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 اهمیت و بیان مساله 
 

نظام سالمت شامل تمام سازمانها، افراد و اقدامات است که باهدف ، 1مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی

 نیروی کار  خدمات بهداشتی مناسب: جزءارتقاء، بازگرداندن یا حفظ سالمتی فعالیت می کنند و شامل شش 

 ولیت و رهبریسیستم تامین مالی سالمت و ت :و ابزار سالمتتکنولوژی  سیستم اطالعات موثر: سالمت:حوزه 

 :دو شیوه مدیریت در نظام سالمت در دنیا وجود دارداست. به طور کلی 

شود همه عناصر کشور به نحوی میدر اولین شیوه مدیریتی که به آن سیستم تعاون همگانی گفته  .1

چنین بیمار این حق را دارد که به هر مرکز درمانی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی شرکت دارند و هم

نتایجی همچون عدم دریافت پاسخ الزم به دلیل عدم شناخت بیمار و پزشک، ارائه  این روش .مراجعه نماید

درمانی و اطالعات بیماری، اتالف امکانات پیچیده برای امراض اثر، عدم ثبت سوابق خدمات تکراری و بی

رویه و خودسرانه دارو به دلیل ساده یا بالعکس، عدم امکان پیگیری بیمار توسط تیم سالمت، مصرف بی

چنین اتالف خدمات تکرار درمان از سوی پزشکان و خستگی بیمار از عدم دریافت پاسخ صحیح و هم

هزینه واردشده به اقتصاد خانواده و دولت به دلیل عدم دریافت درمان مناسب را به پاراکلینیکی و افزایش 

 دنبال دارد.

شده توسط نظام سالمت و حرکت بیمار برای دریافت این خدمات را در سطوح شیوه دوم، خدمات ارائه .2

کت حر که  شودگفته میمند، نظام ارجاع مند ساخته است. به این سازوکار نظاممختلفی تعریف نموده و نظام

خدمات در سه کند. تعیین می "یا پزشک نظام ارجاع پزشک خانواده"بیمار جهت دریافت خدمات سالمت را 

 شود:سطح داده می

  مراجعه و تمام خدمات الزم در این سطح  عمومیسطح اول: در این سطح بیمار به پزشک

کننده نباشد، پزشک گوی نیاز درمانی مراجعهکند. اما چنانچه خدمات در این سطح پاسخرا دریافت می

چنین پزشکان عالوه بر ارائه خدمات درمانی، وظایف دهد. همخانواده بیمار را به سطح دوم ارجاع می

ها و نهادهای محوری و اندیشه خودمراقبتی، جلب حمایت سازمانترویج سالمت نظیر کلیدی دیگری 

 healthهای حفظ سالمت )های سالمت و اجرای برنامهخصوصی برای ارتقای سالمت و برنامه

maintenance ) .را نیز به عهده دارند 

 عمومی را پزشک ی از ارجاع ، بیمارانسطح دوم: در این سطح پزشکان متخصص

آورند و در نهایت نتیجه اقدامات و شدگان به عمل میذیرند و تمام اقدامات الزم را برای ارجاعپیم

 دهند.اطالع می عمومی سطح اولشده و وضعیت بیمار را به پزشک خدمات ارائه

 های مختلف، خدماتی را به تخصص در رشتهسطح سوم: در این سطح پزشکان فوق

 دهند. ه میشوندگان از سطح دوم ارائارجاع
 

نظام بهداشتی و درمانی کشور ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه از نوع تعاون همگانی 

این نظام در طی سالیان اخیر تحوالت بسیاری را به خود دیده است، ولی همواره وسعت . می باشد

                                                 
1 http://www.wpro.who.int/health_services/health_systems_framework/en/ 
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ابرابری و دسترسی افراد مختلف پراکندگی جمعیت و وجود شرایط اقلیمی متفاوت از عوامل مؤثر در ن کشور،

های راهبردی برای نظام ترین برنامهنظام ارجاع از مهماستقرار  به خدمات بهداشتی و درمانی بوده است.

 که نتایج زیر را به دنبال خواهد داشت:  آیدکشور به شمار می سالمت

خدمات بهداشتی و با ارائه  ارتقای سطح کیفی سالمت در جامعهو  اولویت بهداشت بر درمان -1

  پیشگیرانه

 استقرار گایدالین های درمانی استاندارد و ارتقای کیفی خدمات بهداشتی درمانی  -2

 کنترل هزینه های درمانی با توجه به محدودیت منابع  -3

 پیشگیری از تقاضای القایی در بخش درمان  -4

 و درمان های تکراری جلوگیری از مراجعات متعدد بیماران به مراکز درمانی مختلف -5

 مدیریت دسترسی مردم به منابع محدود درمانی  -6

 

افزایش کیفیت سالمت و بهبود دریافت درمان و  ،بندی خدمات در نظام ارجاعدلیل اصلی سطوح

های تواند از هزینهجویی در زمان دریافت درمان مناسب است. اجرای مناسب این سطوح میصرفه

چنین دولت بکاهد و مانع اتالف امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی به دلیل کاهش واردشده به بیمار و هم

 های تکراری گردد.درمان

 

  یی نظام ارجاع در ایران سوابق اجرا
 

 2۰.۰۰۰فعالیت خود را در مناطق روستایی و شهری زیر  ۸4طرح نظام ارجاع در ایران از ابتدای سال 

بازنگری و به صورت پایلوت  1391در سال  ۰2دستورالعمل اجرایی آن تحت عنوان نسخه  نفر آغاز نمود. 

مطالعات مختلفی در خصوص نحوه اجرای این برنامه اجرا شد. و مازندران  مناطق شهری استان فارسدر 

 : 2شده استموانع اجرایی تعمیم این طرح به کل کشور موارد زیر عنوان انجام شده است که در یک مطالعه، 

 سازی مناسب در بطن جامعه پیش از اجرای طرح پزشک خانوادهعدم فرهنگ 

 های صورت گرفتهعدم رضایت تیم درمان از پرداختی 

 در اجرای خدماتناهماهنگی  وتوجهی از پزشکان عمومی در این طرح جمعیت قابلرکت عدم ش 

  

در وزارت بهداشت، گام های اجرایی توسعه نظام  1393سال  درهمگام با اجرای طرح تحول سالمت 

ارجاع نیز بازنگری و به منظور امکان پذیری ارزیابی و تحلیل نظام ارجاع و نیاز به نظام ثبت اطالعات، 

مربوط به افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و ) دستورالعمل گام اول

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گلستان،  1۰به  1396در خرداد ماه  تدوین و  ایریتر و جامعه عشپایین

 . 3یزد، خراسان شمالی، قم، مراغه، بوشهر، کرمانشاه  ابالغ شدزنجان، اردبیل، کرمان، 

                                                 
 1395دی 19 ، گذاری عمومیشبکه مطالعات سیاست«. !؟نظام ارجاع و پزشک خانواده: آری یا نه. »سهیال رجایی 2

  30/3/1396مورخ  253/100بخشنامه  3

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=101781
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=101781
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=101781
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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  مورد نیاز مورد تاکید قرار گرفت.نقش بیمه ها و منابع مالی در این دستورالعمل موانعی نظیر نظام ثبت اطالعات، 

 برهمین اساس دوازده گام اجرایی برای استقرار نظام ارجاع به شرح زیر پیش بینی شد: 

 تبیین الزامات قانونی، برنامه ریزی برای تأمین منابع و تصویب برنامه اجرایی .1

 برقراری نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با سقف بسته و نظام پرداخت .2

 سالمت ، پزشکان و .....(کاربرد پرونده الکترونیک سالمت )مراقبین  .3

تعیین مراقب سالمت هر فرد و برقراری خدمات مراقب سالمت برای همه شهرنشینان با نظام  .4

 ای تعدیل شده با خدمات ارائه شدهپرداخت سرانه

 فراهم کردن اینترفیس خود مراقبتی الکترونیک .5

 هرم قانوناجبار کاربرد پرونده الکترونیک سالمت همه ارائه دهندگان سطح یک با ا .6

 انتخاب پزشک عمومی یا سایر پزشکان مجاز و برقراری ارجاع مراقب به پزشک عمومی .7

و ارجاع الکترونیک به متخصص بدون حذف مراجعه  3و  2استقرار پرونده الکترونیک سطح  .۸

 مستقیم

تهیه گایدالین خدمات گران و استقرار آن اعمال سیاست در اجرای گایدالین ها با ابزار نظام  .9

 داختپر

و مراجعه انحصاری  capitation adjusted by serviceتغییر نظام پرداخت پزشک عمومی به  .1۰

 به مراقب و پزشک عمومی خود با اجازه مراجعه به متخصص با یا بدون ارجاع

 الزامی کردن ارجاع الکترونیک از سطح یک به دو و سه  .11

تخصص در ریسک مالی اصالح نظام پرداخت سطح دو و سه و مشارکت پزشک عمومی و م .12

 تحمیلی

 

 اسناد باالدستی
 

  برنامه ششم توسعه:  74ث ماده بند 

با « نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای 

اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک 

های پرستاری در سطح کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتخانواده با به

گری با رعایت بندی خدمات، پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاری امور تصدیجامعه و منزل، سطح

( قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق 13ماده)

ای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجر

 ارجاع قرار گیرند.

 

 اولویت سوم اولویت های ابالغی ریاست جمهوری 

بندی خدمات تشخیصی و های اولیه سالمت و سطحارائه خدمات جامع و همگانی سالمت مبتنی بر مراقبت 

 درمانی بر اساس نظام ارجاع
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  برنامه های پیشنهادی مقام محترم وزارت برای دولت دوازدهم  4بند 

توسعه و ارتقا زیر ساخت های حوزه درمان و افزایش دسترسی عادالنه خدمات به ویژه توسعه سطح دو 

 خدمات در جهت اجرای نظام ارجاع

 

  کشور  97قانون بودجه سال  17بند الف تبصره 

ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف  1397سالمت و پایداری منابع، در سال به منظور رعایت عدالت در  -الف

شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار 

مندی از االمکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهرهگیرند، حتیمی

شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه دمات باالتر اعم از خدمات ارائهسطح خ

 .شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بودالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهشده فوقتعریف

 

 سیاستگزاری و اجراییارکان 

 

 به شرح زیر می باشد:  3۰/3/96ابالغی مورخ دستورالعمل  7مطابق ماده  

شامل  3و  2عهده کمیته مشترک کشوری نظام ارجاع سطح ه الف( هماهنگی های مدیریتی فرایند ارجاع ب

معاونین درمان، بهداشت و مدیرکل آمار و فناوری اطالعات وزارت، مدیرعامل سازمان بیمه، معاون بیمه 

 می باشد. خدمات سالمت و مدیر فناوری اطالعات سازمان بیمه

مرکز استان  3و 2ب( هماهنگی های اجرایی این دستورالعمل به عهده کمیته دانشگاهی نظام ارجاع سطح 

شامل معاونین درمان و بهداشت و مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی، مدیرکل بیمه سالمت 

مه سالمت استان بوده و ریاست این استان، معاون بیمه خدمات سالمت و رییس اداره فناوری اطالعات بی

 کمیته با رییس دانشگاه/دانشکده می باشد.

هایی که دارای بیش از یک دانشگاه/دانشکده می باشند، معاون درمان و بهداشت  : در استان1تبصره 

 دانشگاه/ دانشکده شهرستان عضو کمیته دانشگاهی مرکز استان خواهند بود.

کشور نیز مانند دانشگاهها متعهد به انجام وظایف مذکور خواهند : دانشکده های مستقل در 2تبصره

 بود.

: کمیته دانشگاهی مرکز استان موظف است گزارشات اقدامات انجام شده را ماهیانه 3تبصره

 اعالم نماید 3و 2بصورت رسمی به کمیته کشوری سطح 

 

 کلی هدف
  1397در کشور تا پایان سال ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح یک و دو  پیاده سازی نظام ارجاع

 اختصاصی افاهد
 1397دستور عمل برای گسترش برنامه تا گام دوم تا نیمه اول خرداد  ممتدوین مت 
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  تدوین برنامه عملیاتی و تکمیل مرحله اجرای آزمایشی گام اول  و دوم براساس ابالغ متمم

 1397تا پایان شهریور ماه  های منتخب دانشگاه اجرایی در  دستورعمل

  1397تهیه محتواهای اطالع رسانی و جلب مشارکت مردمی تا پایان خرداد ماه 

  1397تامین زیرساخت های اطالعاتی نظام ارجاع تا پایان تیر ماه  

  1397پزشکان تا پایان تیرماه تهیه محتواهای جلب حمایت انجمن های صنفی 

  1397تحلیل عملکرد دانشگاههای مجری گام اول و دوم تا پایان مهرماه 

 1397تا پایان سه ماهه سوم  دانشگاه داوطلب  20امه به حداقل گسترش برن 

 زنگری برنامه در تحلیل عملکرد و گزارش پیشرفت دانشگاههای مجری گام های اول و دوم و با

 صورت نیاز

  1397گسترش برنامه به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان سال 

  راهبردها
  و سازمان  ، دانشگاه هادرمانی در وزارت بهداشتبهداشتی هماهنگی سطوح مختلف ارائه خدمات

 های بیمه گر

  تامین زیرساخت های مالی، اطالعاتی و مدیریتی  استقرار برنامه از منابع موجود 

  فرهنگ سازی استقرار برنامه نظام ارجاع در سطح جامعه از طریق اطالع رسانی عمومی و تولید

 های فرهنگی برنامه

  یمارارجاع باستقرار نظام ثبت اطالعات الکترونیکی به منظور امکان تحلیل اطالعات و ردیابی مسیر  

  توانمندسازی پزشکان عمومی سطح اول ارائه خدمات برای ارائه خدمات درمانی پایه و جلوگیری

 از ارجاع غیرضروری 

  پزشکان متخصص برای ارائه خدمات مناسب و متناسب با مقطع درمانی خود از  همکاریجلب

 طریق تدوین نظام های انگیزشی

 شمول برنامه
پزشکان عمومی شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت روستایی و شهرهای زیر  ارجاع بیمار از -1گام 

 هزار نفر  و جمعیت عشایری به کلینیک ویژه )سطح دوم خدمات سرپایی(  2۰

ارجاع بیمار از پزشکان عمومی تمامی مراکز خدمات جامع سالمت )روستایی، شهری( به کلینیک -2گام 

ن متخصص طرف قرارداد نظام ارجاع در مناطقی که کلینیک )سطح دوم خدمات سرپایی( و پزشکا ویژه

 ویژه راه اندازی نشده است.  

ارجاع بیمار از پزشکان خانواده و پزشکان عمومی)دولتی و خصوصی( طرف قرار داد نظام  -3گام 

 به کلینیک ویژه و پزشکان متخصص طرف قرارداد نظام ارجاع  4ارجاع

 

                                                 

 قرارداد نظام ارجاع شامل بیمه پایه، دانشگاه علوم پزشکی و فرد طرف قرارداد می شود 4 
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 فرآیند اجرایی 
 

 : ابی وضعیت موجودارزی -مرحله اول

ارزیابی وضعیت موجود  پزشک خانواده شهری استان های فارس و مازندران ، نظام ارجاع الکترونیک 

 دانشگاه گلستان 

 تدوین متمم دستور عمل   –مرحله دوم 

  ،تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان معاونت بهداشتی، دفتر آمار و فناوری اطالعات

 بیمه سالمت 

 تشکیل جلسات تصمیم گیری در سطح معاونین بهداشت، درمان و برنامه ریزی 

 برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برنامه استقرار نظام  دستورعمل متمم تدوین پیش نویس

براساس مصوبات  96/3/3۰مورخ  253/1۰۰گام اول مقام محترم وزارت به شماره  –ارجاع 

  الذکرجلسات فوق 

 12و ابالغ به دانشگاه ها برای اجرا در  برنامه ریزی جلسات تکمیلی برای تکمیل دستورعمل 

 97تا پایان شهریور  دانشگاه

 اجرای گام اول و دوم در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور –مرحله سوم 

 مم تدوین برنامه عملیاتی و تکمیل مرحله اجرای آزمایشی گام اول  و دوم براساس ابالغ مت

 دانشگاه های منتخبدستورعمل اجرایی در 

  تحلیل عملکرد دانشگاههای مجری گام اول و دوم 

 1397تا پایان سه ماهه سوم دانشگاه داوطلب  2۰امه به حداقل گسترش برن 

 ری گام های اول و دوم و بازنگری برنامه در تحلیل عملکرد و گزارش پیشرفت دانشگاههای مج

 صورت نیاز

  1397گسترش برنامه به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان سال 
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 جدول  زمان بندی
 

 مسوول اجرا  عنوان فعالیت  ردیف 
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تشکیل کمیته کشوری مدیریت برنامه و تبیین سیاست های استقرار   .1

 نظام ارجاع

معاونت بهداشت و 

 درمان

            

ارزیابی وضعیت موجود  پزشک خانواده شهری استان های فارس و   .2

 مازندران ، نظام ارجاع الکترونیک دانشگاه گلستان 

معاونت بهداشت و 

 درمان

            

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و  دستورعمل تدوین متمم  .3

 استقرار نظام ارجاعدستورالعمل اجرایی برنامه 

معاونت بهداشت و 

 درمان

            

4.   
  های منتخب مرحله اول دانشگاه  ابالغ متمم دستور العمل به

عاونت بهداشت و م

 درمان

            

5.  

تشکیل تیم نظارتی ستاد وزارت بهداشت برای ارزیابی پیشرفت برنامه 

 در دانشگاه های مجری 

معاونت بهداشت و 

درمان، دفتر آمار و 

فناوری اطالعات، 

 سازمان های بیمه

            

             معاونت بهداشتی تهیه محتواهای اطالع رسانی و جلب مشارکت مردمی  .6

             معاونت بهداشتی اطالع رسانی و فرهنگ سازی در سطح جامعه   .7

8.  

 ارجاعتامین زیرساخت های اطالعاتی نظام 

معاونت بهداشتی، دفتر 

آمار و فناوری 

 اطالعات،
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9.  
 تدوین و ابالغ بسته خدمتی انگیزشی پزشکان سطح اول

 معاونت بهداشتی

 سازمان های بیمه

            

10.  
 تهیه محتواهای جلب حمایت انجمن های صنفی پزشکان

سازمان معاونت درمان 

 های بیمه

            

11.  
 تدوین و ابالغ  بسته خدمتی انگیزشی سطح دوم و سوم 

سازمان  معاونت درمان

 های بیمه

            

دانشگاه مجری نظام الکترونیک  10تدوین  و ارسال برنامه عملیاتی در   .12

 و  فارس و مازندران
 دانشگاه های منتخب

            

تکمیل مرحله اجرای آزمایشی گام اول  و دوم براساس ابالغ متمم   .13

 دستورعمل اجرایی 
 انشگاه های منتخبد

            

             کمیته کشوری تحلیل عملکرد دانشگاههای مجری گام اول و دوم  .14

15.  
 دانشگاه داوطلب 20امه به حداقل گسترش برن

عاونت بهداشت و م

 درمان

            

تحلیل عملکرد و گزارش پیشرفت دانشگاههای مجری گام های اول و   .16

 دوم و بازنگری برنامه در صورت نیاز
 کمیته کشوری

            

17.  
 های علوم پزشکیگسترش برنامه به کلیه دانشگاه 

معاونت بهداشت و 

 درمان
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 شاخص های پایش و ارزیابی 
 

 شاخص نظارت میدانی شاخص نظارت محیطی شاخص نظارت ستادی برنامه عملیاتی  

  ابالغ دستورالعمل 

  پیگیری مصوبات جلسات کمیته کشوری 

  گزارش پیشرفت برنامه )تعداد دانشگاه

های مجری برنامه نظام ارجاع سطح دوم و 

 سوم( 

  تدوین و ارسال نقشه ارجاع دانشگاه 

  میانگین نسبت  بیماران ارجاعی به کل

 بیماران براساس نقشه ارجاع

  میانگین نسبت ارسال پسخوراند به کل

 بیماران ارجاعی

  درصد بیماران ارجاعی در بیمارستان

 انشگاهید

  درصد ارسال پسخوراند بیماران ارجاعی

 در بیمارستان دانشگاهی 

 


