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دسترسی مرکز مجری پزشک خانواده ، 89شبکه بهداشت و درمان و 8در حال حاضر مرکز بهداشت استان با 

نفر در تمام ساعات شبانه روز  20000به کلیه خدمات سالمت سطح یک در کلیه روستاها و شهرهای زیر % 100

 .را ایجاد نموده است( در مراکز مجری و مراکز معین)

دسترسی روستائیان به خدمات پاراکلینیک با توسعه آزمایشگاه ها از جنبه کمی و کیفی ارائه % 100پوشش 

:  شگاهی از دیگر فعالیتهای چشمگیر پزشک خانواده بوده وارائه خدمات آزمایشگاهی شاملخدمات آزمای

شمارش افتراقی سلول های  و  CBCآزمایش -Blood Group & Rh نوبت اول آزمایشات مادران باردار شامل

یر آزمایش کومبس غ-Serum BUN- Serum Creatinin -کشت ادرار -آنالیز کامل ادرار آزمایش  -خونی

آزمایش غربالگری دیابت و  ( -در صورت نیاز) FBS--  TSH –VDRL- HBSAg(منفی RHمادران )مستقیم 

 Glucoseآزمایش غربالگری دیابت بارداری   -Serum Cholesterolو  FBSغربالگری اختالل چربی خون 



Chalenge Test(GCT)-  Oral Glucose Tolerance Test(OGTT)-     آزمایشهای غربالگری نوزادان

بصورت رایگان صورت گرفته وبرای سایر (PKU) فنیل آالنین یگیری کمّ اندازه TSH (CH- )اندازه گیری 

 .درصد تعرفه اخذ می گردد15،   1آزمایشات سطح

دندانپزشک طرف  33خدمات دندانپزشکی در  مرکز  مجری برنامه  پزشک خانواده با حضور % 100پوشش 

از  ارائه رایگان خدمات سالمت دهان ودندان به گروههای هدف تحت پوشش برنامه بیمه روستایی وراردادق

 .دیگر عملکردهای این واحد می باشد

خدمات دارویی درمراکز مجری برنامه  پزشک خانواده استان زنجان تأمین وتدارک داروهای % 100پوشش 

هیه  مکمل های دارویی مورد نیاز گروه های هدف بصورت قلم و ت 436اساسی وافزایش اقالم دارویی به 

 .انجام می گیردرایگان 

 خانهوبازسازی خانه بهداشت پیش بینی شده در طرح گسترش  و اعالم پایان محرومیت روستاها  466تکمیل 

 ت پزشکان درصدی محل زیس 100تجهیز، تعمیر و بهبود استاندارد  .ی که نیاز به بازسازی داشته اندبهداشت های 

وتکمیل نیروی انسانی مورد نیاز  تیم سالمت مراکز و مراکز خدمات جامع سالمت روستایی مجری پزشک خانواده 

 .خدمات جامع سالمت روستایی به ویژه پزشک و ماما هم از فعالیتهای این مجموعه می باشد

خانواده وماماوسایر اعضای تیم درصد خودروی موردنیاز مراکز مجری جهت انجام دهگردشی پزشک 100تامین  

 .در راستای ارتقای سالمت جمعیت تحت پوشش انجام شده است سالمت

وآماده سازی (سامانه سیب)1الکترونیک سازی ثبت کلیه اطالعات مربوط به خدمات سالمت ارائه شده در سطح 

استای اجرای نظام ارجاع در رو اخذ فیدبک از متخصصین  2بستراجرای الکترونیک سازی  نظام ارجاع به سطح 

 پزشک برنامه در آن نمودن عملیاتی و ارجاع نظام توسعه و تقویت منظور به .الکترونیک صورت گرفته است

 ،معاون درمان معاون بین ای نامه تفاهم نفر، هزار 20 زیر شهرهای و عشایری روستایی، جمعیت در خانواده

 پزشکان نامه، تفاهم این براساس. گردید منعقد ایران  سالمت بیمه وسازمان اطالعات فناوری مدیر ، بهداشت

 شده تکمیل فرم با خانواده پزشک طریق از بیمار که)دولتی سرپایی تخصصی مراکز در ارجاع پذیرنده متخصص

 می اقدام الکترونیک خوراند پس فرم دقیق تکمیل به نسبت ،(است شده معرفی مراکز آن به ارجاع الکترونیک

 :اهم اقدامات انجام شده در استان در راستای الکترونیک سازی به شرح ذیل می باشد .نماید

 استان الکترونیک ارجاع نظام های کمیته ساب و ارجاع نظام هدایت ستاد و دانشگاهی کمیته تشکیل 

 درراستای محترم ومعاونین دانشگاه محترم رییس حضور با ارجاع نظام کمیته منظم جلسات برگزاری 

 دراستان الکترونیک ارجاع نظام کالن های گذاری سیاست

 و حضورمعاونین با هفتگی صورت به منظم جلسات برگزاری و ارجاع نظام هدایت ستاد تشکیل 

 مشکالت رفع راهکارهای واتخاذ برنامه اجرای از شده گزارش محیطی مشکالت وبررسی کارشناسان

 و معاونین دانشگاه، ریاست حضور با ارجاع نظام کمیته منظم کنفرانس ویدئو جلسات ماهانه  برگزاری 

 شهرستان  عملکرد گزارش ودریافت منظم صورت به استان کارشناسان و ها شبکه ، بیمارستانها روسای

 راهکار ارائه و برنامه اجرای های چالش اندیشی وهم ها



 محترم فرمانداران حضور با شهرستانها غذایی وامنیت سالمت کارگروه در بهداشتی محترم معاون حضور 

 الکترونیک ارجاع نظام تبیین برای ها شبکه محترم روسای و

 غذایی وامنیت سالمت کارگروه در الکترونیک ارجاع نظام توجیهی/آموزشی جلسه 16 برگزاری 

 ها شبکه محترم روسای و فرماندارمحترم حضور با شهرستانها

 روسای حضور با خانواده پزشکان برای الکترونیک ارجاع نظام توجیهی/آموزشی جلسه 20 برگزاری  

 خانواده وپزشکان شبکه محترم

 وائمه روستاها وشوراهای دهیاران برای الکترونیک ارجاع نظام توجیهی/آموزشی جلسه 100 برگزاری 

 خانواده وپزشکان شبکه محترم روسای حضور با  جماعات

 سالمت تیم اعضای سایر و  بهورزان برای الکترونیک ارجاع نظام توجیهی/آموزشی جلسه 176 برگزاری 

 خانواده حضورپزشکان با

 بهورزان حضور با مردم برای الکترونیک ارجاع نظام توجیهی/آموزشی جلسه 500 برگزاری 

 آموزشی تراکت و بنروتوزیع   تهیه 

 وسه ودو یک سطح در فرایند اجرای چگونگیو ارجاع نظام نامه شیوه طراحی 

 پایش اپلیکیشن در آن بارگذاری و 2و1 سطح در الکترونیک ارجاع نظام رضایتمندی لیست چک تهیه 

 ودرمان بهداشت های شبکه ارزیاب کارشناسان وآموزش بهداشتی معاونت

 3و2سطح در پسخوراند ارسال تا 1 سطح از ارجاع نحوه از مکرر بازیدهای و پیگیریها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


