بسه تعالی

نحوه مدیریت پایگاه ها ی سالمت درمناطق تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مقدمه :
از آنجاکه ،ماموریت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تامين سالمت همه جانبه جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوی آحاد جمعيت ساکن در
پهنه جغرافيایي جمهوری اسالمي با اولویت مناطق کم برخوردار است ،لذا انجام مداخالتي به منظور ارتقاء وضعيت سالمت مناطق مختلف کشوور بوا
توجه به اسناد باالدستي بویژه قانون اساسي ،الگوی اسالمي ایراني پيشرفت ،سند چشم انوداز  ،4141سياسوتهوای کلوي سوالمت ابالموي مقوام معظوم
رهبری ،جمعيت ،اصالح الگوی مصرف ،اصل  11قانون اساسي ،نقشه جامع علمي کشور ،برنامه دولت تدبير و اميود و برناموه وزیور ممتورم بهداشوت
درمان و آموزش پزشكي ،ضرورت دارد.
معاونت بهداشت براساس تعهدات دولت تدبير و اميد و وزیر ممترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در برنامه تقودیمي خوود بوه مجلور شوورای
اسالمي مبني بر اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد تمول اساسي در نظام سالمت ،در آماز به کار خود ،تمليل سریعي از وضعيت انجام داد و بوا
استفاده از خردجمعي کارشناسان خبره و متعهد ،طرح تمول حوزه بهداشت را مشتمل بر قالب  41برنامه ملي و  44پروژه پشوتيبان جهوت دسوتيابي بوه
اهداف  PHCبه شرح زیر تدوین نمود:

 .4ارتقاء شاخصهای سالمت
 .2افزایش رضایتمندی گيرندگان خدمت (مردم) و ارائه دهندگان خدمت
 .3عدالت در سالمت از نظر دسترسي به خدمات ،بهرهمندی از خدمات ارائه شده و حفاظت مالي از آنان در بستر پوشش بيمه همگاني
 .1بهبود کيفيت و کنترل قيمت خدمات سالمت
 .1اصالح رفتار گيرندگان و ارائه دهندگان خدمت
 .6اصالح نظام پرداخت و شيوه خرید خدمت
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برنامه های ملی تحول سالمت در حوزه معاونت بهداشت:
 .4برنامه ارایه خدمات و مراقبت های اوليه بهداشتي درماني ( خدمات نوین سالمت ) به روستائيان ،ساکنين شهرهای زیر بيست هزارنفرو عشایر
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برنامه ارایه خدمات و مراقبت های اوليه بهداشتي درماني ( خدمات نوین سالمت ) به حاشيه نشينان و ساکنين شهرهای  24-14هزارنفر

 .3برنامه ارایه خدمات و مراقب ت های اوليه بهداشتي درماني ( خدمات نوین سالمت ) به جمعيت شهرهای باالی  14هزار نفر و کالنشهرها
 .1تكميل ،توسعه و اصالح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس و مازندران
 .1برنامه ملي ترویج و توسعه خود مراقبتي
 .6برنامه تقویت و نهادینه سازی همكاریهای بين بخشي
 .7برنامه بهداشت عمومي (آب سالم ،مذای ایمن و رژیم مذایي سالم ،هوای پاک)
 .8برنامه سالمت دهان و دندان
 .9برنامه ملي پيشگيری وکنترل بيماریهای ميرواگير و عوامل خطر
 .44برنامه جمعيت ،ارتقای سالمت باروری و فرزندآوری
 .44برنامه بهبود و اصالح الگوی تغذیه جامعه
 .42برنامه ارتقای سالمت رواني ،اجتماعي و پيشگيری و درمان مصرف مواد
 .43برنامه پيشگيری و کنترل بيماریهای واگير
 .41برنامه کاهش رفتارهای پرخطر و HIV
 .41برنامه سالمت در بالیای طبيعي و انسان ساخت

پروژه های پشتیبان برنامه تحول بهداشت:
 .4توانمند سازی مدیران و کارکنان بخش بهداشت کشور
 .2تكميل ،تجهيز و توسعه شبكه بهداشتي درماني کشور
 .3مشارکت و همكاری بخشهای دولتي و ميردولتي در ارائه خدمات بهداشت عمومي )Public- Private Partnership (PPP
 .1تهيه و تدوین بسته های خدمات بهداشتي درماني سطح اول (مشتمل بر  44بسته خدمت طبق دستورعمل شرح خدمات سطح اول)
 .1ارتقای نظام فن آوری اطالعات ،ثبت اطالعات و آمار بهداشتي در کشور ،شبكه هوشمند بهداشت (شهاب) وسامانه یكپارچه سالمت (سيب)
 .6استقرار نظام پایش و ارزشيابي خدمات سالمت در کشور
 .7همكاری با مراکز آموزشي به منظور بهره مندی از ظرفيت آنها
 .8استقرار نظام دیده باني حوزه سالمت
 .9ارائه خدمات فوریتهای پزشكي پيش بيمارستاني (اورژانر  )441به ساکنين مناطق روستایي ،عشایری و شهرهای با جمعيت کمتراز 14هزار نفر
 .44همكاری با مراکز تمقيقاتي در جهت اجرای پژوهش های کاربردی
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مراحل اجرایی راه اندازی یک پایگاه سالمت والزامات جاری آن

درراه اندازی پایگاه سالمت براساس این دستورعمل و برنامه های تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت ،چه به صوور
اندازی جدید (برونسپاری یا دولتی) و چه به صور

راه

تبدیل پایگاه بهداشت به پایگاه سالمت ،مراحل زیر بایستی در دستورکار

قرارگیرد :
 -1آشنایی با ساختار شبکه های بهداشت ودرمان و واحدهای ارانه خدمات اولیه سالمت:
مطالعه دقيق و آشنایي با ضوابط و استانداردهای ساختارطرح گسترش شبكه های بهداشت ودرمان درارتباط با پایگاه های سالمت ( پيوست شماره )4
و دستورعمل نسخه  3برنامه تامين وگسترش مراقبت های اوليه سالمت از طریق تقویت شوبكه هوای بهداشوت ودرموان درمنواطق شوهری و روسوتایي
( پيوست شماره ) 2برای پيمانكار وکليه نيروهای شامل در پایگاه های سالمت الزامي مي باشد.
 -2تامین فضای فیزیکی پایگاه سالمت:
الف) تهيه ومعرفي مكان مناسب براساس استاندردهای فضای فيزیكي مندرج در تبصوره ( )2مواده  1قورارداد واگوذاری خودمات مراقبوت هوای اوليوه
سالمت وبند  4ماده  32ذیل فصل  6دستورعمل نسخه 3
ب) اخذ تایيدیه کارشناسي واحد گسترش شبكه مربوطه براساس بازدیدهای به عمل آمده
تذکر :پروسه فوق مي بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه اززمان پذیرفته شدن پيمانكار ( فراخوان یا مذاکره با کارفرما) صورت پذیرد.
 -3تامین و معرفی نیروهای شاغل در پایگاه های سالمت (مراقبین سالمت)
پيمانكار مي بایست ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان پذیرفته شدن ( فراخوان یا مذاکره ) ،نسبت به معرفي نيروهای واجدشرایط اشتغال در پایگاه
و حضور فعال آنها در دوره آموزشي اوليه و اخذ گواهي کارشناس مراقب سالمت ( براساس بند  7-9مندرج درقرارداد) اقدام نماید.
تذکر  :درصورت عدم موفقيت کارکنان معرفي شده و شرکت کننده در دوره آموزشي حضوری  ،پرداخت هزینه شرکت مجدد درکالسها به عهوده
کارفرما (طرف دوم قرارداد ) خواهد بود .
 -4الزامات قانونی مراقبین سالمت شاغل در پایگاه ها:
الف) لزوم رعایت اخالق حرفه ای و نيز آئين نامه پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران ( پيوست  3و ) 1
ب) رعایت ارائه دهندگان خدمت در مورد نصب کارت شناسایي و پوشيدن لباس فرم ابالمي
 -5انعقاد قرارداد:
عقدقرارداد باپيمانكار ( برنده فراخوان  /مذاکره ) ،پر از تایيد صالحيت های مندرج دردستورعمل نسخه ( 3پوست شوماره  ) 2وقورارداد واگوذاری
خدمات مراقبت های اوليه سالمت ( پيوست شماره  )1به مدت یک سال تمام هجری شمسي مي باشود کوه درصوورت رضوایت طورفين قابول تمدیود
مي باشد.
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 -6حضور پیمانکاردر پایگاه سالمت :
الف ) چنانچه پيمانكارشخص حقيقي باشد ،حضور تمام وقت وی در پایگاه سالمت الزامي است
ب ) چنانچه پيمانكارشخص حقوقي باشد:
 مي بایست «یک نفر» را به عنوان نماینده تام االختيار خود جهت اسوتقرار و پاسوخگویي و ایجواد همواهنگي هوای الزم در انجوام خودمات
موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفينماید.
 حضور تمام وقت نماینده تام االختيارپيمانكارحقوقي در پایگاه سالمت الزامي است
 -7شناسایی جمعیت منطقه تحت پوشش از طریق دعوت و فراخوان مردم برای مراجعه به پایگاه سالمت :
از آنجا که شناسایي دقيق و اخذ اطالعات کامل در خصوص جمعيت ساکن در بلوک تعيين شوده بورای یوک پایگواه از اقودامات اوليوه واساسوي آن
پایگاه ممسوب مي شود ،ولي با توجه به اینكه هيچگونه هزینه انمصاری و جداگانه ای بابت انجام سرشماری توسط کارفرموا در قورارداد پويش بينوي
نشده و به پيمانكارپرداخت نمي گردد ،لذا چنانچه پيمانكار به تشخيص خود نيازمند انجام سرشماری خانه به خانه بورای رسويدن بوه ایون هودف مهوم
باشد ،باهزینه خودش مي تواند نسبت به سرشماری جمعيت تمت پوشش بلوک مربوطه اقدام نماید و یا ازطریق توزیع جوزوات /بروشوور تهيوه شوده
ازسوی معاونت بهداشت دانشگاه مابين خانوارهای ساکن در منطقه به هدف مذکور دست یابد .ازمماسن مهم توزیع دعوت نامه و فراخوان بوه روش
اخير ،یكي اطالع یافتن مردم از آدرس و خصوصيات وساعت کار پایگاه بوده و دیگری امكان شناسایي جمعيت و ثبت نام در سوامانه بعوداز مراجعوه
خدمت گيرنده ازاین طریق مي باشد .بدیهي است استفاده از سایر روشهای اطالع رساني عمومي مانند نصب بنر،توزیع تراکت ،استفاده از تریبون های
عمومي مانند نمازجماعت مسجد ممل ،بهره مندی از پتانسيل برنامه داوطلبان سالمت و معتمدین ممل و  ...توصيه مي گردد .
 -8تهیه نقشه منطقه تحت پوشش پایگاه سالمت و بلوک بندی جمعیت تحت پوشش:
مسئول فني پایگاه مي بایست براساس ابعاد اربعه بلوک جمعيتي تعيين شده و ابالمي ازسوی کارفرمارابه درستي و کامل شناسایي نمایود و روی نقشوه
مربوط به منطقه تمت پوشش بلوک زیر نظر مرکز سالمت جامعه پشتيبان ،قسمت تمت پوشش پایگاه خود را مشخص نماید و عوالوه بورآن ،بلووک
جمعيتي مربوطه را ( به عنوان مثال ميانگين  42144نفر ) مابين نيروهای مراقب سالمت شامل در پایگاه ،تقسيم نماید.به طوریكه منطقه مربووط بوه هور
مراقب با رنگ اختصاصي وانمصاری مشخص گردد.
 -9ملزومات اداری و تجهیزات پزشکی:
ملزومات اداری و تجهيزات پزشكي براساس ليست تهيه شده درمعاونت بهداشت ،براساس آئوين ناموه موالي و معوامالتي دانشوگاه دراختيوار پيمانكوار
گذاشته مي شود و وی موظف به حفظ و نگهداری مناسب از وسایل تمویل شده مي باشد .در صورت هرگونه خسوارت بوه امووال مربوطوه پيمانكوار
مكلف به جبران بوده و کارفرما حق دارد از ممل ضمانت نامه نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
تذکر :تجهيزات پزشكي و ملزومات اداری مي بایستي صرفاً درراستای ارائه خدمات بهداشتي درماني براساس تعاریف پيش گفت به کارگرفته شود و
هرگونه استفاده دیگری خارج از تعهدات قرارداد خالف مقررات بوده و مشمول اعمال کسورات برابر تشخيص شبكه  /مرکز خواهد بود.
-11وساعت کا رپایگاه سالمت :
ساعت کار پایگاههای سالمت ( 11ساعت کاردرهفته ) ،بدین صورت که از شونبه لغایوت چهارشونبه از سواعت  8صوبح توا سواعت  8-41( 46ارائوه
خدمت به مراجعين و  41-46انجام امور اداری و ثبتيات ) و روزهای پنجشنبه ازساعت  8صبح تا ساعت  42ظهر (به جز ایام تعطيالت رسمي ) خواهد
بود .حضور فعال کليه کارکنان درساعات اعالم شده ضروری است.
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تذکر  :الزم است تا نسبت به تهيه تابلو مناسب در قطع بزرگ و خوانا در خصوص ساعت کار واحود ارائوه خودمت ( براسواس مصووبات ابالموي ) و
نصب آن در ممل مناسب اقدام گردد تا گيرندگان خدمت  ،از امر مذکور بوه طوور کامول مطلوع گردنود .بودیهي اسوت ایون موضووع در پوایش هوای
ممسوس و ناممسوس ستاد معاونت به دقت کنترل خواهد گردید .
-11و ارائه خدمات فعال و مستمرو رایگان به مراجعین پایگاه سالمت:
مراقبت و ارائه خدمات سالمت برابر بسته خدمات ابالمي ازسوی معاونت بهداشت وزارت متبوع ( پيوست شماره " 6بسته خدمت") بوه کليوه افوراد
تمت پوشش پایگاه سالمت براساس پوشش فعال ،مستمر و منظم به بلوک جمعيتي تعيين شده برعهده مراقبين سالمت مي باشد .خودمات ارائوه شوده
رایگان بوده بهای آن به صورت سرانه به پيمانكار پرداخت مي گردد ونباید هيچ گونه وجهي بابت هيچيک از خدمات از مراجعين اخذ گردد.
-12و انجام خدمات منطبق بر بسته خدمات
بسته خدمات سالمت چيزی فراتر از یک فهرست ساده از مداخالت است .رویكرد بسته خدمت :ارتقای سالمت ،آمووزش عموومي و توانمنود سوازی
جامعه ،پيشگيری اوليه ،مراقبت فعال ،بيماریابي ،مربالگری و تشخيص به موقع ،درمان سرپایي سطح اول ،ارجاع (با تكميل دقيق فرم ارجاع بور اسواس
اندیكاسيون تعيين شده در راهنماهای باليني و پروتكلهای مراقبتي وزارت بهداشت) ،دریافت پرخوراند (با رویت فرم پرخوراند به دقوت تكميول
شده توسط سطوح باالتر) و انجام اقدامات مورد نياز بر اساس پرخوراند مي باشد.
 در پایگاه سالمت خدماتي برای جمعيت و منطقه تمت پوشش انجام مي شود که کليات آن در بسته خدمت آمده است و شرح آن عبارتست از:
 .4سرشماری ساالنه /دورهای و ثبت اطالعات
 .2شناسایي واحدهای ارائه دهنده خدمت توسط سایر بخشها در منطقه
 .3شناسایي کامل منطقه و رسم نقشه آن
 .1تشكيل پرونده سالمت خانوار
 .1ارائه خدمات فعال به جمعيت تمت پوشش و پيگيری آنها (با استفاده از داوطلبين ،ارسال پيامک ،تلفن و  ...و پيگيری درب منزل)
 .6تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقای سالمت خود ،خانواده و جامعوه (داوطلبوان سوالمت مموالت ،داوطلبوان
متخصص ،شوراها ،سازمانهای مردم نهاد ،خيرین )...
 .7اجرای برنامه خودمراقبتي
 .8آموزش بهداشت عمومي
 .9تشكيل شوراهای مملي بهداشت
 .44مراقبت از زنان باردار و سالمت باروری
 .44تعميم مراقبت برای تمام سنين :ضرورت دارد خدمات بهداشتي برای تمامي گروه هوای سوني درهوردوجنر تعمويم داده شوده و برناموه هوا
درقالب گروه های سني کودکان ،نوجوانان وجوانان وسالمندان اجرا گردد

 .42آموزش و مراقبت تغذیه ای
 .43بهداشت مدارس
 .41سالمت دهان و دندان
 .41بيماریابي و مدیریت بيماری و بيماران
 .46انجام خدمات درماني در حوزه اختيارات و آموزش های ارائه شده در بسته خدمت
 .47همكاری با سایر بخشهای اجتماعي فعال در منطقه
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 .48مدیریت خطر بالیا
 .49خدمات ارجاع به پزشک مرکز سالمت جامعه و کارشناسان تغذیه؛ سالمت روان؛ دندانپزشک؛ سالمت مميط و کار و  ...براساس
بسته خدمت
 -13شناسایی مدارس موجود در منطقه تحت پوشش

بایستي هریک ازمراقبين سالمت نسبت به شناسایي مدارس موجود در منطقه تموت پوشوش خوود و ارائوه خودمت و بازدیود از مودارس و برگوزاری
کالسهای آموزشي اقدام نمایند.
 -14شناسایی مولفه های اجتماعی موثر برسالمت
الف ) شناسایي مشكالت سالمتي جمعيت تمت پوشش توسط هرمراقب و ثبت و گزارشدهي آن به مرکز سالمت جامعه مربوطه
ب ) شناسایي خيرین و معتمدین ممل و کمک گرفتن از آنها برای ارائه خدمات بهتر
ج ) دعوت ازمردم جهت خدمات داوطلبانه و ارتباط با داوطلبين سالمت
 -15رعایت سیستم ارجاع

ارجاع موارد نيازمند به ویزیت و مراقبت توسط پزشک ،کارشوناس سوالمت روان و کارشوناس تغذیوه و پيگيوری و دریافوت بوازخورد
مراقبتهای مربوط به موارد ارجاع شده :
در این سطح از مراقبتهای تعيين شده بر اساس دستورالعملها و راهنماهای باليني ،اندیكاسيون موارد نيازمند به ارجاع مشخص شده اسوت و
کليه ارجاعات تيم سالمت ،باید بر این اساس صورت گيرد .ارجاع بین اعضای تیم سالمت بر اساس استاندارهای تعریف شده خددما ودتر
گرفته و دریافت ارجاع ،انجام اقداما مناسب و ارائه خدما به متارد ارجاعی ،ارائه پسختراند و پیگیری این متارد بر اساس استاندارد تعیدین شدده
الزامی است.
 -16تشکیل پرونده الکترونیک سالمت ( :استفاده از سامانه سیب )

با توجه به اینكه سامانه یكپارچه بهداشت (سيب) و نرم افزار پرونده الكترونيوک مربوطوه در کليوه واحودهای ارائوه دهنوده خودمات تموت پوشوش
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران ،پياده سازی گردیده ودرحال اجرا موي باشود ،لوذا ضوروری اسوت تانسوبت بوه ثبوت کليوه اطالعوات
خانوارهای تمت پوشش هرمراقب سالمت ونيز کليه خدمات ارا ئه شده توسط ایشان صرفاً ثبت الكترونيک شده واز تكميول وارسوال هرگونوه فورم
آماری وثبتي کليه برنامه های بهداشتي به صورت کامذی خودداری گردد و نيازهای اطالعاتي و گزارشات مورد نياز ،فقط به صورت الكترونيوک
از طریق سامانه مذکور تهيه و ب ه مرکز پشتيبان یاستاد شبكه مربوطه ویاستاد معاونت بهداشت دانشگاه (برحسب مورد ) گزارش شود.
تشكيل پرونده الكترونيک سالمت مبتني بر کد ملي مراجعين برای جمعيت تمت پوشش الزامي بوده و مماسبه مبالغ پرداختي براساس موارد منودرج
و خدمات ثبت شده درسامانه سيب صورت مي گيرد .
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 -17راستی آزمایی:
در بازدیدهای سه ماهه ضمن بررسي مستندات موجود و بررسي تصادفي حداقل ده درصد از پرونده های الكترونيک تمت پوشش و مماسوبه تعوداد
خدمات و مراقبت های فعال و مستمر ارائه شده و درصورت نياز کنترل تلفني و حتي مراجعه به درب منازل خانوارهای مربوطه و سایر روشها ،راسوتي
آزمایي به عمل خواهدآمد.
ضروری است تا نسبت به درج یک شماره تلفن مختص از ستاد شبكه  /مرکز به منظور انجام کنترل و راستي آزمایي ارائه کيفيت و کميت خدمات و
ساعات کار واحدها و  ....در قطع بزرگ و خوانا تهيه و در ممل مناسب جهت رویت و اطالع گيرندگان خدمت نصب گردد ودراین اطالعيه مصرح
گردد تا تنها تلفن های مورد تایيد شبكه ودانشگاه جهت کنترل فرآیند ارائه خدمت وکسب اطالعات الزم  ،شماره های قيد شوده بووده و از هرگونوه
پاسخگویي به سایر شماره های متفرقه پرهيز نمایند .
تذکر :درصورت اثبات عدم صمت وتطابق گزارش آماری باخودارزیابي وخوداظهاری پيمانكار ،کسوراتي به شرح ذیل اعمال مي گردد :
در مرتبه اول به ميزان پانزده درصد ( )%41از مبلغ حاصل نهایي ارزشيابي سه ماهه آن پایگاه کسرمي گردد.
در مرتبه دوم به ميزان سي درصد ( ) %34از مبلغ حاصل نهایي ارزشيابي سه ماهه آن پایگاه کسر مي گردد.
در مرتبه سوم نسبت به لغو یكباره قرارداد وضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و سایر مطالبات به نفع دانشگاه اقدام خواهد شد.
 -18برقراری ارتباط مناسب با مراجعین :
جهت رعایت استاندارد این امر مهم ،بهره گيری از پيوست شماره  7تمت عنوان " ارتباطات سالمت " ،تهيه وابالمي از سوی دفتر آموزش و ارتقاء
سالمت وزارت متبوع ،توسط پيمانكار ومراقبين سالمت شامل در پایگاه مربوطه مورد تاکيد مي باشد.
 -19الزام تعامل مثبت و مستمر با مسئول مرکز پشتیبان مربوطه :
الف ) گزارش مشكالت اجرایي و فني پایگاه به مسئول مرکزسالمت جامعه پشتيبان مربوطه
ب) شرکت مسئول پایگاه در جلسات هماهنگي مرکزسالمت جامعه پشتيبان
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