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خالصه برنامه های تحول و عملکرد حوزه بهداشت 
در دولت تدبیر و امید )اردیبهشت94(

              
محورهای اصلی

1.نگاهی به حوزه بهداشت در ابتدای دولت یازدهم )چالش ها و فرصت ها(
2.تکالیف قانونی و اسناد باالد ستی

3.خالصه گزارش اقدامات صورت گرفته در برنامه تحول حوزه بهداشت در سال  93 با توجه به 
چالش ها و اسناد باالدستی

4. برنامه های تحول حوزه بهداشت سال 94 
 

 1- وضعیت حوزه بهداشت در ابتدای دولت یازدهم )چالش ها و فرصت ها(

چالش های اصلی حوزه بهداشت کشور

• معکوس شدن درصد جمعیت شهری و روستایی نسبت به سه دهه قبل )گذر دموگرافیک(	
• توسعه نامتناسب شهرها به ویژه حاشیه آن )یا سکونت گاه های غیررسمی(	
• تغییر سیمای بیماری ها و مرگ های زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر )که وابسته به سبک 	

زندگی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فن آوری و محیط زیست است()گذر اپیدمیولوژیک(
• حضور همزمان اپیدمی بیماری های واگیردار نوپدید و بازپدید	
• روند رو به رشد آسیب های اجتماعی به ویژه در کالن شهرها )گذر اجتماعی(	
• کم توجهی به ظرفیت همکاری های بین بخش��ی، مش��ارکت مردم و توانمندسازی آنان در 	

ارتقای سالمت، پیشگیری وکنترل عوامل خطر و بیماری ها  
• ساختار ناکارآمد مراقبت های اولیه سالمت در شهرها و حاشیه شهرها به ویژه در پاسخگویی 	

به نیاز و تقاضاهای جدید مردم
• ناکارآم��دی مراقبت های موجود برای افراد س��الم، با عوامل خط��ر و مبتال به بیماری های 	

غیرواگیر از نظر خدمات ادغام یافته در زمینه ارتقای س��المت، پیش��گیری، درمان، بازتوان، 
تسکینی و به صورت سطح بندی شده

• افزایش مخاطرات طبیعي و انسان ساخت به خصوص در مناطق شهري 	
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• بی عدالتی در دسترسی و بهره مندی از خدمات سالمت در کشور 	
• سهم پایین اعتبارات حوزه بهداشت از منابع عمومی کشور	
• ناکارآمدی نیروی انسانی تربیت شده و شیوه جذب و به کارگیری و سازماندهی آنان	
• تغییر تقاضاي عمومي جامعه به علت افزایش آگاهي و تغییر نگرش و نیاز های جدید سالمت 	

فرصت های حوزه بهداشت کشور

• سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری	
• حمایت ویژه ریاست محترم جمهور وهیات دولت از سالمت مردم 	
• اهتمام وزیر محترم بهداشت ودرمان برای تکمیل نظام شبکه بهداشتی کشور	
• وجود برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت	
• افزایش اعتبارات بخش بهداشت کشور	
• مشارکت خیرین محترم سالمت در توسعه بخش بهداشت کشور	
• تعامل سازنده وزارت بهداشت با مجلس، دستگاه های اجرایی، سازمان های دولتی، خصوصی 	

و مردم نهاد
• مشارکت مردم در اجرای برنامه خودمراقبتی	

اهداف راهبردی حوزه بهداشت 

• توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و ارتقای سواد سالمت	
• افزایش پوشش و بهره مندی از خدمت مراقبت های اولیه 	
• کاهش 25درصد مرگ های ناشی از سکته های قلبی و عروقی، سرطان و بیماری های تنفسی 	

در جمعیت 30-70 سال کشور
• نهادینه سازی همکاری فرابخشی در کاهش عوامل خطر1	
• کاهش 10درصد نمک دریافتی، مصرف سیگار، فشارخونباال و کم تحرکی	
• کاهش شیب تبدیل افراد اضافه وزن به افرادچاق و توقف رشد دیابت در کشور	
• کاهش شیوع اختالالت شایع روانپزشکي )اختالل افسردگي و اضطراب( 	
• کاهش شیوع مصرف مواد مخدر 	

1- بر اساس تعدیل اهداف پیش بینی شده برنامه جهانی سازمان جهانی بهداشت برای 2025
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• کاهش شیوع مصرف الکل 	
• ارتقای شاخص هاي سالمت اجتماعي 	
• ارتقای کیفیت مراقبت بیماری های مزمن غیرواگیر 	
• افزایش تعداد محیط های حامی سالمت )محل زندگی، تحصیل، کار، تفریح و عبادت و ارایه 	

خدمات و محالت( 
• کاهش مرگ و میر گروه هاي هدف نوزادان، کودکان و مادران باردار و جمعیت 30 تا 70 سال 	

کشور
• ارتقای سطح تکاملي کودکان	
• کاهش قند،  چربي و نمک محصوالت و فرآوردهاي غذایي به میزان استاندارد تعیین شده و 	

اعالمي وزارت بهداشت  
• افزایش ایمنی واحدهای بهداشتی در ابعاد آمادگی عملکردی، ایمنی سازه ای و غیرسازه ای 	
• ارتقای برنامه مراقبت از سالمت مادران و کودکان	
• ارتقای برنامه بهداشت عمومی )آب سالم، هوای پاک، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم(	
• تغییر س��اختار ارائه خدمات مراقبت های اولیه در شهرها با اولویت حاشیه شهر و شهرهای 	

کوچک با جمعیت کمتر از 500 هزار نفر طبق دستورعمل اجرایی اردیبهشت 1394
• ارتقای آمادگی جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی برای بالیا 	
• ارتقای نرخ باروري کلي به حد جایگزین  	
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با توجه به چالش های موجود وسیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری واس��ناد باال دستی برنامه 
تحول حوزه بهداش��ت به منظور تحقق اهداف راهبردی فوق مبتنی بر7 برنامه و 8 پروژه پش��تیبان 

زیرتدوین گردید.

برنامه تحول سالمت در حوزه بهداشت

ف
عناوین7 برنامه ملی تحول ردی

بهداشت درسال93

ف
عناوین  8 پروژه پشتیبان برنامه تحول ردی

بهداشت

1
برنامه ارایه خدمات نوین سالمت 
ب�ه روس�تاییان، ش�هرهای زی�ر 

بیست هزار نفر و عشایر
1

توانمند س�ازی مدی�ران و کارکنان بخش 
بهداشت کشور

2
برنامه ارایه خدمات نوین سالمت 
به حاشیه نشینان شهرها براساس 

دستورالعمل اردیبهشت 94
2

اس�تقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات 
سالمت در کشور

3

برنامه ارایه خدمات نوین سالمت 
به جمعیت ش�هرها ی زیر پنجاه 
ه�زار نف�ر و ت�داوم آن به س�ایر 

شهرها طبق برنامه
3

تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه بهداشتی و 
درمانی کشور

4
تکمیل برنامه پزش�ک خانواده در 

4دو استان فارس و مازندران 
ارتق�ای نظ�ام ف�ن آوری اطالع�ات، ثبت 
اطالعات و آمار بهداش�تی در کشور شبکه 

هوشمند بهداشت )شهاب(

5
ارتق�ای س�واد س�المت جامعه با 
اجرای برنامه ملي ترویج و توسعه 
خودمراقبتی و توانمندسازی مردم

5
هم�کاری ب�ا مراک�ز تحقیقات�ی در جهت 

اجرای پژوهش های کاربردی

6
برنام�ه تقویت و نهادینه س�ازی 

6همکاری های بین بخشی
هم�کاری ب�ا مراک�ز آموزش�ی در جه�ت 

بهره مندی از ظرفیت آن 

برنام�ه به�داش��ت عم�وم��ی      7
)آب س�الم، غذای ایم�ن و رژیم 

7غذایی سالم، هوای پاک( 

تهیه و تدوین بسته های خدمات بهداشتی 
درمانی س�طح اول )مش�تمل بر 11 بسته 
خدم�ت طبق دس�تورعمل ش�رح خدمات 

سطح اول(

استقرار نظام دیده بانی حوزه سالمت8
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2- تکالیف قانونی و اسناد باالد ستی

  سیاست های کلی سالمت ابالغی مقام معظم رهبری1. 
 اهداف سالمت در چشم انداز1404جمهوری اسالمی ایران2. 
 مواد مرتبط با سالمت دربرنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران  3. 
 مواد 32و34و35و36و37و38 قانون برنامه پنجم توسعه 4. 
 سیاست های کالن وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 5. 
 اولویت های  سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر6. 

3-گزارش اقدامات صورت گرفته برای رفع چالش ها وعمل به اسناد باالدستی 

الف: اقدامات انجام شده در برنامه پزشک خانواده در جمعیت روستایی، عشایری و شهرهای 
زیر 20هزار نفر )جمعیت تحت پوشش28میلیون نفر(

• افزایش س��رانه برنامه بر اس��اس مفاد تفاهم نامه مش��ترک بین معاونت بهداشت و سازمان بیمه 	
سالمت ایران از مبلغ213460ریال درسال92 به مبلغ 965000 ریال در سال 93

• افزایش تعداد پزش��ک خانواده از 4567 نفر در س��ال 1392 به 6397نفر در اسفند 1393 )جذب 	
1830نفرپزشک جدید( 

• افزایش تعداد ماما از 4718 نفر در سال 1392به 5066 نفر در اسفند ماه 1393 )جذب 348 نفر 	
مامای جدید( 

• س��اخت و تجهیز2000خانه بهداشت با اعتبار قریب به 2000میلیارد ریال كه 1000 باب آن در 	
بهمن ماه سال93به بهره برداري رسید و1000باب دوم در حال اتمام است.

• تعمیر اساسی 2225 باب مركز بهداشتی درمانی از 3864 مركز مجری برنامه روستایی 	
• تجهیز 3203 باب مركز بهداشتی درمانی از 3864 مركز مجری برنامه روستایی )ردیف های 7 و 	

8 با اعتبار 1435 میلیارد ریال(
• بهبود استاندارد 2579 )تعمیر, تجهیز، یا راه اندازی( محل زیست پزشک روستایی از 3864 مركز 	

مجری برنامه با اعتبار  748 میلیارد ریال( 
• باز سازی و نوسازی تجهیزات دندانپزشکی 1673 باب مركز بهداشتی درمانی مجری برنامه ارایه 	

خدمات سالمت دهان و دندان در 3864 باب مركز بهداشتی درمانی مجری برنامه با اعتبار 626 
میلیارد ریال

• بکارگیری تعداد 2403 دس��تگاه خودرو به صورت استیجاری برای دهگردشی در مراكز مجری 	
برنامه با اعتبار  558 میلیارد ریال

• تامین 436 قلم دارو برای 3439  مركز دارای داروخانه داخل مركز با اعتبار 2378 میلیارد ریال 	
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• تامی��ن 5 قل��م مکمل دارویی برای گروه های ه��دف در 3395 مركز مجری برنامه با اعتبار 830  	
میلیارد ریال 

• تامین واكسن پنتاواالن برای گروه هدف در كلیه مراكز و خانه های بهداشت	
• ادغام برنامه های NCDدر برنامه پزش��ک خانواده روستایی با اولویت كنترل ریسک فاكتورها و 	

بیماری فشار خون و دیابت
• تبدیل پرونده سالمت كاغذی به الکترونیک در 1034 مركز مجری برنامه با اعتبار 338  میلیارد ریال 	

ب : اقدامات اصلی در برنامه تحول بهداشت در جمعیت حاشیه نشین وشهر های 20تا 50هزار نفر
عملکرد برنامه تحول در حاشیه و شهرهای 20 تا 50 هزار طبق دستور عمل اردیبهشت 94 این شرح كه 
برای هر جمعیت تعریف شده یک كارشناس مراقب سالمت در نظر گرفته شده كه خدمات به صورت 

فعال ارائه می شود و از این مسیر ریسک فاكتورها و بیماری های مزمن شناسایی و كنترل می شود. 

نام 
دانشگاه

پایگاه سالمتمرکز سالمت جامعه

راه 
اندازی 

راه نحوه ارائه خدمت
اندازی 

نحوه ارائه خدمت
خصوصی*دولتیخصوصی*دولتی

5924351485791مشهد

33303963561البرز

217141054065تبریز

* مراك��ز خصوصی بصورت خرید خدمت تضمینی از بخش خصوصی از طری��ق عقد قرارداد مدیریتی انجام 
می شود.
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ج: عملکرد دو دانشگاه فارس و مازندران در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری

مهم ترین اقدامات انجام شده:

الف( استان فارس:
اصالح ساختار برنامه پزشک خانواده براساس دستور عمل جدید به منظور سالمت نگر . 1

کردن برنامه و ارائه خدمات سطح بندی شده فعال در 4 سطح ارتقای سالمت، پیشگیری، 
درمان، توانبخشی و تسکینی به صورت ادغام یافته با توجه به سیمای جدید عوامل خطر 
سالمت، آس��یب های اجتماعی، بیماری ها و مرگ برنامه به صورت تدریجی با اولویت 

واحدهای دولتی در دست اقدام است.
افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهری 93.4 درصد . 2
انجام ویزیت پایه در  65 درصد جمعیت تحت پوشش برنامه . 3
ادغام طرح سنجش نو آموزان بدو ورود به مدرسه در برنامه پزشک خانواده. 4
ادغام برنامه دیابت و فشار خون در برنامه پزشک خانواده. 5
اختصاص یک ناظر به ازای هر 50 پزشک خانواده . 6
اختصاص تیم تظارت  کارشناسان بیمه و تقسیم بندی بلوک های شیراز جهت نظارت. 7
تعدادویزیت پایه انجام ش��ده در س��امانه تا پایان مهر ماه 1261363 مورد و غربالگری و . 8

شناخت موارد زیر:
• 29062 نفر مبتال به دیابت	
• 32859 نفر مبتال به پُرفشاری خون	

تعداد و درصد واحدهای ارایه دهنده خدمت به تفکیک محل استقرار واحد

محل استقرار

ت 
الم

 س
کز

مر
عه

جام

ت 
الم

 س
گاه

پای
مه

می
رض

غی
 -

کل کشور

حاشیه
230544774

89 درصد91 درصد 84 درصد

20 تا 50 هزار نفر
4555100

11 درصد9 درصد16 درصد

275599874کل کشور
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• 35673نفر مبتال به نارسایی قلبی 	
انجام سنجش دانش آموزان در دو سال گذشته توسط پزشکان خانواده. 9

انجام طرح های تحقیقاتی زیر در مرکز تحقیقات پزشک خانواده:. 10
• بررسي میزان رضایت مندي مردم از برنامه پزشک خانواده شهري در استان فارس )اسفند 	

92(  كه نتایج حاصله حاكي از رضایت 48 درصد مردم از اجراي برنامه پزش��ک خانواده 
در استان مي باشد.

• طرح بهره مندي مردم ش��یراز از خدمات س��المت )اس��فند ماه 92( در این مطالعه نیز كه 	
توسط مركز تحقیقات سیاستگزاري سالمت اس��تان انجام شد، حدود 53 درصد مردم از 

روند اجرایي برنامه رضایت داشتند. 
• بررسي میزان رضایت مندي پزشکان خانواده شهري در استان فارس )آذر 92( كه حدود 	

65درصد از پزشکان خانواده استان از روند اجرایي رضایت داشتند.
• بررسی میزان آشنایی پزشکان خانواده با وظایف خود و برنامه پزشک خانواده شهری در 	

استان فارس )در دست اقدام آبان 93(

ب( استان مازندران:
اصالح س��اختار برنامه پزشک خانواده براساس دستورعمل جدید به منظور سالمت نگر . 1

کردن برنامه و ارائه خدمات سطح بندی شده فعال در 4 سطح ارتقای سالمت، پیشگیری، 
درمان، توانبخشی و تسکینی به صورت ادغام یافته با توجه به سیمای جدید عوامل خطر 
س��المت، آس��یب های اجتماعی، بیماریها و مرگ برنامه به ص��ورت تدریجی با اولویت 

واحدهای دولتی در دست اقدام است.
افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده شهری 86 درصد در استان مازنداران. 2
انجام ویزیت پایه در 82 درصد جمعیت تحت پوشش برنامه در استان مازندران. 3
اختصاص یک نفر پزشک خانواده برای هر 2000 نفرجمعیت به طور متوسط. 4
تعدادویزیت پایه انجام ش��ده  در س��امانه تا پایان مهر ماه 787710 مورد و غربالگری و . 5

شناخت موارد زیر:
• 22551نفر مبتال به دیابت	
• 26838نفر مبتال به پُرفشاری خون	
• 2586نفر مبتال به نارسایی قلبی 	
• 6696 نفر مبتال به بیماری ایسکمیک قلبی	
• 1274نفر مبتال به بیماری صرع	
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4-برنامه های تحول حوزه بهداشت در سال 94
6 برنامه و 8 پروژه پشتیبان برنامه طرح تحول حوزه بهداشت 

الف: برنامه های تحول
تقویت برنامه تحول خدمات مراقبت هاي اولیه در روستاها و شهرهاي زیر 20 هزار نفر. 1

• تکمیل، تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد مراكز بهداشتي درماني روستایي	
• تعمیر و تجهیز و بهبود استاندارد خانه هاي بهداشت	
• تکمیل پوشش برنامه ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان به روستاییان	
• تامین داروهاي اساسي/ مکمل هاي دارویي براي روستاییان	
• تامین پزشک و ماما براي برنامه پزشک خانواده روستایي	
• تامین خودرو از طریق خرید خدمت	
• اجراي بس��ته خدمت ابالغي از جمله NCD، واگیر )س��ل، ایدزو HIV و...( براي تمام 	

جمعیت تحت پوشش برنامه
• اجراي برنامه در ش��هرهاي زیر 20 هزار نفر طبق دس��تورعمل حاشیه شهر و شهرهاي زیر 	

50 هزار نفر

تکمیل برنامه ارایه خدمات مراقبت هاي اولیه به جمعیت حاشیه نشین و شهرهاي 20 تا . 2
50 هزار نفر و توسعه آن تا شهرهاي زیر 500 هزار نفر جمعیت )18 میلیون نفر( براساس 

الگوی جدید
•  ارایه خدمات مراقبت هاي اولیه س��المت براي ده میلیون نفر س��اكن در 700 سکونت گاه 	

غیررسمي
• تکمیل برنامه مراقبت هاي اولیه بهداشتي )تکمیل شبکه P.H.C( در تمام شهرهاي 20 تا 	

50 هزار نفر براي 5 میلیون نفر جمعیت
• گسترش برنامه مراقبت هاي اولیه بهداشتي )P.H.C( در شهرهاي با جمعیت كمتر از 500 	

هزار نفر )براي 18 میلیون نفر جمعیت این شهرها(
• تکمیل پوشش برنامه مراقبت هاي اولیه در شبکه بهداشتي درماني براي تمام جمعیت چهار 	

استان یزد، البرز،سمنان و قم
• اجراي بسته هاي خدمت ابالغي از جمله NCD براي تمام جمعیت تحت پوشش برنامه 	

در این شهرها
• شروع برنامه جدید در كالن شهرها با همکاري شهرداري ها طبق الگوي جدید	

تحول در برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران. 3
• اصالح و تکمیل پرونده سالمت الکترونیک در 2 استان فارس و مازندران	
• اتمام برنامه ویزیت پایه براي تمام جمعیت باقي مانده در 2 استان فارس و مازندران	
• اجراي بس��ته خدمت ابالغي از جمله NCD، واگیر، ایدز HIV و ... براي تمام جمعیت 	
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تحت پوشش پزشک خانواده با رویکرد سالمت نگر
• اصالح روش اجراي برنامه پزشک خانواده طبق دستورالعمل حاشیه شهر و شهرهاي زیر 50 	

هزار نفر در تمام شهرهاي 2 استان فارس و مازندران
• استقرار شبکه جامع و همگاني سالمت شهرستان 	

عملیاتي کردن برنامه ملي ترویج و توسعه خودمراقبتي و توانمندسازي مردم در ج.ا.ایران. 4
• اجراي برنامه توانمندسازي 12 میلیون و 600 هزار دانش آمور در 105 هزار مدرسه كشور 	

براي خودمراقبتي همزمان با توانمندسازي یک میلیون و پانصد هزار نفر پرسنل آموزش و 
پرورش و 24 میلیون نفر والدین دانش آموزان براي حمایت از تربیت نسلي توانمند براي 

خودمراقبتي با رعایت سبک زندگي سالم در مدارس
• توسعه كمپین هاي آموزش سالمت همگاني با همکاري رسانه ملي و اصحاب هنر و رسانه 	

و قهرمانان ورزش��ي كشور در زمینه تغذیه س��الم، تحرک فیزیکي كافي، زندگي عاري از 
دخانیات/ الکل/ مواد، زندگي ایمن و عاري از خشونت، مدیریت استرس و اضطراب براي 

كل جمعیت كشور
• توس��عه آموزش س��المت متکي بر ش��واهد با اس��تفاده اثربخش از ام هیلث و اي هیلث با 	

راه اندازي پرتال ملي خودمراقبتي

برنامه تقویت و نهادینه سازي همکاري بین بخشي در سطح ملي، استاني و شهرستاني. 5
• تقویت تکالیف و انتظارات از سایر دستگاه ها	
• تصویب تفاهم نامه با دستگاه ها به منظور اجرا و ابالغ آن	
• ایجاد دبیرخانه همکاري هاي بین بخشي	
• اجراي برنامه هاي آموزشي در جهت توانمندسازي همکاري بین بخشي	
• پایش روند اجرایي تفاهم نامه ها	

 برنامه تحول بهداشت عمومی در نظام سالمت با محوریت بهداشت محیط . 6
• بهداشت مواد غذایي از مزرعه تا سفره و بهداشت آب	

مشاركت مردم در امر نظارت از طریق سامانه 1490. 1
برنامه تشدید نظارت ها توسط بازرسان و تجهیز آن ها. 2
مشاركت بخش خصوصي و اصناف در كنترل هاي بهداشتي. 3
تجهیز آزمایشگاه هاي آب و غذا. 4
تامین 350 دستگاه خودرو ویژه بازرسین. 5
افزایش اطالع رساني به مردم . 6

• تشدید کنترل و کاهش مصرف دخانیات	
راه اندازي مراكز مش��اوره و ترک دخانیات در كلیه شهرس��تان هاي كشور در نظام . 1

شبکه
تقویت نظارت بر ممنوعیت استعمال دخانیات در اماكن عمومي به ویژه رستوران ها. 2
ساماندهي مراكز عرضه محصوالت دخاني. 3
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اجراي ممنوعیت كامل تبلیغات و ترویج مصرف دخانیات. 4
پیگیري اخذ مالیات به قیمت خرده فروشي از محصوالت دخاني در كشور. 5
6 .)GYTS و GATS پایش مصرف دخانیات )از طریق اجراي
راه اندازی آزمایشگاه محصوالت دخانی. 7

• برنامه مدیریت بهداشت هوا و اثرات آن بر سالمت	
تهیه پروفایل آلودگي هواي كش��ور و اطالع رس��انی به موقع براس��اس س��نجش . 1

آالینده های هوا
تعیین بار بیماریها و  مرگ منتسب به آلودگي هوا. 2
اقدامات پیشگیرانه به منظور كاهش مواجهه با ریزگردها. 3

• بهداشت پرتوها	
پایش مواجهه با انرژي هاي منتشره در فركانس هاي 100 مگا هرتز الي 18 گیگاهرتز. 1
تهیه نقشه ملي و برنامه كاهش مواجهه با گاز رادون. 2
پایش و كنترل مواجهه با پرتوهاي فرابنفش. 3
پایش و برنامه كاهش مواجهه با میدان هاي الکتریکي و مغناطیسی به شدت پایین . 4

)ELF(
برنامه پایش و كنترل پرتوگیري در مراجعین به مراكز پرتوپزش��کي )تشخیصي – . 5

درماني(
• ارتقاي سالمت شاغلین	

تجهیز آزمایشگاه هاي سنجش آالینده هاي محیط كار. 1
تشدید بازرسي هاي مراكز صنعتي. 2
ارتقاي كمي و كیفي معاینات سالمت شاغلین. 3

• پایش و ارتقاي سطح سالمت رانندگان حرفهاي به منظور کاهش تصادفات	
ساماندهي معاینات سالمتي رانندگان حرفه اي. 1
اجراي برنامه برگزاري دوره هاي آْموزشي ویژة رانندگان حرفه اي. 2
پایش و كنترل اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان رانندگان حرفه اي. 3

• برنامه بهداشت عمومي در زندانها، بازداشتگاه ها و کانون هاي اصالح و تربیت	
تشدید نظارت بر بهداشت مواد غذایي، آب، محیط و بهبود استانداردهای آن. 1
آموزش بهداشت عمومي)محیط و حرفه اي(. 2

ب: پروژه های پشتیبان طرح تحول

پروژه همکاري با مراکز تحقیقات حوزه سالمت. 1
• ارزیابي و اجراي برنامه ثبت مرگ با همکاري مراكز تحقیقاتي 	
• ارزیابي و اجراي برنامه ثبت سرطان	
• همکاري در اجراي برنامه هاي كوهورت سالمت	
• 	NCD تدوین الگوي ارزیابي عوامل خطر در افراد در برنامه
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• تقویت و در اولویت قراردادن HSR مربوط به مراقبت هاي اولیه در مراكز تحقیقاتي	
• همکاری با مراكز تحقیقاتی در زمینه :	

بیماری های واگیر  .1
عوامل خطر و بیماری های غیرواگیر  .2

آسیب های اجتماعی  .3
بیماری های روانی  .4
حوادث و سوانح  .5

پروژه همکاري با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي جهت بهره مندي از توانایي آنان. 2
• ارتقای سطح مراكز بهورزي به مراكز آموزش عالي سالمت شهرستان	
• اجراي دوره آموزشي كارشناس ارشد مربیان بهورزي	
• اجراي دوره كاردان بهورزي	
• كمک گرفتن در پروژه توانمندسازي مدیران و كاركنان بهداشتي كشور	

پروژه استقرار نظام پایش و ارزشیابي خدمات سالمت در کشور. 3
• استفاد از فن آوري اطالعات در نظام پایش و ارزشیابي	
• تداوم پایش و ارزش��یابي سطوح مدیریتي مختلف بصورت آبشاري سطح به سطح از ستاد 	

وزارت، ستاد دانشگاه، شهرستان تا مراكز و خانه هاي بهداشت 
• طراحي پنل مدیریت اطالعات س��المت متناس��ب با نیازهاي هر س��طح معاونت بهداشت 	

وزارت تا محیطي ترین سطوح
• استانداردسازي جلسات مدیریت سطوح مختلف	

 پروژه استقرار نظام دیده باني حوزه سالمت. 4
• تقویت و تداوم نظام دیده باني بیماري هاي واگیر همچون آنفلوانزا، ایدز، ابوال و ....	
• 	)STEPS( اجراي نظام دیده باني بیماریهاي غیرواگیر
• اجراي نظام دیده باني دسترسي و بهره مندي از تغذیه سالم	
• اجراي نظام دیده باني از آب، هوا و غذاي سالم	

پروژه تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه و بهبود استانداردهاي آن. 5
• تداوم كارهاي در دست اقدام سال 93	

تداوم پروژه توانمندسازي مدیران و کارکنان بخش بهداشت. 6
•  اجراي برنامه فلوشیپ مدیران تا سطح شهرستان	
•  تکمیل برنامه آموزش مربیان بهورزي	
•  آموزش كارشناس مراقب سالمت 	
• آموزش پزشکان خانواده	
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پروژه ارتقای نظام فن آوري اطالعات و ثبت داده هاي آماري. 7
• طراحي و اجرای شبکه هوشمند الکترونیک بهداشت )شهاب(	
• فاز یک استقرار شبکه در خانه های بهداشت و مراكز بهداشتی روستایی در دست اقدام است.	
• فاز دو اس��تقرار ش��بکه در پایگاه های س��المت و مراكز سالمت جمعیت شهری در دست 	

طراحی است.

پروژه تهیه و تدوین بسته هاي خدمات بهداشتي درماني سطح اول. 8
• شرح خدمات سالمت سطح اول براي گروه هاي سني و هر دو جنس	
• تدوین 11 بسته خدمت مورد نیاز گروه هاي سني از جمله NCD، بهداشت روان و ....	

خالصه عناوین برنامه ها بر اساس جمعیت تحت پوشش و منابع مورد نیاز در سال 94

ف
عنوان برنامهردی

جمعیت تحت 
اعتبار مصوبپوشش

استمرار برنامه پزشک خانواده در جمعیت 1
روستایی، عشایری و شهرهاي  زیر 20 هزار 

نفر

2300میلیارد 28میلیون نفر
تومان

برنامه ارایه خدمات سالمت به حاشیه 2
نشینان و شهرهاي 20 تا 50 هزار منهای دو 

استان فارس و مازندران

518میلیارد تومان11میلیون نفر

برنامه ارایه خدمات سالمت در شهرهاي 3
50تا 500 هزار نفر 

1033میلیارد 18میلیون نفر
تومان

تکمیل برنامه پزشک خانواده در دواستان 4
فارس و مازندران

305میلیارد تومان4.2میلیون نفر

اجرای برنامه در 4 استان البرز، سمنان، 5
یزد و قم و تداوم آن در سالجاری در 

استانهای *

**311میلیارد 4.5 میلیون نفر
تومان

جمع اعتبار مورد نیاز سال 694
4467میلیارد 

تومان
* با اجرای برنامه تحول بهداش��ت در  جمعیت 50 تا 500 هزار نفر  17 اس��تان یزد، هرمزگان، مركزی، مازندران، لرس��تان، 
گلستان، كهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، كردستان، قزوین، سمنان، زنجان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، 

بوشهر، ایالم و اردبیل برنامه به طور كامل تحت پوشش برنامه قرار می گیرند.
- در این برنامه 161 شهر تحت پوشش قرار می گیرد.
**اعتبارات این استان ها در ردیف 3 دیده شده است.

دستور عمل اجرایی مناطق حاشیه شهر و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر– نسخه 02
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مـردم خدمات سالمتحفاظت  مالی

واحدهای ارایه خدمات سالمت

مردم حـق دارند بـه خدمات بهداشـتی با کیفیت 
مناسب دسترسی داشته باشند.

پیشگیری  از بیماری ها

درمان

توانبخشی

مراقبت تسکینی

ارتقای سالمت

خدمات سالمت

دولـت بایـد اطمینان پیدا کنـد،  همه مردم به مراقبت های سـالمت  
دسترسی داشته و بهره مند شده و از آنان حفاظت مالی به عمل می آید .


