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بیماری های خاص و صعب العالج از مقوله های بارز در نظام سالمت کشور محسوب می شود که 

اگرچه جمعیت بیماران مبتال ، تعداد قابل توجهی را تشکیل نمی دهد ،  لیکن هزینه های تشخیصی ، 

ان همواره یکی از دغدغه ها بوده است چرا  که به دلیل تکنولوژی های پیشرفته،  درمانی و توانبخشی آن

داروها و خدمات درمانی گرانقیمت مورد نیاز ، پرداخت هزینه های مرتبط برای بیماران سخت و طاقت 

فرسا بوده و با توجه به محدودیت منابع در نظام های سالمت و بیمه ، امکان تحت پوشش قرار دادن 

ه خدمات میسر نیست . در چنین شرایطی چاره ای جز مدیریت بهینه منابع و الزام درمانگران برای کلی

رعایت دستور العمل ها و مقررات درمانی و داروئی کشور وجود ندارد . تعریف بسته مراقبت جامع 

سط تیم های بیماران خاص و صعب العالج ، عالوه بر کنترل هزینه ها ، با تمرکز خدمات و ارائه آن تو

مجرب درمانی ، باعث ارتقاء سطح و کیفیت خدمات می گردد. عالوه بر این با توجه به تنوع خدمات مورد 

رفاه حال بهتر آنان می گردد . این  "نیاز ، عرضه خدمات در یک فضا باعث کاهش تردد بیماران و نهایتا

پاراکلینیک و  –توانبخشی  – داروئی –درمانی  –دستورالعمل ، با هدف تبیین نیازهای تشخیصی 

مشاوره های ضروری بیماران و همچنین فضاها و تجهیزات مورد نیاز تدوین شده است . امید است 

برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور که قصد راه اندازی و ارائه خدمات جامع به بیماران خاص و 

 صعب العالج را دارند ، مفید فایده باشد .  

 مرکز جامع: تعریف  1-ماده

دولتی است که با استفاده از پرسنل فنی گروه پزشکی و پیراپزشکی شاغل در مراکز مجموعه ای  

آموزشی درمانی/  دانشگاه/دانشکده ذیربط و نیز پرسنل و نیروهای دوره دیده دانشگاه با رعایت تعرفه 

معاونت درمان و با  یید أعصر ) پس از ت در شیفت های صبح وهای مصوب قانونی به صورت روزانه 

پاسخ به خدمات تشخیصی، برای مرکز اداره می شود . این شرایط ذکر شده در این دستورالعمل ( 
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ام  –هموفیلی  –تاالسمی آزمایشگاهی، تصویر برداری، دارویی ، توانبخشی و درمانی سرپایی بیماران 

امل ویزیت های تخصصی و فوق راه اندازی می گردد .  خدمات مشاوره ای بیماران نیز ش اس و ای بی

تا بیماران مبتال به بیماری های خاص مذکور ، کلیه خدمات مورد نیاز خود را در  می باشد ، تخصصی 

دریافت نمایند و از ترددهای اضافی به منظور دریافت خدمات سیستم ارجاع  این مرکز یا با ساماندهی

 گیری به عمل آید .متنوع در سایر مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی جلو

 

 : اهداف 2 –ماده 

 با رعایت تعرفه های دولتی مصوبو توانبخشی  (سرپایی)درمانی  ،ارائه خدمات تشخیصی  -1-2

 ساماندهی مناسب تر سیستم ارجاع سرپایی /  پذیرش بستری  -2-2

 بهره برداری مناسب از امکانات دانشگاه/دانشکده  -3-2

 مراقبت چند تخصصیدرمانی با اجرای برنامه مین خدمات تأدسترسی و  تسهیل  -4-2

 کاهش هدر رفت دارویی و مین داروهای مورد نیاز بیماران خاصتأایجاد دسترسی و  -5-2

 راهنماهای بالینی مراقبت و درمان بیماران خاص و پروتکلها ، اجرای مناسب تر دستورالعملها-6-2

هیئت علمی تمام وقت ، پزشک ، پرستار،  افزایش انگیزه اعضاء تیم درمانی بیماران خاص ، -7-2

 .موثر آنها است مشاوره های تخصصی ، توانبخشی و ... در جهت ارتقاء کیفیت درمان و افزایش حضور

 ارائه برنامه های آموزشی  برای تیم درمانگر ، بیماران و خانواده های آنان -8-2

 طح و عمق خدماتامکان تمرکز حمایت های ویژه برای گروه های هدف در س -9-2
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 : خدمات قابل ارائه 3-ماده 

در این مراکز به  در راستای اجرای بسته های جامع درمانی بیماران خاص مهمترین خدمات قابل ارائه 

 شرح ذیل می باشد :

تخصصی و فوق تخصصی : شامل ویزیت های دوره ای توسط پزشک  –ویزیت های روتین  -1-3

اطفال ، داخلی ، نورولوژی و پوست و مشاوره های تخصصی و  ویزیت تخصصی –درمانگر خط اول 

 -ریه  –گوارش  –روانشناسی  –روانپزشکی  –غدد  –هماتولوژی  –عفونی  –فوق تخصصی شامل قلب 

 توانبخشی –ژنتیک  -تغذیه  –زنان  – یدندانپزشک

 ژنتیک  –تخصصی  –پاراکلینیک شامل آزمایشگاه روتین  -2-3

 و... *MRI.T2اکوکاردیوگرافی ،  –امل سونوگرافی صویر برداری شت-3-3

 کاردرمانی و گفتار درمانی –توانبخشی شامل فیزیوتراپی  -4-3

 بینایی سنجی  –شنوایی سنجی  –تست ورزش  -5-3

 پالس تراپی   -بخش تزریق خون و فراورده های انعقادی  -6-3

 دیوداروهااتاق عمل سرپایی جهت انجام اعمال سرپایی و تزریق را -7-3

 خدمات دندانپزشکی  روتین و تخصصی -8-3

 خدمات بانک خون و پالسما فرزیس -9-3
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 در موارد بستری اخذ پذیرش از مراکز تخصصی ارجاع بیماران و -11-3

بستری از بیمارستانهای  اخذ  پذیرشمرکز جامع موظف است در موارد نیاز ، جهت  :  1تبصره 

 تخصصی اقدام نماید.

بیمارستانهای دولتی موظف هستند به درخواست پذیرش صادره از مراکز جامع حداکثر  : 2تبصره 

 مساعدت را فراهم نماید.

  بیماران خاص مرکز جامعز نیا ردموفضاهای :  4- دهما

تزریق خون و فرآورده  ، اتاقو مشاوره ها  های معاینه تخصصیاتاق پزشک ، اتاق:  فضاهای اختصاصي

واحد ،  ، فضای آموزشی ، فضای دندانپزشکی ، داروخانه تراپی ، اتاق پالسمافرزیسهای انعقادی، پالس 

 ، فضاهای انتظار برای مراجعین پذیرش

ارک مد: داروخانه ، آزمایشگاه ، فضاهای توانبخشی ، تصویر برداری ،  فضاهای عمومي ) مشترک (

بط با  هر مشاوره تخصصی فضاهای تشخیصی مرت صندوق ،  و سرور، IT، فضای بایگانیو پزشکی 

های اکو کاردیوگرافی، تراکم استخوان، ادیومتری و اپتومتری و غیره(، اتاق عمل سرپایی )همانند اتاق

بیوپسی پوست و...  )جهت انجام فرآیندهایی همچون بخیه زدن ، ختنه بیماران هموفیل، تزریق رادیودارو،

استریلیزاسیون ،  قاـتاباشند( ، ر بخش جراحی نمیهای عمل دکه نیازمند شرایط استریل همانند اتاق

، کارکنان اداری ، رخت کن پرسنل )خانم ها و از جمله اتاق مسئول فضاهای حوزه اداری و پرسنلی

، آبدار  تی شو، بالهاری زنگهدهای ، اتاق مددکاری ، فضاهای خدماتی شامل اتاق آقایان به صورت مجزا(

 )سیسات ، فضاهای تأ )زنان، مردان و معلول(پرسنل و مراجعین  داشتیسرویس های به خانه ، انبار ،

 . )های برق، سرور و موتور خانهشامل اتاق
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و درمانی قابل ارائه به بیماران خاص و صعب العالج در  : با توجه به ماهیت خدمات تشخیصی  1تبصره 

خیصی و درمانی متنوع توصیه می این مراکز ، استقرار مرکز در بیمارستان های جنرال با امکانات تش

گردد تا ضمن امکان ارائه خدمات اضافی به بیماران ) در صورت نیاز ( ، بتوان از امکانات موجود به 

صورت مشترک استفاده نمود . بدیهی است در صورت استقرار زیر ساخت های الزم در بیمارستان ، 

 مجهز کردن مرکز به تجهیزات اختصاصی ضرورت ندارد .

با  رسانسوآباید مجهز به ، یک طبقه باشد از بیش در  مرکز جامع نساختما تی کهرصودر:  2 هصرتب

قع امو در ومبوالنس آ ددترر، بیمال نتقااجهت آن ورودی  دربت ـموقعی ویلچر،امکان حمل برانکارد یا 

 .مناسب باشد تشنشانیی آها ماشیندد جهت تراری ضطرا

سایر  )داروخانه، دندانپزشکی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، های پاراکلینیکسایر واحد راه اندازی:  3 هتبصر

 و .غیره ( مطابق آئین نامه ها، ضوابط و استانداردهای مربوطه می باشد. خدمات توانبخشی

: به منظور جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و انجمن های حمایتی در مراقبت و درمان  4تبصره 

درمانگاه ترتیبی اتخاذ نماید تا فضایی جهت حضور نماینده انجمن های مرتبط بیماران خاص ، مسئول 

  در اتاق مددکاری مهیا باشد.

 بط پرسنلياضو:  5 –ماده 

( مرکز جامع متناسب با بار مراجعه و با تصمیم اداری)، تخصصی و اجراییپرسنل فنیمین : تأ 1-5

شامل گروه های پزشکی و ، ای فنی مرکز جامع نیروه انشگاه/دانشکده  خواهد بود ومعاونت درمان د

پیراپزشکی شاغل در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه/دانشکده می باشند که با معرفی از طرف 
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دستیاران و دانشجویان پزشکی در مرکز حضور دانشگاه در این مرکز مشغول فعالیت خواهند شد.  

 جامع جهت آموزش بالمانع است . 

رمانگر خط اول می تواند پزشک عمومی آموزش دیده ، متخصص اطفال یا داخلی خواهد : پزشک د 2-5

بود . بدیهی است در مراکز پر جمعیت ، تعداد پزشگان خط اول درمان باید متناسب با تعداد بیماران تحت 

 پوشش  افزایش یابد .

 بیماران تحت پوشش پیش بینی می گردد .   : تعداد پرسنل مورد نیاز برای مرکز ، متناسب با تعداد 3-5

 

ییـد معاونـت   أدر صورت عدم امکان تامین نیروهای مورد نیاز گروه پزشکی/ غیرپزشکی ، با ت: 1تبصره 

مین کارکنان مذکور از بخش خصوصـی و غیردولتـی   هیئت رئیسه دانشگاه/دانشکده، تأ درمان و تصویب

اداری و استخدامی کارکنـان غیـر    آئین نامه 22ت ماده مقررابه صورت خرید خدمت با رعایت ضوابط و 

 رالعمل مربوطه ، بالمانع می باشد. وهیئت علمی و به استناد دست

 بیمارسـتان دسترسی سریع بیماران به خـدمات جـامع درمـانی و دارویـی،     سهولت به منظور  :2تبصره 

 ونی اقدام نماید.به راه اندازی خدمات مورد نیاز با اخذ مجوزهای قانمکلف است نسبت 

 

   مرکز جامع : شرح وظایف مسئول 6 –ماده 

مسئول مرکز جامع از میان پزشکان شاغل در مرکز جامع، به معاونت درمان دانشگاه/دانشکده  -1-6

 می شود.            معرفی
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ا بـا  جایگزینی وی ر ، رییس بیمارستاندر صورت استعفا یا پایان مدت قرارداد مسئول مرکز :  1 هتبصر

 معرفی فرد واجد شرایط دیگر اعالم نماید . 

     وظایف مسئول مرکز جامع -6 -2

اداره مرکز جامع و پیگیری کلیه امور پرسنلی، اداری و مالی  -1-2-6  

 مسئول مکاتبات اداری با مراجع ذیصالح   -2-2-6

 اجرای دستورالعملهای معاونت و ارائه گزارش آن  -3-2-6

  م با معاونت دانشگاه/دانشکده و بخش های کلینیکی و پاراکلینیکهماهنگی الز -4-2-6

 فعالیت در مرکـز جـامع  ای برپیشنهاد پرسنل گروه های پزشکی و پیراپزشکی، اداری و خدماتی  -5-2-6

ت ــ ممنوعیم دــ ر عــ ی بــ خذ تائیدیه مبناو  ئین نامهآین ابط اضو اسـاس  بره نشکده/دانشگادامعاونت به 

 مرکز جامع در لتغاـشاانونی ـق

 هطمربوی ل هالعمراستوس دساا بره غیر وئی دارو ،پزشکیت ماوملز ات وتامین تجهیزپیگیری  -6-2-6

 .هددمه ادامربوطه ی هااردستانداطبق د ند به فعالیت خوابتوی که وـنحه ـبمرکز جامع ای بر

 دارو های نیز وش بخ هرت ماوملز ات وتجهیزف مصر ده وستفااقابلیت  وکیفیت  بررت نظا -7-2-6

 مرکز جامع د درموجو

 قحقو رعایت منشور و رانبیما ضایتر جلب و بمطلو تخدما ئهارا جهت مناسب ییزربرنامه -8-2-6

 در مرکز جامع رانبیما
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ه نشگادا وزارت/ معاونت درمان نشناسارکه توسط کامرکز جامع ی ها ادیرا وقص افع نور -9-2-6

 .ددمیگر مالـعا

مرکز به ه کنند جعهامرران بیما کلیهپزشکی ی ها هندوپراری نگهد وتنظیم  ور تهیه برت نظا -11-2-6

بررسی شرح حال و دستور های پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت  جامع،

 تخطی از موازین علمی و فنی.

 نظارت بر نحوه پذیرش، نوبت دهی و بیماران در مرکز -11-2-6

و نظـارت بـر حسـن انجـام خـدمات       مرکز جامعتنظیم برنامه کاری قسمت های مختلف  تهیه و -12-2-6

 درمانی در ساعت های تعیین شده.

کلیه ل عماا وعایت ر ،ب وزارتمصوی ها لعملراستود وبخشنامهها ای جرابر حسن رت نظا -13-2-6

حرفه ای و نیز و ی المـسا، یـفنو ی ـین علمازوـم ی وزارت ول هالعمراتوـسد رات ورـمق ونین اقو

و نظارت بر عدم دریافت هر گونه وجوه خارج از  قانونیح یصالذجع امرب مصوی ها عایت تعرفهر

 تعرفه های مصوب قانونی. 

نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات  -14-2-6

 ه.های مربوطپزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل 

 همکاری کامل رئیس یا مسئول مرکز جامع با تیم های نظارتی دانشگاه/دانشکده  -15-2-6

 

  شیوه ارائه خدمات:  7-ماده 
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هماهنگی بین بخشی و ساماندهی ارائه خدمات درمانی اعم از ویزیت ، مشاوره های تخصصی ،  - 1-7

 می گیرد .صورت پاراکلینیک و ... بر اساس محتوای بسته های جامع درمانی 

ارائه خدمات سرپایی در مرکز جامع صورت می گیرد و یا از طریق خرید خدمت از سایر مراکز  - 2-7

 با تعرفه دولتی.غیر دولتی 

 ثبت عملکرد خدمات داده شده به بیماران در سامانه  معاونت درمان صورت می گیرد.  -3-7

با ارائه معرفی نامه واحد بیماریهای خاص شرایط عمومی پذیرش بیماران: پذیرش بیماران دائم  -4-7

 معاونت دانشگاه صورت می پذیرد.

در صورتیکه بیمار از مراکز مجاور در شرایط اورژانسی مراجعه نماید، مسئولیت اخذ پذیرش : 7تبصره

 می باشد. أعهده مرکز مبده و هماهنگی و نقل و انتقال بیمار به مرکز جامع، ب

و یا واحد بیماریهای خاص  أمان با ارائه معرفی نامه مهمان از شهر مبد: پذیرش بیماران مه2تبصره 

 معاونت دانشگاه با ذکر مدت اقامت صورت می گیرد.

 : مرکز جامع موظف است جهت اخذ  پذیرش بستری از بیمارستانهای تخصصی اقدام نماید. 3تبصره 

دره از مراکز جامع حداکثر : بیمارستانهای دولتی موظف هستند به درخواست پذیرش صا 4تبصره 

 د.را به عمل آورنمساعدت 

مراکز  بهاجازه ارجاع بیماران مراجعه کننده صرفاً  شاغل در مرکز جامعکارکنان و پزشکان  : 5ه تبصر

سرپایی و بستری دانشگاهی را دارند . در صورت عدم وجود امکانات مورد نیاز در مراکز  درمانی

در چارچوب ضوابط و دولتی ،  عقد قرارداد با بخش خصوصی  دانشگاهی، به شرط رعایت تعرفه
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مقررات آئین نامه مالی و معامالتی وزارت/دانشگاه/دانشکده و رعایت تعرفه های مصوب قانونی بالمانع 

 می باشد. 

 شیوه تامین  و تخصیص  دارو  : 8-ماده 

اطالعات ثبت شده در سامانه تعیین و تخصیص سهمیه دارویی به داروخانه مرکز جامع، بر اساس  -1-8

 صورت می گیرد.درمان معاونت 

پزشکان درمانگر موظفند  تجویز داروهای مشمول یارانه مورد نیاز این بیماران را در چارچوب  -2-8

 تجویز نمایند.درمان دستورالعمل های ابالغی معاونت 

معاونت غذا و داروی دانشگاه سازمان غذا و دارو سهیمه ماهیانه مرکز جامع را به شرکت پخش و  -3-8

اعالم می کند  و داروخانه مرکز جامع موظف است داروهای خود را بر اساس سهمیه تخصیص داده 

 شده از شرکت پخش تهیه نماید.

 

  داریبر هبهرراه اندازی  و  یط اشر : 9-ده ما

 غی خدمتابالی هااردستاندامطابق موجود/مورد نیاز مرکز جامع ات ئه لیست تجهیزارا ـ9ـ1

خدمات توسط کلیه ای برن ناارک آبا مدو پیراپزشکان ن پزشکا گروه حرفه ای، معرفی پرسنل ـ9ـ2

 معاونت دانشگاه/دانشکده.

.مربوطه معاونت درمانبه به کار مرکز جامع  وعشرم عالا وفعالیت ز غاآ ـ9ـ3   



 

 

 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 _شماره_

 _تاريخ_

 _پيوست_

ضوابط مربوطه می  ی و پیراپزشکی در مرکز جامع مطابق دستورالعمل وپزشکاشتغال گروه  -4-9

 صادر میگردد.پس از بازدید و تایید شرایط مرکز باشد و اجازه فعالیت توسط معاونت درمان  

بدیهی است ارائه خدمات  .در ساعات  صبح و عصر خواهد بود حداقل زمان فعالیت مرکز جامعـ 5-9

رستان ها مراجعه می بعد از ساعات فعالیت به صورت مورد اورژانس به بخش اورزانس بیما اورژانسی

 نمایند 

  شتيابط بهداضو  : 11-ده ما

به شماره  رعایت ضوابط بهداشتی بر اساس آئین نامه تاسیس و بهره برداری درمانگاه های عمومی

 و دستورالعمل های جاری وزارت الزامی است. 71/7/7981مورخ  /س7603/8

     راتسایر مقر :  11 –ماده 

بایست هر گونه دریافتی می  را نداشته وخاص فت وجه مستقیم از بیماران هیچ واحدی حق دریا -1-11

 صورت گیرد./ بیمارستان  مرکز جامعدر  مستقر طریق صندوق قبض، از صدور با

  رعایت تعرفه بخش دولتی)مصوب هیئت وزیران( توسط مرکز جامع الزامی است. ـ 11 ـ2

م تماای که برشود ب ـنصی وـنحه ب ستمی بای مرکزارائه شده در تخصصی ی شتههار  -3-11

قانونی خدمات باید در معرض دید عموم قرار ب وـمصی ها تعرفهمناً یت باشد. ضؤرجعین قابل امر

 گیرد.

ساعات فعالیت پرسنل گروه های پزشکی و پیراپزشکی شاغل در دانشگاه، در مرکز جامع،   -4-11

 .مطابق ضوابط اداری ومقررات جاری وزارت خواهد بود
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در صورت نیاز ، جذب سرمایه گذاری برای تامین تجهیزات پزشکی، پیراپزشکی و پاراکلینیک،  - 5-11

در چارچوب ضوابط و مقررات آئین نامه مالی و معامالتی وزارت/دانشگاه/دانشکده و رعایت تعرفه های 

 مصوب قانونی بالمانع می باشد. 

 

 


