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    الْام حسیٌی ًژاد، عافیِ لرباًی، سیذُ  

ًیالْرهاًی، ثریا هْذٍی عارفِ 

تریتا
گبٌّبهِ اذتقبفی ثیوبرعتبى ؽْیس هطْزی    عرببابک دکتر : مذیر مسئًل

بالل بای:   وبظر کیفی

ٍحذاًی راحلِ   : دبیر اجرایی

جرجاًیعایطِ  : ريابط عمًمی

اگٌّاهِ

  ثگیزین یبز ثٌبثزایي آٍرین زعت ثِ زارین زٍعت کِ را آًچِ ّویؾِ تَاًین ًوی سًسگی، زر
  زر ٍلتی .ثکؾین آغَػ زر را هؾکالت .ثبؽین زاؽتِ زٍعت هی آٍرین زعت ثِ کِ را آًچِ
  هب، اغلت .آٍرز ٍارز فؾبر هب ثِ هتمبثال تب ایغتس هی ثزاثزهبى زر کٌین هی همبٍهت چیشی ثزاثز
  هی کؾین آغَػ ثِ را آًْب ٍ هی پذیزین را هؾکالت ٍلتی کِ حبلی زر زارین همبٍهت ثِ هیل
   زّین،اًزصی ّبی تؾریـ را هٌبعت ّبی فزفت ٍلتی.هی آیٌس زعت ثِ تز عزیغ ّب حل راُ

 ّزگش هَفك اًغبى ّبی کِ ّغتٌس هَلؼیت ّبیی عرتی ّب، هی ؽًَس، زٍر هب اس ّب تٌؼ ٍ هٌفی

.زٌّس ًوی زعت اس را آًْب

آلبی ػجذالشػَل یبس ػلی:برًذاگى هسابمِ ضوارُ لبل

آلبی حلین ثشدی رٍلی

خبًن ػویِ ایوشی

خبًن حلیوِ اػکٌذس ًظاد

آلبی هحوذ غشیجی

آلبی ػَئیي ساد

آلبی اثشاّین ػبساًی

خبًن هْؼب الْیبسی

خبًن صلیخب ایشی

مسببقٍ

:آنچه شهروندان بايد درباره طرح تحول نظام سالمت بدانند

سخه وخست      

ضکستي خغاستآیٌِ خَد ضکي 

راست تَ  بٌوَد  ًمص چَى  آیٌِ  

           

:جَاثیِ ریبعت ثیوبرعتبى ثِ هغئَلیي پبیگبُ ذجزی تحلیلی گلغتبى هب           

هؼئَلیي هحتشم پبیگبُ خجشی تحلیلی ٍصیي ٍ هؼتجش گلؼتبى هب  "

ثب ػالم ٍ آسصٍی تَفیك
تَضیحبتی پیشاهَى یك خجش هٌؼکغ شذُ دس ػبیت شوب جْت شفبف ػبصی هَضَع اص طشف ثیوبسػتبى شْیذ هطْشی 

.ضشٍسی ثِ ًظش هی سػذ

ثش اثش ثی تَجْی پشػٌل ثیوبسػتبى شْیذ هطْشی گٌجذ جوَاى گبلیکيوی  وِ هوَسد حولوِ پلٌو  لوشاس        "خجش ثب ػٌَاى 
هٌتيش شذ ٍ هتبػفبًِ ثِ ػشػت ٍ ثِ طوَس گؼوتشدُ  هوَسد اػوتٌبد ػوبیش       92/12/25دس تبسیخ "گشفتِ ثَد فَت شذ

.ػبیت ّب ٍ ًيشیبت لشاس گشفت
اًتظبس هب اص ایي ػبیت شٌبختِ شذُ ٍ جب افتبدُ  دس ػطح  يَس ٍ ثِ خصَص دس اػتبى گلؼتبى  ایي اػت   وِ پوغ اص   
دسیبفت چٌیي ادػبّبیی، ثب  اػضام خجشًگبس هَسد ٍثَق یب حذالل توبع تلفٌی ٍ شٌیذى  تَضیحبت هؼئَلیي ثیوبسػتبى 

جذای اص اًؼکبع خجش تَجِ ثِ ػَالت احتوبلی آى لطؼب ثشای . لجل اص اًتيبس ، خجش سا هَسد لضبٍت دلیك تش لشاس دٌّذ
ثِ طَس لطغ شوب اص ششایط  بسی پشػٌل  ثیوبسػتبًْبی هختلف . ػضیضاى دػت اًذس  بس ػبیت هْن ٍ لبثل هالحظِ اػت

ٍ ّویي طَس ثیوبسػتبى هطْشی  ِ ثِ ػٌوَاى لطوت تشٍهوبی شوشق اػوتبى ثوب س امولی ثیووبساى ، ثوِ خصوَص ثیووبساى            
سٍاًوی ٍ آػوتبًِ تحوول ثؼویبس پوبییي       -شوشایط سٍحوی  .  اٍسطاًؼی ٍ تشافیکی سا ثِ دٍؽ هی  يذ؛ اطالع  بفی داسیوذ 

. هشاجؼیي  ِ الجتِ ّویيگی ثَدُ ٍ جضئی اص ششایط  بسی هی ثبشذ یکی اص هيکالت املی  بس ٌبى هشا ض دسهبًی اػت
. ِ تجلیغبت ػَء هی تَاًذ ایي ٍضؼیت سا ثذتش ًوبیذ

ثب توبم ایي هيکالت ،ػضیضاى شبغل دس ثیوبسػتبى ّب ثِ گَاُ آهبسّبی ػولکشدی ٍ همبیؼِ آى ثب ػبیش اػتبى ّب ًْبیت 
دس ّویي جب هتز ش هی شَم تَضیحبت فَق ثِ هؼٌبی . تالؽ خَد سا جْت تبهیي ػالهت هشدم اػتبى هجزٍل هی ًوبیذ

ثذٍى اشکبل ثَدى فشایٌذّبی دسهبًی ثیوبسػتبى ّب ًجَدُ ٍ هيکالت هتؼذد غیوش لبثول اًکوبس اػوت،  وِ ثوب ّوکوبسی         
ِ ی ّن اػتبًی ّبی ػضیض اًيب اهلل  ثِ هشٍس ٍضؼیت استمبء خَاّذ یبفت .ّو

ِ ام    ایٌجبًت ثِ ػٌَاى  َچکتشیي ػضَ  تین ػالهت اػتبى  ِ هذت هذیذی دس ٍاحذ ّبی هختلف تَفیك خذهت  داشوت
. اص شوب ػضیضاى تمبضب داسم، ثبس سٍاًی  لوبت ثِ  بس ثشدُ شذُ دس اًتمبدات خَد سا ثب هالحظبت ثیيوتش دس ًظوش ثگیوشد   

ِ ی تبثیش هٌفی غیوش لبثول ججوشاى ثوش سٍحیوِ پشػوٌل       ” ثی تَجْی پشػٌل  ِ هٌجش ثِ فَت یك جَاى شذُ اػت  ”جول
".ثیوبسػتبى دس آػتبًِ ػبل ًَ گزاشت ٍ اص طشفی  ثبػث ثی اػتوبدی هشدم ًؼجت ثِ خذهبت ثیوبسػتبى گشدیذ

شته باشدما  ، رنج دیگری ندا (رهبری مقام معظم  ) .می خواهیم اگر کسی رد خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ثِ هسیزاى ٍ کبرکٌبى عتبزی ٍسارت ثْساؽت ٍزکتز عیس حغي ّبؽوی پیبم           
زاًؾگبُ ّبی ػلَم پشؽکی زر ذقَؿ اجزای ثزًبهِ تحَل ًظبم عالهت کؾَر          

الزحینثغن اهلل الزحوي                                                 
ّن سهبًی ؽزٍع فبس ًرغت طزح عبهبًسّی عالهت، ثب آغبسیي رٍسّبی هبُ رجت را ثِ فبل ًیك هی گیزین ٍ اهیسٍارین ایي 

حضَر ارسؽوٌس رییظ جوَْر . ٍ ارائِ ذسهتی ثْتز ٍ ثزتز ثِ هلت ؽزیف ایزاى ثبؽس« ثْبر عالهت»تمبرى، ًَیسثرؼ فزا رعیسى 
هحتزم جٌبة آلبی زکتز رٍحبًی زر عتبز ٍسارت ثْساؽت، زرهبى ٍ آهَسػ پشؽکی زر رٍس ؽزٍع ایي طزح هلی ًیش ثبرلِ اهیسی  

عیبعتْبی اثالغی همبم هؼظن رّجزی ّن چزاؽ . ؽس تب زلگزم تز اس ّویؾِ ایي هغیز را ثب توبهی فزاس ٍ ًؾیت ّبیؼ ثپیوبیین
راّوبى ذَاّس ثَز تب ثزًبهِ ّبی زٍلت تسثیز ٍ اهیس زر حَسُ عالهت را ثب ّویبری عبیز لَا ثِ ٍیضُ هجلظ هحتزم ؽَرای اعالهی  

.زر پٌبُ لطف الْی، آًچٌبى کِ ثبیس ثِ عزهٌشل همقَز ثزعبًین

ایٌك ثز ّوِ هب السم اعت ثب ّوسلی ٍ ّوزاّی، توبم زاًؼ ٍ تجزثِ ذَیؼ را ثزای اجزای هَفك ،ّوکبراى گزاهی
.ایي طزح هلی ثِ کبر گیزین

ثسٍى تززیس ؽیزیٌی ایي ذسهت ثشرگ ثِ کبم هلت ؽزیف ایزاى، زر پٌبُ هسیزیت جْبزی، فزٌّگغبسی ٍ تالػ ذغتگی ًبپذیز   
ایي فزفت ثی ثسیل را غٌیوت ؽوززُ ٍ ثِ پبط تَفیك فزاّن . یکبیك ؽوب یبراى ارجوٌس زر عزاعز کؾَر، هبًسگبر ذَاّس ؽس

.آهسُ زر عبل جسیس، توبهی ّوت ٍ تَاى ذَیؼ را ثزای ارتمبی کیفی ٍ کوی ذسهبت حَسُ ثْساؽت ٍ زرهبى ثِ کبر گیزیس
اس اهزٍس ثبیس زر توبهی هزاکش زرهبًی زٍلتی، ذسهتی زر ؽأى هلت ؽزیف ایزاى ارائِ ؽَز ٍ احتزام ٍ حفظ کزاهت ثیوبراى،  

.عزلَحِ فؼبلیت ّب لزار گیزز
.عجحبى ٍ کزین یبرتبى ثبزای ذس

زکتز عیس حغي ّبؽوی                                                                                                                                
ٍسیز ثْساؽت                                                                                                                                                              

گسارش الذاهات اًجام ضذُ در بیوارستاى ضْیذ هغْری در خصَظ برًاهِ  تحَل 
ًظام سالهت

o لیِ هلضٍهبت پضشکی ٍ غیش پضشکی  ثش اػبع  ثشًبهِ  تحَل ًظبم ػالهت ثیوبسػتبى هَظف اػت 
.ثیوبساى هيوَل ثشًبهِ سا تْیِ ًوبیذ

o ًَِهی ثبشذا یذا هوٌَع دس طَل هذت ثؼتشی حؼبثذاسی ثیوبسػتبى جض اص طشیك مٌذٍق ٍجِ پشداخت ّشگ.

o هی ثبشذدسمذ مَست حؼبة  ل  10حذا ثش پشداختی ّضیٌِ ثیوبساى.

o ُثب هَاسد ثبال ثِ دفتش هذیشیت ، دفتش سػیذگی ثِ شکبیبت یب دفتش پشػتبسی هشاجؼِ ٍ یب  هغبیشت دس مَست هيبّذ
ثیوبسػتبى                                  سیبػت پیغبم گیش یب دس مَست توبیل ثب شوبسُ اسػبل ًوَدُ ٍ پیبهك  09118665141شوبسُ ثِ 
.ًوبئیذتوبع حبمل ( 0172 -5549513)  

o ثب ػبهبًِ   ّوچٌیي هی تَاًیذ گضاسشبت، شکبیبت، اًتمبدات ٍ پیيٌْبدات خَد سا دس خصَص ثشًبهِ تحَل ػالهت
.گلؼتبى، دسهیبى ثگزاسیذهؼبًٍت دسهبى داًيگبُ ػلَم پضشکی  1590تلفٌی 

کبرگران 
ومًوٍ

خبوم عبلیٍ
پبیىذٌ

آقبی 
یًسف 
گلذیبوی

آقبی 
مُذی 

ببی

آقبی 
اکبر 
غالمی

کظ ذسا ، ّز هبُ رهضبى هبُ هي اعت ٍ ؽؼجبى » (: ص)پیامبر اكرم
«ثَزیك رٍس اس هبُ هي را رٍسُ ثگیزز، هي زر لیبهت ؽفیغ اٍ ذَاّن 

داویذ؟ می آیب               
o90 ثب (زرفس 95 ارجبع ًظبم زر ثیوبراى ثزای ) آهجَالًظ ّشیٌِ زرفس 

   پززاذت ٍ اعت ثزًبهِ تؼْس هَرز زعتَرالؼول زر هٌسرج ؽزایط رػبیت

ِ ّب زرفس 10  ثیوبر ػْسُ ثِ (ارجبع ًظبم زر ثیوبراى ثزای زرفس 5 ) ّشیٌ

.اعت

o ثیوبرعتبى ّوبى زر را ذسهبت توبهی هکلفٌس طزح هؾوَل ثیوبرعتبًْبی 

 ارائِ لبثل ثغتزی هحل ثیوبرعتبى زر ذسهبت کِ هَارزی زر ٍ ًوبیٌس ارائِ

ِ ّب زرفس 10 فمط ، ًجبؽس  زر فزفب ٍ (زرفس5 ارجبع ًظبم زر ٍ ) ّشیٌ

.ؽَز پززاذت ثبیس ثیوبرعتبى آى فَرتحغبة لبلت زر ٍ هجسا ثیوبرعتبى

oٌِزر ثغتزی ثشرگغبالى زر ثیوبر سیز زراٍؽیت ٍ ایشیالیف یب ثچِ پَؽك ّشی  

ICU ًوی ؽَز عالهت ًظبم تحَل ثزًبهِ ؽبهل.

oزیگز ثِ یب ٍ ّب ثیوبرعتبى عبیز ثِ ّوزاّبى تَعط لجال  کِ آسهبیؾبتی 

 اس ٍ ارجبع سًجیزُ لبلت زر فمط ، ؽس هی ارعبل تْزاى ثِ گبّب ٍ ؽْزعتبًْب

ِ ّب زرفس 10 فمط ثیوبر ٍ ؽس ذَاّس اًجبم ثیوبرعتبى  طزیك  را ّشیٌ

.کزز ذَاّس پززاذت

o 

آقبی احذ
محمذ پًر 

مرضيه سوخت سرائيخانم آقاي عطااهلل آقايي                         
آسيه خوجه                                                            خانم آقاي ايرج بيگي                                
نعمت اهلل خرماليآقاي خانم زهرا ناصري                              
خانم آسيه آزمون آقاي مجتبي حميدي                          

تحَل ًظبم عالهت زعتبٍرزّبی ثزًبهِ ثِ ًظز ؽوب هْوتزیي  
چِ ذَاّس ثَز؟

.ثِ عِ ًفز کِ ثْتزیي پبعد را ثسٌّس جَایش ارسًسُ ای اّسا ذَاّس ؽس

BH
فضاا ٍ  -حیغِ خذهت هاا-خذاًٍذ بسرگ را ضاکرم کِ در حَزُ سالهت 

ضرایظ بِ گًَِ ای فراّن گردیذُ کِ در صَرت اجارای درسات 

ای از دغذغِ ّا ٍ ًگراًی ّاای هاردم عوذُ ،بخص برًاهِ ّا 

.هرتفع هی گردد

ّاای يای عبعا در اجرای ایي برًاهِ عظاین اباالس سیاسات

ایاي  سالهت از سَی هماهاات عاالی رتباِ ًظاام ٍ تَجاِ  ٍیاژُ

.باضذعسیساى بِ اهرسال هت چراس راُ ها ٍ هایِ دلگرهی هی

با ضرایظ فراّن ضذُ ٍ ّوچٌیي تالش ّای ضوا پرسٌل عسیاس 

بیوارستاى در راستای برًاهِ تحَل ًظام سالهت اهیذٍارین تا از 

یک سَ خذهاتی در ضااى هاردم هٌغماِ  اراگاِ گاردد ٍ ا ز ساَی 

.دیگر بار هالی ایي خذهات درحذ تحول گیرًذاگى آى باضذ

آًچِ باعث فخر ٍ هباّات ها پرسٌل بیوارستاى ضْیذهغْری باِ 

باضذ ایي است کِ بحوذهللا عٌَاى هجری ایي برًاهِ عظین هی

 بیوارسااتاى        بااا ّواامری هتعْذاًااِ  ٍ دلسااَزاًِ تواااهی پرسااٌل

ّاای اراگاِ دٌّاذُ خاذهات درهااًی یاا ٍ حتی در ساایر ٍاحاذ)

يیِ حمَق بر ضوردُ برای هردم از (تطخیصی دٍلتی ٍ خصَصی 

ّواى رٍز آغاز برًاهِ بِ عَر اكهال هحماك گردیاذُ ٍ کاَچکتریي 

.کَتاّی در ایي زهیٌِ رخ ًذادُ است

اهیذ است ایي ّوذلی  ٍ یکرًگی با ّویي ضذت ٍ لاَام اساتورار 

داضتِ باضذ ٍ با هساعذت سغَح باالتر ، ضوي اصالح ًماط ضاع  

ر هَجَد بِ خصَظ در زهیٌِ تجْیسات پیطارفتِ  ٍ هاذرى پسضاکی ، د

ایاي       درّوِ در پیطاگُ احذیت  راستای خذهت رساًی بِ هردم 

.آ زهَى بسرگ سربلٌذ ٍ سرافراز باضین

o ریبعت ثیوبرعتبى93/2/10ثزاعبط اثالؽ هَرخ  تؾکیل کویتِ ثزًبهِ تحَل ًظبم عالهت
o ِثرؼ ّب ٍ ٍاحسّبٍ  ثِ اػضبء کویتِثزًبهِ تحَل  زعتَرالؼول ّبی ارائ
o  تْیِ لیغت زارٍ ٍلَاسم هقزفی پشؽکی
o  93/2/20تؾکیل جلغِ ثب اػضبء کویتِ ثِ طَرهغتوز تب تبرید
o   تؾکیل جلغبت هتؼسز جْت اطالع رعبًی کلیِ پزعٌل
o  ِزرذقَؿ ًظبم تحَل عالهتکلیِ پزعٌل اطالع رعبًی پیبهکی ث
o اتقبل  عیغتنHIS    ثِ طزح عپبط
o  ثزای طزح هؾکالت ٍ عئَاالت  09118665141فؼبل عبسی ؽوبرُ پیبهك
o  تبکیس ثز ثجت زلیك ؽٌبعِ ثیوبراى ٌّگبم پذیزػ ثیوبراى زر عیغتنHIS 
o ثجت کس ثیوبری ّب ثزاعبط کسیٌگ ًظبم عالهت زرپزًٍسُ ّب
o ػسم تجَیش زارٍ ثِ ثیوبر ثسٍى تجَیش پشؽك
o تکویل لیغت زارٍّب زر عیغتنHIS 
o تْیِ کیف لَاسم ؽرقی ثیوبراى ٍ تحَیل آى زر ثرؼ ثِ ثیوبر
o  تْیِ اًؾَر جْت ثیوبراىICU تَعط ثیوبرعتبى
o هکبتجِ زر هَرز زعتگبُ عی تی اعکي
o هکبتجِ زر هَرز تجْیش پبتَلَصی
o  ثیوبر ٍ یبراًِ زر عیغتن% 10تٌطین فَرت حغبة جسیسثزاعبط هحتَای زعتَرالؼول هؾرـ ًوَزى عْنHIS 
o تٌظین لزارزاز ثب عبیز ثیوبرعتبى ّب ٍ هزاکش ذسهبت تؾریقی ٍ زرهبًی زر ذقَؿ ارجبع ثیوبراى
o تْیِ فزم ّبیی جْت ارجبع ثیوبراى ثِ عبیز ثیوبرعتبى ّب یب ارجبع ؽسُ اس ثیوبرعتبى ّبی زیگز
o ثزگشاری جلغبت ثب هغئَلیي ثیوبرعتبى ّبی ؽزق اعتبى زر ذقَؿ چگًَگی اجزا ء ، رفغ هؾکالت ًٍحَُ ّوکبری فیوب ثیي
o تَجیِ کبرکٌبى زرهبًی ٍ ثرؼ ّبی پبراکلیٌیکی زر ذقَؿ ًحَُ ارائِ ذسهبت ثِ ثیوبراى ارجبع ؽسُ اس عبیزهزاکش
o هَرز ًیبس ثرؼ ّب تْیِ لیغت تجْیشات پشؽکی ٍ ٍعبیل
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