیتنفر،  3500به عبارت دیگر، تا جمعیت اضافه خواهد شد. زن بهورز 
 اضافه خواهد شد. بهداشت خانه به 
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وسـتاها بـه   له رفاصـ  قریه بیشتر و مسـیر و  6از  بهداشتتحت پوشش خانه داراي سکنه اگر تعداد روستاهاي  )4
توان یک بهورز مـرد بـه کارکنـان    روستا یا بیشتر در یک روز میسر نگردد، می  2ي باشد که بازدید از اگونه 
   .اضافه کرد مزبورخانه 

  
  نفر: 500شرایط پیش بینی شده براي خانه هاي بهداشت با جمعیت تحت پوشش کمتر از 

جمعیـت در  نفـر   500کمتـراز   ، سال اخیر 5در  جمعیتخانه هاي بهداشتی که به دلیل روند کاهش براي 
یکـی از شـرایط   پوشش دارند و امکان دسترسی جمعیت تحت پوشش آن خانه دیگري وجود داشته باشـد،  

  زیر قابل اجراست:
و از فعال خواهنـد بـود    سه روز در هفتهنفر،  500 تا 300بین  تحت پوشش جمعیتخانه هاي بهداشت با  )1

 خواهد شد.نده در خانه بهداشت دیگري استفاده بهورز براي سه روز باقیما
د شـد. در  نـ تعطیـل خواه بصـورت تـدریجی   نفر  300خانه هاي بهداشت با جمعیت تحت پوشش کمتر از  )2

منتقـل   ،(بـومی بـودن)   به خانه دیگري در همان شهرستان به شـرط اقامـت  آن خانه بهورز چنین شرایطی 
کـاردانی   ،چنانچه مدرك تحصیلی بهورز .خواهد شدتبدیل و روستاي مزبور به روستاي قمر یا سیاري  شده

   به پست مراقب سالمت تغییر عنوان دهد. هاي الزم و کسب گواهینامه،پس از طی آموزش تواندباشد می
  اجتناب کرد خانه هاوجود ندارد، می توان از تعطیلی  بهورزدقت شود چنانچه در شهرستان کمبود 

  
بیش از یک روستا باشد، براي انجام دهگردشی به یک  تبهداشي تحت پوشش خانه اگر تعداد روستاها :6تبصره 
  سیکلت نیاز است.رموتودستگاه 
محـروم   و درمانی بهداشتیاولیه  هايمراقبتاز پوشش  تبهداشهیچ روستایی نباید به دلیل نداشتن خانه : 7تبصره 

کمبـود شـدید جمعیـت و دیگـري نداشـتن راه       علت ممکن است پیش آید: یکـی  2به  "بماند. این محرومیت عمدتا
           پـیش بینـی   ي بـراي بهـورز مـرد   سـیار خـدمت   بهداشـت،  خانـه هـاي  ارتباطی. به جبران این کمبود، در تعدادي از 

  است.   بهداشت شود که مکلف به ارائه تمامی وظایف خانه هايمی
و در فاصله بیش از یـک سـاعت    نفر) 500 از متر(ک روستاهایی با جمعیت کم چادرهاي عشایر یا چنانچه :8ه تبصر
تـوان آن را بـه عنـوان روسـتاي سـیاري خانـه       مـی  ،وجود داشته باشد بهداشتکیلومتر) از خانه  6حدود روي (پیاده
هـا،  تا بهورز مرد حداقل هر ماه یکبار براي ارائه خـدمات بهداشـت محـیط، مبـارزه بـا بیمـاري       ،قلمداد کردت بهداش

نفر جمعیـت روسـتاهاي    1000سرکشی کند. بازاي هر / چادر عشایري بهداشت مادر و کودك، و ایمنسازي به روستا
  توان یک بهورز مردبه کارکنان آن خانه اضافه کرد. می ،بهداشتسیاري تحت پوشش خانه 

اي فیزیکـی و تجهیـزات   حداقل فضـ  ،شود با مشارکت مردم روستاهاي قمر و روستاهاي سیاريتوصیه می :9تبصره 
به روستا، محـل مشخصـی بـراي ارائـه      و اعضاي تیم سالمت مرکز بهداشتبهورز خانه تا هنگام مراجعه  ،فراهم گردد

  توان از محل هایی مثل مسجد یا مدرسه و ... استفاده کرد.خدمت به مردم وجود داشته باشد. در غیراینصورت، می
  

محل استقرار خانه بهداشـت کـه براسـاس مصـوبه تقسـیمات      وستاهاي شرایط پیش بینی شده براي ر
  یک شهر شده اند: کشوري به نقطه شهري تبدیل یا ضمیمه 

  
اگر در فاصـله نزدیـک ایـن منطقـه (تـا یـک        : استبه شهر تبدیل شده است داراي خانه بهداشت  یی کهروستا .1

پایگاه، ادغام می شـود و کارکنـان آن    ساعت پیاده روي) پایگاه سالمت فعال وجود داشته باشد این خانه در آن
همچنان بصورت فعال به خدمات خود ادامه می دهند. البته، درصورت وجود فضاي فیزیکی دولتـی، نیـازي بـه    

نـام ایـن پایگـاه بـه پایگـاه      در این حالت، گردد. ادغام نیست و خانه بهداشت مزبور به پایگاه سالمت تبدیل می
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) تغییر داده می شود مگراینکه تمامی بهورزان آن به مراقب سالمت تغییر عنوان سالمت ستاره دار (داراي بهورز
  داده شوند (براساس ضوابط). شرایط متفاوت عبارتنداز:

در این صورت باید یکی از تصمیمات زیر در مـورد بهـورزان خانـه اتخـاذ      .شودمیتعطیل خانه بهداشت موجود  )الف
    :گردد
ان) این خانه بهداشت براي انتقال به خانه بهداشت دیگري کـه بـه بهـورز نیـاز     در صورت عالقه مندي بهورز ( )1

          در ایـن صـورت   . ف بـومی بـودن، انتقـال بالمـانع اسـت     دارد و به شرط سـکونت در آن روسـتا و حفـظ تعریـ    
  توان تعطیل کرد. خانه بهداشت مستقر در شهر را می

این حالـت بهـورز بـا     داشت به محل دیگر وجود نداشته باشد، درچنانچه شرایط انتقال بهورز(ان) این خانه به )2
بـه   شهرسـتان ارائه خـدمت همـان    هايواحدیکی از در  ،شوددار تبدیل مینشانهمان پست خود که به پست 

  کار خود ادامه می دهد و خانه بهداشت مزبور تعطیل می شود
موظـف هسـتند    نیزکارکنان آن در این صورت . گرددمیتبدیل  ستاره دار سالمتبه پایگاه خانه بهداشت موجود ب) 

جمعیـت تحـت پوشـش، کمتـر از      صـورتی کـه  در مکان بصورت فعال انجام دهنـد.  حتی االوظایف مراقب سالمت را 
تعداد کارکنان نیز باید متناسب با جمعیـت تحـت پوشـش تغییـر      ،تیپ باشد سالمتحداقل تعیین شده براي پایگاه 

شـود و  جدید از فهرست خانه هاي بهداشـت فعـــال در کـامپیوتر حـذف مـی     سالمت گاههاي آمار پایهمچنین  .یابد
  گردد.می اطالعات جمعیت آنان نیز در زیج حیاتی شهري ثبت

  
  

روسـتا(ها)ي قمـري در    "چنانچه خانه بهداشتی که در حال حاضر در نقطه شهري واقع شده است، قبال
  بایستی:  ،هستند پوشش خود داشته که هنوز هم نقطه روستایی

تا روسـتاهاي مـورد نظـر را در     شودایجاد و راه اندازي  روستاهاي قمرخانه بهداشت جدیدي در یکی از آن  )1
  د. دهپوشش 

    اگر شرایط ایجاد خانه بهداشت جدید وجود نداشت، روسـتاهاي مزبـور را بایـد تحـت پوشـش نزدیکتـرین        )2
    .خانه بهداشت موجود قرار داد

دو مورد فوق میسر نبود، جمعیـت روسـتاهاي مـورد نظـر بـه صـورت جمعیـت روسـتایی          اگر هیچکدام از )3
  قرار خواهند گرفت. مه) (پایگاه سالمت ضمیشهري جامعه  سالمتمستقیم، تحت پوشش نزدیکترین مرکز 

  
 سـالمت به دلیل تغییر تقسیمات کشـوري)، مرکـز   انه بهداشت در آن واقع شده است (ه در نقطه شهري که خچچنان

در آن بخش خصوصی فعال نیز نداشـته باشـد،    وموجود نباشد با فاصله دسترسی نیم ساعت با خودرو شهري جامعه 
  شهري کرد. جامعه  سالمتراه اندازي مرکز  بایستی هرچه سریعتر اقدام به ایجاد ومحل 

  
  خانه بهداشت عشایري:  

  تعریف خانه بهداشت عشایري:
کوچنده) را تحت پوشش دارد و در محل اطراق چادرهـاي عشـایري   عشایري (شتی است که صرفاً جمعیت خانه بهدا

همـراه  برگزیـده شـده و    عشایرمعموالً بهورز (ان) این خانه ها از همان شود. در کانکس هاي مخصوص راه اندازي می
  جابجا می شوند.   ،با کوچ ایل
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  به جمعیت عشایر :هاي بهداشتی درمانی عوامل تاثیر گذار بر ساختار ارائه مراقبت
  

 چادر یا سرپناه موقت) نسبت به خانه بهداشتفاصله محل استقرار عشایر ( )1
  تعداد خانوار  )2
  چادرتعداد روزهاي استقرار در  )3
  مشترك یا متفاوت بودن استان محل ییالق و قشالق )4
  هاي محل ییالق و قشالق و طول مسیر کوچطی شده بین استانزمانی فاصله  )5
  مال رو، خاکی، آسفالت)(نوع جاده مسیر کوچ  )6
  تشابهات و اختالفات فرهنگی موجود میان ایل هاي همجوار مانند طایفه و تیره آنها )7

  
   :فاصله بین محل استقرار ایالت عشایر تا نزدیکترین محل ارائه خدمتشرایط مربوط به 

 
  .قرار دارند هاي موقت عشایر در فاصله یک ساعت پیاده روي از خانه بهداشتمحل چادرها و سرپناه )1
هـاي موقـت عشـایر در فاصـله بـیش از یـک سـاعت پیـاده روي از خانـه بهداشـت                         محل چادرها و سرپناه )2

 .قرار دارند
  

  در محل چادرهاي ایالت عشایر:قرتمسجمعیت تعداد مربوط به شرایط 
  

  باشد. ) 5/6ه بعد خانوار با توجه بنفر ( 500یا  خانوار 80تعداد خانوار عشایر مستقر در محل کمتر از  )1
  باشد.  )5/6با توجه به بعد خانوار نفر ( 500یا  خانوار 80تعداد خانوار عشایر مستقر در محل بیش از  )2

  
  :چادرهاي عشایرتعداد روزهاي استقرار خانوارهاي عشایر در مربوط به شرایط 
  باشد.روز)  89ماه (  3کمتر از  تعداد روزهاي استقرار خانوارهاي عشایر در سرپناه  )1
 روز) باشد. 89ماه (  3تعداد روزهاي استقرار خانوارهاي عشایر در سرپناه بیشتراز   )2

  
  :مسیر کوچ خانوارهاي عشایر کردن طی  مدت زمانمربوط به شرایط 
  اشد.  روز ب 20مسیر کوچ خانوارهاي عشایر کمتر از مدت زمان طی کردن )1
 روز باشد. 20بیش از  مسیر کوچ خانوارهاي عشایر مدت زمان طی کردن )2

  
  هاي بهداشتی درمانی به جمعیت عشایرساختار در نظر گرفته شده براي ارائه مراقبت

  
و د نباشـ مستقر کیلومتر) از خانه بهداشت  6روي (حدود در فاصله یک ساعت پیاده يچنانچه چادرهاي عشایر )1

عنوان روستاي سـیاري خانـه بهداشـت    توان آن را به مینفر باشد،  500 از جمعیت ساکن در آن چادرها کمتر
 سرکشـی کنـد.   آن چادرهـا بـه   اه یکبار براي ارائه خدمات تعریـف شـده  قلمداد کرد تا بهورز مرد حداقل هر م

تـوان یـک   خانه بهداشت میري اخدمات سی تحت پوشش عشایري نفر جمعیت  1000بازاي هر  ،دراین حالت
    به کارکنان آن خانه اضافه کرد.  بهورز مرد
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در فاصله بیش از یک سـاعت  استفاده از کانکس براي عشایري که راه اندازي خانه بهداشت عشایري (موقت) با  )2
       )خـانوار  80نفـر (  500 تعـداد خانوارهـاي آنـان بـیش از    و  پیاده روي از محل خانه بهداشت مستقر شـده انـد  

 .باشدمی
قرار خواهـد گرفـت و    یا شهري روستایی عهسالمت جامخانه بهداشت عشایري تحت پوشش نزدیکترین مرکز  )3

 سـالمت جامعـه  محل انجام دهگردشی پزشک /پزشـکان خـانواده مرکـز     شتاین خانه نیز جزو خانه هاي بهدا
 خواهد بود. یا شهري روستایی 

 سالمت جامعهتامین ملزومات، داروها، واکسن و سایر امکانات موردنیاز در خانه بهداشت عشایري توسط مرکز  )4
  باید انجام شودمورد نظر در زمان استقرار در نزدیکی آن مرکز یا شهري یی روستا

در فاصله یـک سـاعت پیـاده روي از محـل خانـه       عشایري که تن ایل قمر براي خانه هاي بهداشتدر نظر گرف )5
 خانوار) است. 79تا  40نفر ( 500تا  200جمعیت آنان بین و  بهداشت عشایري مستقر شده اند

توسط دانشگاه/دانشکده هاي که ایل مربوطه در مناطق تحت پوشـش آن  از بین عشایر سیاري  استخدام بهورز )6
 شوند. تري مستقر میدانشگاه/دانشکده در زمان طوالنی

  
  کوچ عشایر مسیر ساماندهی 

  
امین منظـور تـ  ه ها بها و تاسیسات الزم و مناسب در مسیر کوچ و اطراقگاهارائه خدمت حین کوچ و ایجاد زیر ساخت

. بدین منظـور  استنیازهاي عشایر و تسهیالت در امر کوچ از ضوابط ارائه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت عشایر 
  کانکس) در مسیر کوچ با ایل مربوطه منتقل خواهد شد: رقرار باشد خانه بهداشت عشایري (چنانچه شرایط زیر ب

  روز باشد 20مدت زمان طی شدن مسیر کوچ بیش از  )1
  وچ آنها با خودرو باشدنحوه ک )2
  باشد )خانوار  600 نفر ( 3500 تعداد خانوارهاي آنان بیش از )3
 مال رو نباشد)یا آسفالت باشد (نوع جاده مسیر کوچ خاکی  )4

  
  موارد زیر باید رعایت گردد:  ،در صورت حرکت خانه بهداشت موقت در مسیر کوچ

  
موجود  یا شهري روستایی سالمت جامعهکز قرار گرفتن خانه بهداشت عشایري تحت پوشش نزدیکترین مر )1

 در زمان ییالق یا قشالق
 سالمت جامعه روستایی یا شـهري محل استقرار خانه بهداشت عشایري) به نزدیکی مرکز برگشت کانکس ( )2

 پس از کوچ ایل مورد نظر  
  

  جمعیت تحت پوشش خانه بهداشت عشایري: 
یـک بهـورز زن   داراي و حداقل شوند راه اندازي میعشایر  نفر جمعیت 500عشایري براي حداقل  خانه هاي بهداشت

به بهورزان خانه ) (ترجیحاً مردیک بهورز نفر)  1200( تا نفر بعدي  500 تا 350 با اضافه شدند. بود نعشایري خواه
ـ اضافه شدن تعداد بهورزان به بیش از دو بهورز تابع ضوابط خانه هاي بهداشت خواهد بـود.  اضافه خواهد شد.  دیهی ب

همراه ایل خواهند بود. به همین علت بهورزان عشایري حتما باید از میان افراد  ،است بهورزان عشایري در مسیر کوچ
  .(براساس ضوابط بهورزي) هاي الزم و متناسب با نیازهاي ایل به آنان داده شودتحصیلکرده هر ایل انتخاب و آموزش
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در زمان اقامت در آن استان تحت پوشش برنامه پزشک خـانواده و   جمعیت عشایري ساکن در هر استان : 10تبصره 
هـاي  مـاه  بـازاي اسـتان   سـالمت  بیمه روستایی خواهند بود. سرانه این جمعیت در هر استان، از طریق اداره کل بیمه

  اقامت در آن استان به دانشگاه/ دانشکده مربوطه پرداخت خواهد شد.   
  

مراکز که این موضوع در زمان آموزش آنان در  شودمیص نیازهاي آنان طراحی خا ،ريبهورزان عشای کتب :11تبصره
  .  باید مورد توجه قرار گیردآموزش بهورزي 

  
بـراي  یـک بهـورز مـرد     می بایست ،ایل قمر در یک روز میسر نباشد  2در شرایطی که بازدید از بیش از  :12تبصره 

   خانه بهداشت عشایري در نظر گرفته شود.
  

فته خواهد است، یک ماما در نظر گرنفر)  3500خانوار ( 600هایی که تعداد خانوار آنها بیش از براي ایل :13تبصره 
   .شد. این ماما نیز در مسیر کوچ با ایل حرکت خواهد کرد

  
  

  پایگاه سالمت روستایی:
  

  :روستاییتعریف پایگاه سالمت 
باشد که بدلیل تغییر خدمات و ساختار ارائـه  می تبدیل شده پایگاه سالمت روستایی در واقع پایگاه بهداشت روستایی

  خدمت در آنان به این عنوان تغییر نام یافته است.  
بهداشـت  یا خانه هـاي  خانه بایست میباشد، نفر)  8000تا  4000(نفر یا بیشتر  4000جمعیت یک روستا  ،چنانچه
به هر دلیلی این روستا فاقد خانه بهداشت بـوده اسـت،   د و اگر تاکنون نتبدیل شوبه پایگاه سالمت روستایی موجود 

توانند تحت پوشش یـک مرکـز   هاي سالمت روستایی میپایگاه. ایجاد گرددپایگاه سالمت روستایی  ،براي این روستا
  باشند. )روستایی(اصطالحاً شهري سالمت جامعه روستایی یا یک مرکز سالمت جامعه شهري 

هاي سـالمت شـهري خواهـد بـود و بـه      اي سالمت روستایی مانند بسته خدمت پایگاههخدمات ارائه شده در پایگاه
  شکل فعال ارائه خواهند شد.  

  
  نیروي انسانی پایگاه سالمت روستایی:

مراقـب  دو شـامل  نفـر)   8000تـا   4000نفـر (  4000بـا جمعیـت   هاي سالمت روسـتایی  نیروي انسانی پایگاه )1
خواهـد بـود کـه یـک نفـر از مـراقبین       و یک خدمتگزار ، یک مراقب) نفر 2500تا  2000(هر سالمت خانواده 

بهـورزان  پسـت  در صورت تبدیل خانه بهداشت به پایگاه، سالمت حتما باید دانش آموخته رشته مامایی باشد. 
 خواهنـد داد. خود به عنوان مراقـب سـالمت خـانواده ادامـه      خدمات فعالدار شده و در پایگاه به نشانخانه آن 

  یکی از مراقبین سالمت مرد باشد.سالمت ارد در هر پایگاه ضرورت د
نفر یک مراقب سالمت بـه تشـکیالت پایگـاه سـالمت روسـتایی       2500تا   2000بازاي اضافه شدن هر : 14تبصره 

باید دو نفر از آنان دانش آموخته رشته نفر یا بیشتر باشد،  4چنانچه تعداد مراقبین سالمت پایگاه اضافه خواهد شد. 
  مامایی باشد.

در دفـاتر  ، بایـد  هاي دانشگاه/دانشکدهجلوگیري از انتقال پست بهورزان نشاندار به سایر بخش به منظور :15تبصره 
پست نشاندار مورد نظر پس از بازنشسته شدن بهورز به مراقب سالمت تغییر که شود شبکه، مشخص طرح گسترش 
  خواهد کرد.  
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  مرکز سالمت جامعه شهري

  
  رکز سالمت جامعه شهري:تعریف م

دلیل تغییر خـدمات  ه باشند که بمیتبدیل یافته مراکز سالمت جامعه شهري در واقع مراکز بهداشتی درمانی شهري 
   شوند.شناخته میو ساختار ارائه خدمت در آنان به این عنوان 

  
  تعریف مرکز سالمت جامعه شهري روستایی:

بهداشتی درمانی شـهري روسـتایی)، مراکـز مسـتقر در منطقـه شـهري        (مراکزمراکز سالمت جامعه شهري روستایی 
هستند که تعدادي از جمعیت روستایی را با واسطه خانه بهداشت یا پایگاه سالمت روستایی یا به صورت مسـتقیم در  
 پوشش خود دارند. در واقع جزو مراکز سالمت شهري ثبت می شوند و اصطالح شهري روستایی بـه آنـان تعلـق دارد.   
همچنین مراکز سالمت جامعه شهري که به جمعیت روستایی خدمات مشاوره تغذیه و مشاوره روانشناس بالینی ارائه 

    می دهند، نیز مرکز سالمت جامعه شهري روستایی تلقی می شوند.  
  

  جمعیت تحت پوشش مراکز سالمت جامعه شهري: 
  نفـر   37500 و فرهنگی بطور متوسط بـراي حـدود   مراکز سالمت جامعه شهري با رعایت شرایط دسترسی جغرافیایی

  هزار نفر) راه اندازي خواهند شد.  50تا  25(
  

  نیروي انسانی مراکز سالمت جامعه شهري:
   

  در هر مرکز سالمت جامعه شهري دو بخش فعال ارائه خدمت وجود خواهد داشت:
   یا روستایی تحت پوشش  شهريهاي سالمت بر پایگاه ی و درمانینظارت مدیریتی، بخش ارائه خدمات )1
 بخش ارائه خدمات بهداشتی یا همان پایگاه سالمت شهري ضمیمه    )2

  
  هاي سالمت شهري به شرح زیر خواهد بود:بر پایگاه مدیریتی، نظارتی و درمانینیروي انسانی بخش ارائه خدمات 

مـومی بکـارگیري   نفـر پزشـک ع   2 ،تحت پوشش مرکز سـالمت جامعـه شـهري   جمعیت نفر  37500تا بازاي  )1
   ، یک پزشک به پزشکان شاغل در مرکز اضافه خواهد شد. نفر 15000 افه شدن هر خواهد شد. بازاي اض

     هـر بـازاي  در هر مرکـز سـالمت جامعـه شـهري     چنانچه بخش خصوصی فعال در منطقه حضور نداشته باشد،  )2
    حضور خواهد داشت.  دندانپزشک تحت پوشش یک  هزار نفر جمعیت 15

، و ...) تزریقات و پانسمانپرستاري (هر مرکز سالمت جامعه شهري یک پرستار یا بهیار براي انجام خدمات  در )3
  ارائه خدمات دارویی در صورت نبود داروخانه فعال بخش خصوصی حضور خواهد داشت.و 

 مـدرك روانشناسـی  بـا  سـالمت روان ( یـا کارشـناس ارشـد    یک کارشناس  شهريکز سالمت جامعه مر هردر  )4
، قبـول  ارائـه خـدمات مشـاوره روانشناسـی و تغذیـه      بـراي تغذیـه  ارشد یا کارشناس یک کارشناس  و بالینی)

 حضور خواهند داشت. ارجاعات و خدمات مربوط به جامعه تحت پوشش
(پـس از   مدیریت خدمات بهداشـتی درمـانی  یا کارشناس ارشد یک کارشناس  شهريکز سالمت جامعه امردر  )5

یـا  ( پس از گذرانـدن دوره آموزشـی)   یا مدیریت دولتی ، کارشناس بهداشت عمومی  ی) گذراندن دوره آموزش
تعیین  خواهد داشت. فعالیت ،عنوان مدیر اجراییه ب  MPHبا مدرك شاغل در مرکز عمومی  انپزشکیکی از 

 مدیر اجرایی مرکز بر عهده مرکز بهداشت شهرستان خواهد بود.
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 سـالمت جامعـه  ، نیازي به ایجـاد آن در مرکـز   مناطق شهري ش خصوصیوجود داروخانه کافی در بخ به دلیل )6
    .شهري نیست

 یا دولتی (مثل بیمارستان و ...) خش خصوصیبفعال وابسته به زمایشگاهی صورت نبود واحد ارائه خدمات آدر  )7
ت بایـد بـر حسـب جمعیـ     دراین شرایط، .باید به آزمایشگاه مجهز شود مرکز سالمت جامعه شهري در منطقه،

  حضور داشته باشند.در مرکز آزمایشگاهی علوم کاردان کارشناس یا یک تا دو ،تحت پوشش مرکز
راه اندازي واحد رادیولوژي جدید در مراکز سالمت جامعه شهري خالف ضـوابط و مقـررات نظـام شـبکه مـی       )8

فعـال   از جملـه نبـود بخـش خصوصـی فعـال  در منطقـه، واحـدهاي        ،در صورت وجود دالیل کـافی  اماباشد. 
حسب جمعیت تحت پوشش مرکـز، یـک تـا    ، باید بررادیولوژي به فعالیت خود ادامه خواهند داد. دراین شرایط

  در مرکز حضور داشته باشند. رادیولوژيکاردان دوکارشناس یا 
  .  الزامی استپذیرش، آمار و مدارك پزشکی  کاردانیک  حضوردر هر مرکز سالمت جامعه شهري  )9

پوشـش   سـالمت روسـتایی را تحـت   یک یا چند خانه بهداشت یـا پایگـاه   امعه شهري چنانچه مرکز سالمت ج )10
  داشته باشد.، باید خودرو مناسب و راننده داشته باشد، براي انجام دهگردشی

عـالوه  . در واقع این فـرد  شوددرنظر گرفته می سرایدار/خدمتگزاریک نفر بازاي هر مرکز سالمت جامعه شهري  )11
در صـورت نیـاز همکـاري بـا      و نظافـت و برقراري نظم در اتاق انتظار و محوطـه مرکـز   بر نگهبانی در ورودي، 

  .  خواهد داشتقسمت پذیرش را نیز بعهده 
واحد تحت پوشش تهیه، توزیـع و فـروش مـواد غـذایی و سـایر امـاکن ضـروري بـراي نظـارت           300بازاي هر  )12

درمورد خدمات بهداشـت حرفـه اي نیـز    باید در مرکز باشد. یک کاردان یا کارشناس بهداشت محیط  محیطی،
رایـط منطقـه (قطـب کـارگري و صـنعتی) و بـازاي .........       چنین همیا حرفه اي حضور خواهد داشت. برحسب 

کارگاه و کارخانه باید یک کاردان/ کارشناس بهداشت حرفه اي وجود داشته باشد. در صورت مشـخص نبـودن   
(انجام هر دو  یک کاردان یا کارشناس بهداشت محیط یا حرفه اي، هزار نفر 15 تا  10تعداد واحدها، بازاي هر 

چنانچه منطقه تحت پوشش مرکز به هـر دوِ خـدمات بهداشـت     شود. وظیفه توسط یک نفر) درنظر گرفته می
نفـر باشـد، از دانـش     35000محیط و حرفه اي نیاز داشـته باشـد و جمعیـت تحـت پوشـش مرکـز بـیش از        

  اشت محیط و حرفه اي استفاده شود.   آموختگان هر دو رشته بهد
  

  مراکز به شرح زیر خواهد بود: بهداشتی یا پایگاه سالمت ضمیمهنیروي انسانی بخش ارائه خدمات 
. گیري شـود بکـار خانواده  یک نفر کاردان یا کارشناس مراقب سالمتنفر می بایست  2500تا  2000 بازاي هر )2

ضـرورت دارد   نفر مراقب سالمت بکارگرفته خواهد شـد.  5 ،عیتنفر جم 12500پایگاهی با   بدین ترتیب براي
  در هر پایگاه سالمت ضمیه یکی از مراقبین سالمت مرد باشد.

 وجود خواهد داشت.    سرایدار/خدمتگزاریک نفر بازاي هر پایگاه سالمت شهري  )3
 

 دانش آموخته رشته مامایی باشـد.  ،مراقبین سالمتهایی با دو نفر مراقب سالمت باید یکی از براي پایگاه: 16تبصره 
دو نفر از مـراقبین سـالمت، دانـش آموختـه رشـته      حداقل بایست  شد،چنانچه تعداد مراقبین سالمت بیش از دو نفر 

  مامایی باشند.
 و پرسـتاري بهداشـت خـانواده،   توانند دانش آموختگان یکی از رشـته هـاي مامـایی،    مراقبین سالمت می: 17تبصره 

 شند.  با بهداشت عمومی
بجـز خـدمات بهداشـت    ت بهداشتی موجود در بسته خدمات (مراقبین سالمت موظف هستند کلیه خدما :18تبصره 

  دهند.انجام براي جمعیت تحت پوشش خود محیط و حرفه اي) را 
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  :  شهريغیرضمیمه  سالمتپایگاه 
  

رتقاء یافته اسـت و خـدمات و   باشد که امیشهري ضمیمه غیرپایگاه بهداشت  همانشهري غیرضمیمه پایگاه سالمت 
  یافته است.   بهبودن ساختار ارائه خدمت در آ

  
  شهري: غیرضمیمه جمعیت تحت پوشش پایگاه سالمت 

 12500هاي سالمت شهري با رعایت شـرایط دسترسـی جغرافیـایی و فرهنگـی بطـور متوسـط بـراي حـدود          پایگاه
  خواهند شد.   نفر ایجاد) 20000تا  5000(
  

  شهري:غیرضمیمه پایگاه سالمت نیروي انسانی 
  
گیري شـود. بـدین ترتیـب بـراي      بکـار  نفر می بایست یک نفر کاردان یا کارشناس مراقب سـالمت  2500بازاي هر)1

غیـر  ضرورت دارد در هر پایگاه سـالمت   نفر مراقب سالمت بکارگرفته خواهد شد. 5 ،نفر جمعیت 12500پایگاهی با 
  اشد.یکی از مراقبین سالمت مرد ب ضمیه

 شود.درنظر گرفته می  سرایدار/خدمتگزاریک نفر  ،بازاي هر پایگاه سالمت شهري) 2
هاي درمورد پایگاههاي سالمت ضمیمه و بند مربوط به مدیریت پایگاه 18تا  16موضوعات اشاره شده در تبصره هاي 

 د. نکنصدق می ،نیزشهري ضمیمه غیرسالمت 
و مراکز سالمت جامعه باید با همکاري داوطلبان سالمت و با استفاده هاي سالمت  ارائه خدمات در پایگاه

از روش خـود مراقبتــی بــه صــورت فعــال انجــام گیـرد و مســوولیت پیگیــري و تــداوم خــدمات بــا   
  .خواهد بودخانواد کاردان/کارشناس مراقب سالمت 

  
تعداد جمعیت 
تحت پوشش 

سالمت مرکز 
  جامعه شهري

 پزشک

  دندان
پزشک یا 
کاردان 

 بهداشت دهان

کاردان یا 
کارشناس 

 آزمایشگاهی

کاردان یا 
کارشناس 
بهداشت 
محیط و 
 حرفه اي

کارشناس 
سالمت 

  روان

کارشناس 
  تغذیه

  مدیر
  مرکز

بهیار یا 
 پرستار

کاردان 
پذیرش ،آمار 

و مدارك 
 پزشکی

سرایدار/
  متدخ

 گزا

مراقب 
سالمت 

  مرد

 20000کمتر از 
 نفر

1 
(به شرط  1

نبودن بخش 
 خصوصی)

(به شرط  1
نبودن بخش 

 خصوصی)
1 1  1  1  - 1 1 1  

تا  20001
30000 

2   
(به شرط   2

نبودن بخش 
 خصوصی)

(به شرط  1
نبودن بخش 

 خصوصی)
  1 1 1 1  1  1  1 3تا  2

تا  30001
50000 

3   
(به شرط  2

نبودن بخش 
 خصوصی)

(به شرط  2
نبودن بخش 

 خصوصی)
  1 1 1 1  1  1  1  4تا  3

  4تا3 و باالتر 50001
به شرط ( 2

نبودن بخش 
 خصوصی)

(به شرط  3
نبودن بخش 

 خصوصی)
  1 1 1 2  1  2  2 4بیش از
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  مراکز شبانه روزي شهري یا روستایی
  

  تعریف مراکز شبانه روزي شهري یا روستایی: 
شبانه روزي شهري یا روستایی مراکزي هستند که در مناطق شهري یا روسـتایی کـه جمعیـت    سالمت جامعه مراکز 

و فاصله محل استقرار آنان با خـودرو   است و در گلوگاه جمعیتی واقع شده اندنفر  12000آنان بیش از تحت پوشش 
بیش از نیم ساعت با اولین مرکز ارائه دهنده خدمات بستري یا بستري موقت شامل بیمارستان یا مرکز شـبانه روزي  

نفـر،   10000و بـازاي هـر    کمتر از شش ساعت( کز مجهز به دو اتاق بستري موقت. این مراقرار دارنددیگر می باشد، 
  )، امکانات احیاء قلبی ریوي و انجام جراحی هاي کوچک خواهند بود.  دو تخت بستري موقت زن و مرد 

  
هزار نفر  و فاصله محـل اسـتقرار   12( جمعیت بیش از  وجود هر دو شرط  ،مراکز شبانه روزي ایجادبراي : 19تبصره 

مراکز شبانه روزي ترجیحـاٌ   ،الزامی است. همچنینت بستري با خودردو بیش از نیم ساعت ) آنان تا اولین مرکز خدما
قـرار دارد،               باشـد و در گلوگـاه جمعیتـی و در مسـیر حرکـت طبیعـی مـردم        در روستا یا شهري که مرکز بخش مـی 

  شود.راه اندازي می
  

روزي بر خالف سایر مراکز که صرفا شامل جمعیـت تحـت   جمعیت درنظر گرفته شده براي مراکز شبانه : 20تبصره 
  باشد، شامل کل جمعیتی است که امکان استفاده از این مرکز را خواهند داشت.  پوشش خود مرکز می

  
  نیروي انسانی مراکز شبانه روزي:  
  نفر  4        پزشک عمومی     
    (براي خدمات پرستاري و دارویی) نفر 6        بهیار پرستار یا   
  نفر  3    علوم آزمایشگاهی ناس یا کاردانکارش  
  نفر  2    رادیولوژي کارشناس یا کاردان  
  نفر  3        پذیرش متصدي   
  نفر کافیست) 1(اگر سرایدار بود نفر  3      نگهبان و خدمتگزار   

  
  ساعته ارائه خواهند شد.   24بصورت  ، و پاراکلینیکپرستاري ،در مراکز شبانه روزي خدمات پزشکی :21تبصره 

  
 به تک شیفته تبـدیل باید فعال بیمارستان راه اندازي شود، مرکز شبانه روزي موجود  ،نانچه در شهريچ :22تبصره 

    معاونت بهداشتی جابجا شوند.  سایر واحدهاي ارائه دهنده خدمت حوزهآن در اسرع وقت در اضافی و نیروهاي 
  

  هاي پزشکیهاي اورژانس و فوریتپایگاه
  

ها و دانشکده هاي علوم پزشکی کشور موظف هستند از طریق همکاري بـا مرکـز مـدیریت    دانشگاهمعاونت بهداشتی 

هاي اورژانس در نزدیکترین مکان فیزیکی ممکن به مرکز شـبانه  هاي پزشکی اقدام به استقرار پایگاهاورژانس و فوریت
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هـاي پزشـکی   یریت اورژانس و فوریـت هاي بهداشتی و مرکز مد. در راستاي این همکاري وظایف معاونتنمایندروزي 

  باشد:دانشگاه/دانشکده به شرح زیر می

  
  معاونت بهداشتی: 

          گردآوري و نهایی سازي اطالعات مربوط بـه تعـداد مراکـز سـالمت جامعـه موجـود در سـطح منـاطق
 و فاصله آنها تـا اولـین پایگـاه اورژانـس     هزار نفر کشور 50روستایی، عشایري و شهرهاي با جمعیت زیر
 هاي کشورپیش بیمارستانی فعال به تفکیک شهرستان

       گردآوري و اعالم  اطالعات مربوط به تعداد مراکز سالمت جامعه اي کـه امکـان تـأمین مکـان فیزیکـی
 را دارند. در درون مرکز مناسب براي استقرار اورژانس پیش بیمارستانی

 سـالمت  مرکـز  درون یـا  جنب انی درفضاي فیزیکی مناسب براي استقرار اورژانس پیش بیمارست تأمین 
  .استاین فضا شامل اتاق عملیات، اتاق استراحت و انباردارویی . متر مربع 60با وسعت جامعه 

بایست امکان تأمین فضاي مسقف براي استقرار یـک دسـتگاه آمبـوالنس در    مراکز موردنظر می: 23تبصره 
  مجاورت اتاق عملیات را داشته باشند.

  هایی که در اختیار مراکز سـالمت جامعـه شـهري و    اطالعات مربوط به کلیه آمبوالنسگردآوري و ارائه
 روستایی هستند. 

ها را از نظـر فنـی بررسـی خواهـد     هاي پزشکی دانشگاه این آمبوالنسمدیریت حوادث و فوریت: 24تبصره 
 ستفاده خواهد کرد.امشترك (پیوست) کرد و در صورت تأیید فنی از آنها براي خدمات موضوع تفاهم نامه 

 هـاي اورژانـس   هاي پزشکی موردنیاز براي راه اندازي پایگـاه بکارگیري و عقد قرارداد با نیروهاي فوریت
براسـاس اسـتانداردهاي   اورژانس سین بازاي هر پایگاه یتکن 6حداقل  با نیروي انسانیپیش بیمارستانی 

 هاي پزشکیمرکز مدیریت حوادث و فوریت

 هـاي فنـی، تأسیسـاتی، ابنیـه، تجهیـزات اداري،      هاي ایجاد شده از نظر رسـیدگی هتأمین خدمات پایگا
تـأمین امکانـات زیسـتی و     ،و همچنـین  مبلمان، خدمات زیر ساختی و هزینه هاي آب، برق، تلفن، گاز

 اداري آن پایگاه

  

  هاي پزشکیمرکز مدیریت اورژانس و فوریت

 مراکز سالمت جامعه روستایی و شهري بر روي سامانه  هاي اورژانس پیش بیمارستانی وجانمایی پایگاهGIS 

ها و پدافند غیرعامل و برقراري امکان دسترسی به اطالعات مذکور توسط معاونت بهداشت و درمان دانشگاه

 دانشکده هاي علوم پزشکی کشور

 زار نفر در مجاورت ه 50نظر گرفته شده براي روستاها و شهرهاي زیر هاي اورژانس مصوب درراه اندازي پایگاه

 شبانه روزي یا با فاصله بیش از نیم ساعت تا نزدیکترین بیمارستانمراکز سالمت جامعه 
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 هاي موجود در مجاورت هاي اورژانس جدید یا پایگاهتامین امکانات دارویی و تجهیزات درمانی و ارتباطی پایگاه

 ر کشورهزار نف 50مراکز سالمت جامعه در سطح روستاها و شهرهاي زیر 

 هاي جدید به شبکه سراسري        هاي ثابت و سیار و اتصال پایگاهتامین امکانات ارتباطی شامل بی سیم

 هاي اعزامیهاي پیش بیمارستانی دانشگاه و راهبري و نظارت آمبوالنساورژانس

 هاي استاندارد ( تیپ تامین آمبوالنسBهاي جدید ) موردنیاز پایگاه 

 هاي اورژانس مستقر در روستاها و شهرهاي هاي بکارگیري شده در پایگاهانی آمبوالنستامین خدمات پشتیب

 هزار نفر 50زیر 

 ههاي پزشکی بکارگیري شدهاي فوریتهاي بدو و حین خدمت به تکنسینارائه آموزش 

 طح هاي الزم بدو و حین خدمت به پزشکان و پرستاران مستقر در مراکز سالمت جامعه در سارائه آموزش

 لویت مراکز شبانه روزيوهزار نفر کشور با ا 50روستاها و شهرهاي زیر 

 هاي پزشکی بکارگیري شده و  هاي فوریتهاي ارائه خدمت و مدیریت حسن انجام کار تکنسینتعیین شیفت

 هزار نفر 50درمانی مراکز سالمت جامعه در سطح روستاها و شهرهاي زیر  کارکنانبرقراري هماهنگی کامل با 

 کشور

  در نظر گرفتن اولویت اعزام مادران باردار مراجعه کننده به مراکز تسهیالت زایمانی براي استفاده از خدمات

 هاي اعزام اورژانس هواییاورژانس هوایی براساس اندیکاسیون

  
  استاندارد جمعیت تحت پوشش هر پایگاه اورژانس:

نفر) براي هر  50000تا  12000نفر ( 30000حدود متوسط هاي بعمل آمده بازاي جمعیت با توجه به برنامه ریزي

یک پایگاه  ،شبانه روزيز سالمت جامعه شبانه روزي یا غیرمرک 4 تایا بازاي حداکثر پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی 

یکی از اورژانس پیش بیمارستانی در نظر گرفته خواهد شد. با توجه به امکانات موجود مراکز، این پایگاه در مجاورت 

مراکز سالمت جامعه راه اندازي شده و مسوولیت انتقال بیماران و مصدومین جمعیت تحت پوشش مراکز در نظر 

  گرفته شده را بر عهده خواهد داشت.
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 هاي پزشکی  مجاور مراکز سالمت جامعه: هاي فوریتشرح وظایف نیروهاي شاغل در پایگاه

گردند و ملزم به نیروهاي اورژانس پیش بیمارستانی محسوب می ،و مالینیروهاي این طرح از نظر مقررات اداري 

وظایف زیر  ،هاي پزشکی خواهند بود. بعالوهرعایت شرح وظایف تعریف و ابالغ شده مرکز مدیریت حوادث و فوریت

 به شرح وظایف آنها اضافه می گردد.

 فوریتی یند درمان بیمارانآمراکز سالمت جامعه در فر کارکنانهمکاري با  .1

 مراکز سالمت جامعه کارکنان رعایت اخالق فردي، اداري و حرفه اي در تعامل با .2

همکاري در درمان بیماران فوریتی مراجعه کننده به مراکز سالمت جامعه شامل همکاري در احیا،  .3

 هاي پزشکیفوریت کارکنانانتوباسیون و سایر خدمات مندرج در شرح وظایف 

تان براساس تشخیص پزشک مرکز یا درمورد اعزام از خارج از محل مرکز براي اعزام بیماران به بیمارس .4

 جمعیت تحت پوشش بنابه مقررات موجود

  

  شرح وظایف نیروهاي شاغل در مراکز سالمت جامعه: 

  وظایف پزشک:-الف

ایف منطبق هزار نفر عالوه بر شرح وظ 50پزشکان عمومی و پزشکان خانواده شاغل در مراکز روستایی و شهرهاي تا 

  :هستندیر بالغ شده، موظف به اجراي وظایف زبر بسته خدمات ا

تثبیت  ، وویزیت فوري بیماران اورژانس و ارائه خدمات درمانی به بیماران فوریتی مراجعه کننده به مرکز .1

 پیش از انتقال به آمبوالنسنیازمند اعزام وضعیت بالینی بیماران 

 وري بیماران و مصدومین جلوگیري از انتقال غیرضر برايتالش  .2

 هماهنگی با پزشک مرکز ارتباطات اورژانس در صورت نیاز به اعزام بیمار یا مصدوم .3

 

  وظایف سایر نیروهاي درمانی شاغل در مراکز سالمت جامعه: -ب  

 پرستاران، بهیاران و سایر نیروهاي درمانی شاغل در مراکز سالمت جامعه و ماماهاي شاغل در تسهیالت زایمانی

  :نیز هستندیر بهداشت، موظف به اجراي وظایف ز عالوه بر تمامی شرح وظایف ابالغ شده از طرف معاونت

  پذیرش تمامی بیماران فوریتی مراجعه کننده به مرکز سالمت جامعه  .1

  هافوریت کارکناناطالع رسانی موارد بیماران فوریتی پس از تأیید پزشک به  .2

  هاي پزشکییماران اورژانسی تا رسیدن تکنسین فوریتانجام تمامی خدمات درمانی اولیه ب .3
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  هاي پزشکیفوریت کارکناناي در تعامل با  حرفه و اداري فردي، اخالق رعایت .4

  یند درمان بیماران فوریتی تحت نظارت پزشک مرکز سالمت جامعهآها در فرفوریت کارکنانهمکاري با  .5

 ها در زمان اعزام مادر بارداریتفور کارکنانهمراهی کردن ماماي تسهیالت زایمانی با  .6

  
شهري یـا مرکـز بهداشـتی درمـانی      مرکز سالمت جامعهواحدهایی که زیر مجموعه سایر 

  خواهند بود: روستایی
  

در نظام شبکه هاي بهداشتی درمانی کشور واحدهایی وجود دارند که همواره در زیر مجموعـه سـایر واحـدها شـامل     
پردازند. این واحـدها  می ،ارائه خدمات تعریف شده بهشهري مراکز سالمت جامعه روستایی و  بهداشتی درمانیمراکز 

  عبارتند از:
 تسهیالت زایمانی .1
 هاي مراقبت بهداشتی مرزيپایگاه .2

  
  

  تسهیالت زایمانی  
  

منظـور  ه رفاٌ بـ در مناطقی که امکان دسترسی به بیمارستان و زایشگاه وجـود نـدارد، صـ   واحدهاي تسهیالت زایمانی 
در نظـر گرفتـه شـده انـد. ایـن       ،اورژانس براي جمعیت تحـت پوشـش مرکـز   غیرزایمان طبیعی بدون عارضه و  انجام

. این واحدها مجهز به یـک دسـتگاه آمبـوالنس بـا     حتما باید در جوار یک مرکز شبانه روزي قرار داشته باشند واحدها
 ،همچنـین . شدد ، با مادر باردار همراه خواهواحددر  یکی از ماماهاي شاغل ،شرایط اعزام خواهند بود و در زمان اعزام

 115هـاي  ماماي تسهیالت زایمانی در شیفت مربوط به خود چنانچه مورد اعزام مادر باردار توسط آمبوالنس فوریـت 
  پیش بیاید، موظف به همراهی کردن با مادر باردار است.

  
یا تعداد زایمانها به حدي کاهش یابد که فعـال نگـه    رستان یا زایشگاه راه اندازي شوددر شهري بیما اگر: 24تبصره 

 یـا تغییـر کـاربري   نداشته باشـد، دانشـگاه/ دانشـکده موظـف بـه تعطیـل       اقتصادي توجیه  ،داشتن تسهیالت زایمانی
  تسهیالت زایمانی است.

  
قبول براي مرکز راه اندازي تسهیالت زایمانی جدید جز در موارد خاص و پس از ارائه دالئل متقن و قابل : 25تبصره 

هاي منطقـه و مشـکالت خـاص ناشـی از دسترسـی نداشـتن بـه تسـهیالت         مدیریت شبکه و پس از ارائه آمار زایمان
امکـان راه   ،، میسر خواهد بود. در غیر این شـرایط مرگ مادرزایمان و مانند آمار  زایمانی توسط مرکز سالمت خانواده

    اندازي تسهیالت زایمانی جدید وجود ندارد. 
  

  نیروي انسانی تسهیالت زایمانی
  نفر  4           ماما )1
  نفر  2    ها)(تکنسین فوریت راننده آمبوالنس )2
  نفر  2         خدمتگزار    )3
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  بهداشتی مرزيمراقبت  پایگاه

  
این واحدها  .شوندمی ایجادنی و دریایی ه هاي زمیچاین واحدها در پایانه هاي زمینی، دریایی، هوایی و نیز بازار

ها به داخل کشور را براساس ضوابط و معیارهاي بین المللی به عی جلوگیري کننده از نفوذ بیمارينقش سد دفا
هاي مراقبت بهداشتی مرزي براساس اهمیت پایانه مرزي، حجم جمعیت در حال تردد درجه بندي پایگاه .عهده دارند

  گیرد.صورت میدر چهار سطح زیر  ،و زمان فعالیت پایگاه
  ممتاز )1
  درجه یک )2
  درجه دو )3
   سهدرجه  )4

  
  ممتاز:مرزي پایگاه مراقبت بهداشتی 

 15روزانه آن بطور متوسط بیشتر از  هاي مراقبت بهداشتی مرزي مستقر در مرزهایی که حجم تردد مسافرپایگاه
این پایگاه ها  .باشدمی برابر مرزهاي درجه یک  3در این مرزها حداقل ي تردد شده کاالحجم ومی باشد  هزار نفر

 .دارددر این سطح قرار  فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)تنها  ،حال حاضردر .استساعته فعال  24رت بصو
 :استزیر  هاي ممتاز به شرحشود. نیروي انسانی پایگاهمرکز بهداشت شهرستان ري اداره می این فرودگاه تحت نظر

                  نفر 3اشتی بین المللی)     ( مقررات بهد IHRآشنا به نظام مراقبت سندرمیک و  پزشک عمومی )1
  نفر 6    ها) ترجیحاً دانش آموخته رشته مبارزه با بیماري(کارشناس مراقب سالمت  )2
  نفر 4              کارشناس بهداشت محیط  )3

  
  پایگاه مراقبت بهداشتی درجه یک:

 15000تا  8000متوسط بین  روزانه مسافر ستقر در مرزهایی که داراي ترددهاي مراقبت بهداشتی مرزي مپایگاه
یت . این پایگاه ها در دو شیفت صبح و عصر فعالاستکامیون  200متوسط  ، در آن مبادله شدهکاالي حجم و نفر 

و در یک پایانه مرزي زمینی یا در ر شرایط و حجم کار می توانند شبانه روزي هم فعال باشند یو با توجه به تغی دارند
 سالمت جامعهترین مرکز ها، وابسته به نزدیکبندري بزرگ استقرار دارند. این پایگاه فرودگاه بین المللی یا در
شهرستان  زیر نظر مرکز بهداشت شبکه بهداشت و درمان،اساس نظام یا شهري بوده که برروستایی، حاشیه شهري 

  ها به شرح زیر است:نیروي انسانی این پایگاه شوند.اداره می
 

 نفر IHR                  1ظام مراقبت سندرمیک و پزشک عمومی آشنا به ن )1
  نفر 4    ها) ترجیحاً دانش آموخته رشته مبارزه با بیماريکارشناس مراقب سالمت ( )2
  نفر 2              کارشناس بهداشت محیط  )3

  
  :پایگاه مراقبت بهداشتی درجه دو

و نفر  8000تا  5000وسط بین روزانه متمرزهایی که تردد مسافر هاي مراقبت بهداشتی مرزي مستقر در پایگاه
همزمان با شیفت کاري مرکز . این پایگاه استکامیون  200تا  100متوسط بین ،در آن  مبادله شدهحجم کاالي 
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یا  روستایی، حاشیه شهري سالمت جامعهوابسته به نزدیکترین مرکز  ،پایگاه درجه یکو مانند  دارد یتفعال تابع آن
 :استها به شرح زیر ین پایگاهباشد. نیروي انسانی اشهري می

 نفر 1                  (پزشک مرکز)  On Callپزشک   )1
      ها) ترجیحاً دانش آموخته رشته مبارزه با بیماريکارشناس مراقب سالمت ( )2

  نفر 3              
  نفر 2          کارشناس بهداشت محیط )3

   
   :پایگاه مراقبت بهداشتی درجه سه

در آن مرزهایی که از نظر تردد با اولویت ترانزیت بار بوده و تردد مسافر قر در هاي مراقبت بهداشتی مرزي مستپایگاه
همچنین تردد کاال در آن  .نفر تردد مسافر دارند 5000و روزانه کمتر از پذیرد به صورت موقتی یا مقطعی صورت می

مرکز تابع آن فعالیت دارد . این پایگاه همزمان با شیفت کاري  در روز می باشد یا لنج /کشتیکامیون 100کمتر از 
نیروي باشد. روستایی، حاشیه شهري یا شهري می سالمت جامعهوابسته به مرکز  پایگاه درجه دو این پایگاه نیز مانند

  انسانی این پایگاه شامل موارد زیر است: 

      نفر  1) هاکارشناس مراقب سالمت (ترجیحاً دانش آموخته رشته مبارزه با بیماري )1
                

ساعت  24برخی از پایانه هاي مرزي منجمله فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و پایانه مرزي مهران در کل 
ها در تعدادي از پایگاه ساعته فعالیت دارند. 12شبانه روز فعال بوده و برخی دیگر از پایانه هاي مرزي بصورت 

هاي مراقبت بهداشتی مرزي نیز کامال منطبق با پایگاه ،. لذاباشدهاي فعالیت بیشتر یا کمتر از این ساعات میساعت
  . هستندساعته و ...  12ساعته،  16ساعته،  24هاي کاري ساعت فعالیت پایانه مرزي داراي شیفت

  
  
  هاي رفتاري:مرکز رفرانس مشاوره و مراقبت بیماري 

در زیر مجموعه مرکز بهداشت شهرستان با  هاي رفتاري مراکزي هستند کهمراکز رفرانس مشاوره و مراقبت بیماري
هاي ناشی از هاي عفونی خاص و بیماريبسته خدمت مشخص به درمان مراجعین و بیماران مبتال به بیماري

تا چند  1نفر جمعیت از  هزار 500ازايب این واحد. پردازدایدز، هپاتیت ب و معتادان می مانند مشکالت رفتاري
استان باشد ، مرکز  ، . درصورتیکه یکی از این شهرستان هاایجاد می شودت دسترسی شهرستان مجاور هم با رعای

  بایستی در مرکز استان راه اندازي شود.
  

امکان راه اندازي مرکز رفرانس ، جمعیت بیشتر می باشد ه تعداد کدر برخی از مراکز استان مانند تهران : 26تبصره 
  عداد بیش از یک مرکز وجود خواهد داشت. هاي رفتاري به تمشاوره و مراقبت بیماري

  
  : هاي رفتاريرفرانس مشاوره و مراقبت بیماري مرکز نیروي انسانی

  
 )مسوول مرکز (نفر  1          هاي عفونیمتخصص بیماري )1
 نفر 1            پزشک عمومی )2
 نفر 1  )هامبارزه با بیماريترجیحا دانش آموخته (مراقب سالمت کارشناس  )3
 نفر 1    (با اولویت روانشناس بالینی) سالمت روانکارشناس  )4
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 نفر 1            مددکار اجتماعی )5
 نفر 1        متصدي پذیرش، آمار و مدارك پزشکی )6
 نفر 1            دندانپزشک عمومی )7
 نفر 1              ماما )8
 نفر 1              پرستار )9

 نفر 1            کارشناس آزمایشگاه )10
 نفر 1              راننده )11
 نفر 1              خدمتگزار )12

  


