
 

 برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهريسخنرانی  محتوای

این .پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی ازمهمترین روشهای افزایش دسترسی وبهره مندی عادالنه مردم ازخدمات سالمت می باشد

 وکیفی خدمات سالمت شده است.ساله در بسیاری از کشورها موجب دسترسی مناسبتر و ارتقاء کمی  07 برنامه با سابقه

، سازمان بيمه خدمات درماني موظف گرديد تا با صدور دفترچه بيمه خدمات درماني براي تمام ساكنين مناطق 4831سال  از

 .نفر امكان بهره مندي از خدمات سالمت را درقالب برنامه پزشك خانواده فراهم آورد 000/00روستايي، عشايري و شهرهاي زير 

های زير يب فرصتي مناسب پديد آمد تا شرايط مساوي به منظور دسترسي راحت و مناسب به خدمات سالمت براي شهربدين ترت

هيات محترم برنامه پزشک خانواده روستايی موجب گرديد  دروفقيت های بدست آمده مكشور فراهم شود. هایو روستا نفر 000/00

 درآيد. کشور به اجرادر تمام شهرهای  برنامه پزشک خانواده شهریدولت تصويب نمايد که 

به هت اجراج 00ه فعلی در قالب نسخه برنام، گرديد و پس از رفع اشکاالت  استان بصورت پايلوت اجرا 8ته در برنامه سال گذش

 تصويب هيات دولت رسيد.

 

 تعاريف و نکات عمومی

 پزشك خانواده:

است .پزشك خانواده مسووليت دارد خدمات سالمت را در محدوده  سطح اولدار ارائه و مديريت خدمات سالمتی  پزشك خانواده، عهده

هفاي اقتصفادي اجتمفاعي و ريسفك بيمفاري در اختيفار ففرد، خفانواده،          ي خدمات تعريفف شفدهب بفدون تضعفيي سفني، جنسفي، وي گفي        بسته

توانفد بفراي حفف  و ارتقفاي سفالمت،از ارجفاب ففرد بفه سفاير ارائفه            پزشفك خفانواده مفي    ار دهفد. ي تحت پوشش خود قفر  جمعيت و جامعه

 .کنندگان خدمات سالمت و سطوح باالتر استفاده كند، ولي مسووليت تداوم خدمات با او خواهد بود

کسففب مزفوز کشففوری  )در برخفی منفاطق محففروم بفا    باشففد نففر  0000و حففداک ر  000هفر پزشففك بايسفتي حفداق      جمعيت  ححت  پوشتت   

نففر جمعيفت تحفت پوشفش يفك مركفز مزفري         000/40. تقريضفا بفه ازاي هفر   نفر تحت پوشش يک پزشک قرار گيرنفد   8000تا  دميتوان

برنامه پزشك خانواده كه فضاي فيزيكي آن مي تواند متعلق به وزارت بهداشت و يا ساير ارگانها وسازمانهاي بيمه و بخفش خصوصفي   

      ت کفه يففك يفا چنففد پزشفك بففه همففراه تعفدادي از اعضففاي تفيم سففالمت در مركفز بهداشففي درمفاني منطقففه مسففتقر        باشفد، وجففود خواهفد داشفف  

 شناخته مي شود. مدير سالم  منطقهمي گردند. پزشك مستقر در آن مركز به عنوان 

پايگتاه مرتري   خفود كفه بفه     ساير پزشكان خانواده اي كه از بخش خصوصي وارد برنامه پزشك خانواده شده اند در همان مح  مطب 

تغيير نام خواهد داد، به ارائه خدمت به جمعيت تحت پوشش خواهند پرداخت.يك مامفا/ پرسفتار    برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع

) در مواردی که پزشک خانواده مرد است بکفارگيری مامفا الزامفی    به همراه پزشك در پايگاه مزري برنامه به ارائه خدمت مي پردازد

 . نظارت بر عملكرد پايگاهها توسط مركز مزري برنامه پزشك خانواده انزام خواهد شد.ست ا

از پزشك خانواده مسئول مستقر در مرکز خدمات سالمت مزري برنامه پزشک خانواده و نظفام ارجفاب انتظفار مفي       مديري  سالم  :

رود براي اجرای برنامه های سالمت کشوری، ارزيابی، مديريت و کاهش عوام  خطر سالمتی در سفط  ففردی، خفانوادگی و جامعفه     

برنامه ريزي كند، بر اجراي اين برنامه هفا نظفارت كنفد و هفدايت )رهضفري        و نيز انزام وظايف محوله به عنوان مسئول سالمت محله

مديري  تيم سالمت مستقر در مركز و پايگاههاي مزري برنامه پزشك خانواده تحت پوشش را برعهده گيرد. مزموعه ي اين كارها به 

 تعضير مي شود.  سالم 
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 ثب  نام 

شود هريك از افراد تحت پوشش يکی از بيمه های پايه حق دارند يكي اجرا مي ارجاع پزشک خانواده و نظامدر هر شهری که برنامه 

بفه عنفوان پزشفك خفانواده خفود انتخفا  كننفد و بفا نضفت نفام نفزد آن            را از پزشكان خانواده را که توسط ستاد عمليفاتی معرففی مفی شفوند     

نظر خود را تغيير دهد و پزشك خانواده خود را عوض كنفد.   الدوبار در ستواند تا مندي خود را اعالم دارند. شخص ميپزشك، عالقه

 باشد.  كمتر از سه ماهفاصله دوبار تغيير پياپي هيچ گاه نضايد 

به صورت كلي پزشك خانواده، پزشک همه اعضاي خانوار يك فرد خواهد بود مگر در مواردي كه به دالي  خاص اين امر بفراي يفك   

يا چند نفر از اعضاي خانوار مقدور نضاشد، در اين موارد با نظر ستاد شهرستان يكي ديگر از پزشكان همان محدوده بفه عنفوان پزشفك    

 اهد شد. خانواده فرد معذور انتخا  خو

براي افرادي كه به هر دلي  مانند اشتغال ادواري يفا خوابگفاهي بفين محف  سفكونت و محف  كفارفرد در دو شفهر جداگانفه باشفد، انتخفا             

 مح  سكونت يا كار و... براي ورود به برنامه آزاد است.

 

 شرايط ثب  نام افراد 

اره ملفي، احفراز هويفت شفده و در برنامفه پزشفک خفانواده توسفط         كليه بيمه شدگان تحت پوشفش بيمفه هفا براسفات دفترچفه معتضفر و شفم       

 پزشکان خانواده نضت نام مي شوند. 

 کسانيکه فاقد بيمه درمان هستند طيق ضوابط تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار می گيرند. : 1حبصره 

در مورد كساني كه بيمه شده هستند اما شماره ملي ندارند)تضعه ايران نيسفتند   عفالوه بفر دفترچفه بزفاي كفد ملفي از شفماره          : 2 حبصره

گذرنامه استفاده مي شود كه مي توان آن را بعنوان جايگزين كد ملي براي اينگونه افراد در برنامفه پزشفک خفانواده و نظفام ارجفاب در      

 نظر گرفت 

اصفلي نضفت نفام اسفت و از تفاري        يطهای بيمه داراي اعتضار بوده و داشتن حداق  سه ماه اعتضار در دفترچفه از شفرا   مالك عم  دفترچه

نضت نام خانواده ها نزد پزشک خانواده )به شفر  تفداوم خفدمت و رعايفت اسفتانداردها  سفازمان هفای بيمفه گفر موظفنفد بفدون توجفه بفه              

 .به پرداخت سرانه افراد فوق به تيم سالمت اقدام نمايد ماه نسضت 6استحقاق درمان بيمه شدگان تا 

 

 حعويض پزشک خانواده

تواند تا دوبار در سال نظر خود را تغيير دهد و پزشك خانواده خود را عوض كند. فاصله دوبار تغييفر پيفاپي هفيچ گفاه نضايفد      شخص مي

 كمتر از سه ماه باشد. 

 دفترچه هاي درماني موجود

تغييفري نکفرده و ففرم هفاي مفورد نيفاز ) ماننفد ارجفاب بفه          در ففاز اول  در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجفاب دفترچفه هفاي موجفود      

سطوح باالتر و دريافت بازخورد به سط  اول  حسب مورد استفاده خواهد شد. ليکن برای شناسايی پزشک خانواده هر فرد به ترتيضفی  

كتار  هوشتمند   حی و اعالم می نمايند نام پزشک خانواده فرد در دفترچه درج می گردد. و در بلند مفدت  که سازمان های بيمه گر طرا

 جايگزين دفترچه ها مي شود. سالم 

 پرونده الکترونيک سالم  

، پزشففک خففانواده و تففيم سففالمت موظففف هسففتند نسففضت بففه تکميفف  پرونففده الکترونيففک سففالمت، انزففام ويزيففت پايففه و نضففت کليففه اقففدامات  

اطالعت  پرونتده الکترونيتک محرمانته متی باشتد و       .دنف ارجاعات و نتايج خدمات بهداشتی، درمانی و تشخيصی در اين پرونده اقدام نماي

   2                                                                                                فقط افراد مراز امکان دسترسی به آن را دارند.



 :(Health Services Package)بسته خدما  سالم  

شفام  کليفه اقفدامات درمفاني سفرپائي، تزفويز داروهفاي الزم و انزفام آزمايشفات تشفخيص            ختدما  پزشتکي  ، خدما  بهداشتي

ختدما   طضي، درخواست مشاوره و پي گيفري مراقضفت هفاي انزفام شفده يفا قابف  انزفام بفراي جمعيفت تحفت پوشفش و هم نفين              

 .شود و داراي اولويت كه بايد توسط پزشك خانواده يا تيم سالمت ارائه يا فراهم  حوانبخشي پايه

 

 :(Stratification of Health Services)سطح بندي خدما  

 : برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سه سطح تعریف می گردد

بسته خدمتی شامل خدماتی است که در فهرست انواع مراقبتها،چه پیشگیرانه و چه درمانی قرار می گیرند و توسط تیم : سطح یک* 

 .سالمت که مسئولیت آن با پزشک خانواده است به جمعیت تحت پوشش ارائه می گردد

میدهد و نتیجه آن به پزشک خانواده خدمات تخصصی سرپایی یا بستری را در اختیار ارجاع شدگان از سطح یک قرار :سطح دو* 

 .ارجاع کننده اعالم می شود

خدمات فوق تخصصی سرپایی یا بستری را در اختیــار ارجاع شدگان از سطوح یک و دو قرار می دهد نتیجه را به :سطح سه*

 اطالع سطح ارجاع دهنده می رساند.

 

 ((گيرد قرار ميكننده  در اختيار سطح ارجاعدو و سه بازخورد خدما  سطح ))

 

 خدما  سالمتی اورژانس

معاونت های درمان دانشگاه/ شضکه موظف هستند دسترسی به خدمات اورژانفس )اعفم از پفيش بيمارسفتانی  و....  را در تمفام سفاعات       

 شضانه روز برابر نظام سط  بندی برای کليه ساکنين هر شهرستان تأمين نمايند . 

کنند وضعيت اورژانس دارند می توانند به پزشک خفانواده خفود و يفا بفدون رعايفت نظفام ارجفاب بفه         کليه افراد در صورتی که احسات 

هفا از قاعفده الفزام ارجفاب مسفت ني هسفتند و مراجعفه         مراکز اورژانس مراجعفه و ايفن مراکفز بايفد آنفان را بدذيرنفد. بفدين ترتيفب فوريفت         

 ها مانعي ندارد انمستقيم افراد دچار فوريت به واحدهاي اورژانس يا بيمارست

 بصورت ذي  می باشد: برای فرد مراجعه کننده کاًل رايگان بوده ليکن هزينه خدمات اورژانس بيمارستانی 440خدمات اورژانس 

 %40موارد تحت نظر  -

 %0موارد بستری  -

 %80موارد غيرضروری  -

 

 ساع  کار پزشک خانواده

،پنج شتنبه هتا    8حا  4و  12حا  8رسمی .در دو نوبت صض  و بعدازظهر)ساعت می باشد)بزز در روزهای تعطي   11در هفته 

  فقط صبح

 .ساعت آغاز و پايان با تصويب ستاد اجرايی کشور مقدور می باشدتغيير ساعت در هفته  11به شر  رعايت 

3 



 :و ساع  غير اداریارائه خدما  خدما  پزشکی عمومی در روزهای حعطيل 

صض  کفه بفا درخواسفت سفتاد اسفتانی و تأئيفد سفتاد         7شب تا  40تمام ساعت شضانه روز ) بزز ساعات پزشک خانواده موظف است در 

کشوری قاب  تغيير است  با در اختيار گذاردن تلفن نابت و همراه خود به کليه تمات های تلفنی اففراد تحفت پوشفش پاسف  داده و نسفضت      

 به ارائه مشاوره و راهنمايی الزم اقدام نمايد.

پرستار/بهيار ارائه خدمت خواهند کرد.پزشکان خانواده نمی  0پزشک و  4هزار نفر جمعيت ،يک درمانگاه با حداق   80ازای هر به 

 شب در ماه 8توانند در اين مراکز فعاليت کنند مگر در موارد است نا حداک ر 

نواده فرد می باشد مگر در مواردی کفه تعطفيالت   ساعت و بقيه ادامه درمان برعهده  پزشک خا13درمان در اين مراکز برای حداک ر 

 ساعت است.13بيش از 

 پزشك جانشين  و پزشک جايگزين

هر پزشك خانواده در هنگام عقد قرارداد بايد پزشك خانواده ديگري را بفه عنفوان جانشفين خفويش معرففي كنفد تفا در شفرايط خفاص بفه           

 از بين پزشکان خانواده همان محله معرفي شود. پزشک جانشين بايد .جاي او مراجعان تحت پوشش را بدذيرد 

صورت نضود پزشک واجد شرايط در همان محله با کسب موافقت ستاد عملياتی شهرستان پزشک جانشين می توانفد از بفين پزشفکان    در

 خانواده محله مزاور براسات اين دستورالعم  انتخا  گردد.

 .ناسب نصب شود و به صورتي مشخص به اطالب همه افراد در پوشش برسدنام و نشاني مح  كار پزشك جانشين  بايد در جايي م

 

 ارجاع 

 حرکت بيمار در سط  همتراز م   زماني كه بيمار توسط پزشك خانواده به پزشك خانواده اي ديگر ارجاب مي شود. ارجاع افقي:

 حرکت بيمار از يک سط  به سط  باالتر يا پائين تر ارجاع عمودي:

بيمتاران ختاو و شتيمی درمتانی و صتعال العتالخ جهت  ختدما  درمتانی بيمتاری ختاو ختود نيتاز بته ارجتاع مکترر نخواهنتد                   حبصره:

 داش .

منظفور برگفه يفا فرمفی اسفت كفه مشخصفات، مشفك  بيمفار، مفداخالت انزفام شفده و اقفدامات               فرم )کاغذی يتا فترم الکترونيتک( ارجتاع:    

درخواستي در آن نضت و به استناد آن بيمفار بفه سفطوح بفاالتر يفا ففراهم کننفد) ديگفري)در همفان سفط   بفراي درياففت خفدمات سفالمت               

 مورد نياز مراجعه مي کند. 

 

 مهمترين ارجاعا :

 ارجاب پزشک خانواده به پزشک متخصص/ بيمارستان عمومي،  -

ارجاب مستقيم متخصص به فوق تخصص مقدور نضفوده مگفر بفا اجفازه از     ارجاب پزشک متخصص به پزشک فوق تخصص ) -

 پزشک خانواده فرد 

 مي تواند به دو صورت اورژانس و الكتيو باشد.صين ري بيمار در بيمارستان توسط متخصبست -

 ي )معمواًل بصورت كميسيون هاي پزشكي  مي تواند افقي يا عمودي و يا تركيضي از هر دو باشد. مشاوره گروه -

 مشاوره متخصص با ساير تخصص هاي پزشكي )ارجاب افقي   -

 ارجاب بيمار به داروخانه و پاراكلينيك شام : آزمايشگاه، تصويربرداري، فيزيوتراپي و ... )ارجاب افقي  -

خانواده به مراکز پيراپزشکي که نيروی ارائه دهنده خدمت آن در تيم سفالمت وجفود نفدارد )م ف :     ارجاب بيمار توسط پزشک  -

  ،تغذيه و روانشنات بالينیبينايي سنزي ،شنوايي سنزي 

 1             ارجاب بيمار به توانضخشي اعم از: گفتار درماني، كار درماني، روان درماني، رفتار درماني ، فيزيوتراپی...  -



استفاده و بهره گيري پزشك از نقطه نظرات و ايده هاي تخصصي يا فوق تخصصفي يفك يفا چنفد متخصفص       مشاورة درماني: -

گففردد و شففايد فقففط  باشففد. جهففت مشففاوره لزومففًا بيمففار ارجففاب نمففي   ديگففر طففي فرآينففد تشففخيص، درمففان و بففازتواني بيمففار مففي  

ديهي است در مشفاور) درمفاني مسفئوليت اسفتفاده يفا عفدم اسفتفاده        شود. ب اطالعات بيمار مورد نظر به پزشك مشاور منتق  مي

 باشد.  از نظرات پزشك مشاور بر عهد) پزشك مشاوره كننده مي

مواقعي است كه به منظور بهضود شاخص هاي سالمت اجتماعي، يفا بفه هفدف رففع مشفك  سفالمت        مشاورة پزشكي اجتماعي: -

تخصصي سطوح دوم و يا سوم، بصفورت حضفوري يفا غيرحضفوري     عمومي، پزشك خانواده از مداخالت تخصصي و فوق 

تواند م   اقدامات الزم در كنترل يفك اپيفدمي، تغييفر عفادات تغذيفه اي و اصفالح شفيوه هفاي          نمايد. اين مشكالت مي استفاده مي

 زندگي براي ارتقاء شاخص هاي سالمتي، بهسازي منابع آبي، پ وهشهاي كاربردي و ... باشد. 

 

انتقفال اطالعفات الزم از نحفوه ارائفه خفدمات و پيگيفري بيمفار از سفط  ارجفاب شفده بفه ارجفاب دهنفده را               ع )بازخورانتد(: برگش  ارجا

تواند شفام  شفرح بيمفاري، اقفدامات انزفام شفده، داروهفاي تزفويز شفده،           برگشت ارجاب )بازخوراند ارجاب  مي نامند. اين اطالعات مي

تي كفه احيانفًا پزشفك خفانواده بايفد انزفام دهفد، نحفوه پيگيفري، تعيفين تفاري  مراجعفه مزفدد بيمفار               خدمات پفاراكلينيكي مفورد نيفاز، اقفداما    

 و........ باشد. 

در مواردي كه مشاور) درمفاني يفا مشفاور) پزشفكي اجتمفاعي انزفام مفي يابفد انتقفال و نضفت اطالعفات مشفاوره اي از              برگش  مشاوره:

توانفد شفام  اقفدامات الزم بفراي حف  مشفك  ففرد يفا          اوره مفي نفاميم. ايفن اطالعفات مفي     نحو) ح  مشك  بيمار يا جامعفه را، برگشفت مشف   

 جامعه، يا لزوم ارجاب فرد، نحو) پيگيري موضوب و... باشد.

 : callcenterمرکز هداي  و راهنمايی بيماران 

ساعت پاسخگو ی مردم  01در تمام مدت رقمی با تعداد خطو  و اپراتور کافی  1يا  8در هر شهرستان با داشتن شماره تلفن ترجيحا  

بوده و آنها را در کليه مراح  انتخا  پزشک خانواده تفا اسفتفاده از خفدمات اورژانفس و حتفی کمفک بفه درياففت خفدمات ويف ه آنفان را            

فت کننده خدمت راهنمايی کرده و نقش هماهنگ کننده را در موارديکه ناهماهنگی به هر دلي  وجود دارد بين ارائه کننده خدمت و دريا

 به عهده خواهد داشت.

 نحوه ارائه خدما  سالم  به مسافران

مسافران در موارد اورژانس مانند ساير بيماران اورژانسی بفدون الفزام بفه رعايفت نظفام ارجفاب بفه مراکفز اورژانفس مراجعفه خواهنفد            

از خفدمات پزشفکان خفانواده يفا کشفيک       callcenterليکن ساکنين موقت و مسافران می توانند برای دريافت خدمات با راهنمايی .نمود

 .پرداخت نمايند را % فرانشيز80بايد تيم سالمت مح  سفر استفاده نمايند که در اين حاالت 

 فرانشيز 

د.رايگان خواهد بو  سط  يک،تزريق و سرم تراپی )ويزيت پزشک خانواده  ،فرانشيز دارو  -  

.خواهد بود يک ويزيت )دولتی % 40و فوق تخصص  متخصصفرانشيز ويزيت پزشک  -  

.% خواهد بود80داروی تزويزی متخصص و فوق تخصص فرانشيز  -  

خواهد بود.تعرفه دولتی % 0 فرانشيز بيمه شده بستری در بيمارستان دولتی -  
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% تعرفه دولتی بعالوه مابه التفاوت تعرفه های مصو  0 غيردولتیفرانشيز بيمه شده بستری در بيمارستان خصوصی، خيريه ، - 

 هئيت وزيران در بخش مربوطه خواهد بود.

تعرفه در بخش دولتی و در صورت مراجعه % 80  راديولوژی،فيزيوتراپی،گاه)آزمايش پاراکلينيکفرانشيز بيمه شده در مراجعه به -

% تعرفه توافقی خواهد بود.80به بخش خصوصی   

               % بر عهده بيمار می باشد.(((111از نظام ارجاع کليه هزينه ها )))در خارخ 

 

 قدمهای اجرايی برنامه:

پس از فراهم شدن مقدمات اجرایی از طرف شبکه های بهداشت و درمان فراخوان ثبت نام پزشکان و سایر اعضاء تیم سالمت )در 

هزار نفری تقسیم  07صورت نیاز( صورت می گیرد.سپس اعضاء تیم سالمت سازماندهی و مناطق مختلف شهر نیز به بلوکهای حدود 

می شود از بین پزشکان منطقه خود یک نفر را به عنوان پزشک خانواده انتخاب و نزد او ثبت دعوت  خانوارهامی شوند.در ادامه از 

نام نمایند. و در نهایت با مراجعه مردم به پزشک خود معاینه دوره ای صورت گرفته و در ادامه در صورت نیاز به خدمات بهداشتی 

جعات افراد به پزشک خانواده خود ، در صورت نیاز به خدمات درمانی به همین پزشک مراجعه خواهند نمود. در معاینات و مرا

تکمیلی به سطوح تخصصی ارجاع می گردند و مردم فقط در صورت نیاز به خدمات اورژانس می توانند مستقیما به نزدیکترین واحد 

ات ، دارو ، تزریق و مردم با عضویت در این برنامه در ازای معاینارائه خدمت )واحدهای طرف قرارداد( مراجعه نمایند.

ز فرد را به متخصصان طرف قرارداد پزشک خانواده  می تواند درصورت نیا وجهی پرداخت نمی کنند. در سطح یک ...

ارجاع دهد . به این ترتیب متخصصان نیز با شبکه ها و بیمه ها قرارداد منعقد نموده و در ازای ارائه نتیجه اقدامات مزایای اضافی ) 

 % 5کنونی به % 07ویزیت ( دریافت می کنند . در صورت نیاز به بستری در بیمارستان تعرفه دریافتی از مردم از عالوه بر حق 

 کاهش می یابد.

عضویت و ثبت نام در برنامه پزشک خانواده هم برای پزشکان و هم برای مردم اختیاری است لیکن افرادی که در این برنامه مشارکت 

شده و هزینه تمام شده خدمات را بایستی به صورت  خارجنداشته باشند  پس از اجرایی شدن برنامه از خدمات حمایتی و پوشش بیمه ها 

و پرداخت سازمانهای بیمه  قرارداد بیمه ها با پزشکان فسخ می گردد کشوردر شهرهای شروع برنامه پس از عنی آزاد پرداخت نمایند ی

 گر فقط در قالب برنامه پزشک خانواده صورت می گیرد.

 

 پرسککرارا، کککه تمایککم بککه  منککاری در برنامککه پزشککک خککانوادس شککهری دارنککد بککه سککایت   و پزشککنا، ، ماما ککا

www.fpqa.behdasht.gov.ir .مراجعه و فرم مربوطه را تنمیم نمایند 

 

 جهت کسب اطالعات بیشرر می توانید با شمارس تلفن 5775527 تماس حاصم نمایید  

6 

http://www.fpqa.behdasht.gov.ir/
http://www.fpqa.behdasht.gov.ir/

