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طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لطفا فشم صیش سا تشای ّش طشح تطَس جذاگاًِ تکویل ًواییذ ٍ تِ ّوشاُ ًاهِ سػوی تا رکش هٌثغ ٍ ًحَُ تاهیي هالی آى تِ هؼاًٍت پظٍّـی
هَػؼِ هلی اسػال ًواییذ.
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

اداسُ ػالهت ػالوٌذاى دفتش ػالهت جوؼیت ،خاًَادُ ٍ هذاسع

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

دکتش هحوذ اػواػیل هطلك
02181455619خاًن دکتش لذًی
99111101190
تذٍیي پشٍتکل ٍ اجشای پایلَت هشالثت دس هٌضل اص ػالوٌذاى ًیاصهٌذ

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

پیـشفتْای تَجَد آهذُ دس صهیٌِ تْثَد دػتشػی تِ خذهات تْذاؿتی ٍ دسهاًی دس ایشاىّ ،شم ػٌی
جوؼیت سا تِ ػوت سؿذ ػالوٌذی تغییش دادُ اػت .ایي گشٍُ ػٌی تِ دلیل پیاهذّای ًاؿی اص
افضایؾ ػيً ،یاصّای هشالثتی چٌذ جاًثِ داؿتِ ٍ ّوچٌیي ًیاصهٌذ دسیافت خذهات تْذاؿتی دسهاًی
هتوایض اص ػایش گشٍُ ّای ػٌی ّؼتٌذ ،ایي اهش ػیاػت گزاسی ٍ تشًاهِ سیضی ٍیظُ جْت تذٍیي
ًظام جاهغ خذهات ػالهت ٍیظُ ػالوٌذاى سا ضشٍسی هی ػاصد.
اص طشفی افضایؾ اهیذ صًذگی ٍ کاّؾ هشگ ٍ هیش یکی اص اّذاف هْن دس ػیاػتْای اتالغی
ػالهت ٍ ػیاػتْای اتالغی جوؼیت کـَس دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.
لزا لضٍم تَجِ ٍ اسائِ خذهات تِ ػالوٌذاًی کِ تذالیلی لادس تِ هشاجؼِ تِ هشاکض تْذاؿتی ،دسهاًی
ًیؼتٌذ ،تیؾ اص پیؾ هحؼَع اػت.
ًظام خذهات سػاًی دس کـَس ّای تَػؼِ یافتِ تا حذٍد صیادی کاهل ؿذُ ٍ اسائِ خذهات دس هٌضل
تِ دلیل ّضیٌِ تاال اص ػي  56ػالگی دس ًظش گشفتِ هیـَد .دس ایشاى ًیض تا تَجِ تِ ػطح تٌذی
خذهات ٍ ًظام اسجاع ،هیتَاى تؼتش ػاصی ٍ ّواٌّگی الصم تشای ایجاد اًَاع خذهات هَسد ًیاص دس
تشًاهِ هشالثت دس هٌضل سا اًجام داد .
اصَال هشالثت ػالوٌذاى دس ػِ هحَس تیواسػتاى  ،هشاکض ًگْذاسی ٍ خاًِ ٍ جاهؼِ اػتٍ .
ػالوٌذی کِ هـکل پیذا هیکٌذ دس یکی اص ایي ػِ ػطح اػت:
تیواسػتاًْای دٍػتذاس ػالوٌذ تایذ داسای اتاق ػالوٌذاى دس تخؾ اٍسطاًغ ٍ هشالثتْای تؼکیٌی
تاؿذ ٍ هَلغ تشخیص تا تین هشالثت دس هٌضل ّواٌّگ ؿَد.
هشاکض ًگْذاسی ًیض دس چٌذ لؼوت فؼالیت هیکٌٌذ.
اها هشالثت دس هٌضل تشاػاع چٌذیي تخؾ اص جولِ ،هشالثتْای پایِ حوایتی ،اسائِ غزا دسب هٌضل،
حول ٍ ًمل ،تاؿگاّْای تفشیحی  ،ایجاد خاًِ ّای اػتاًذاسد ،آهَصؽ هشالثیي ػالهت ،ایجاد
هشاکض سٍصاًِ ٍ هشاکض سٍصاًِ دهاًغ هی تاؿذ.
تا تَجِ تِ ًثَدى تشًاهِ هشالثت دس هٌضل ػالوٌذاى دس ًظام ؿثکِ هَجَد ،تایذ الگَیی هٌاػة تْیِ
ٍ اتتذا پایلَت ٍ ػپغ دس ػطح کـَس اجشا ًوایین.
-1هحاػثِ حجن ًوًَِ ٍ تشآٍسد جوؼیت تحت پَؿؾ
-1تؼییي هیضاى فشاّن تَدى ٍ لاتل اػتفادُ تَدى تشًاهِ هشالثت دس هٌضل تشای ػالوٌذاى هٌاطك
پایلَت
-3تؼییي هیضاى ایوٌی ٍ اجتٌاب اص صذهِ ٍ حَادث خاًگی دس اسائِ خذهات ٍ هشالثتْا دس هٌاصل
ػالوٌذاى تحت پَؿؾ
-0تؼییي هیضاى سضایت ػالوٌذاى تحت پَؿؾ هشالثت دس هٌضل اص خذهات اسائِ ؿذُ

سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ
عٌَاى طرح

اّذاف هَرد ًظر طرح

1

خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح
اًتظبرت از هجری در حیي اجرای
طرح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ )...

اًتظبرت از هجری پس از اتوبم
طرح (هبًٌذ اقذاهبت کبربست
ًتبیج ،هالحظبت اخالقی ٍ قبًًَی

 -6تؼییي هیضاى سضایت هشالثیي ػالهت اص ػالوٌذاى تحت پَؿؾ اص خذهات اسائِ ؿذُ تِ
ػالوٌذاى
-5تؼییي هیضاى اثش تخـی خذهات ٍ هشالثتْا دس هٌاصل اص ًظش دسیافت کٌٌذگاى ٍ اسائِ دٌّذگاى
-7تؼییي ٍ تؼشیف ؿاخص ّای ػٌجؾ خذهات ٍ هشالثتْای ػالوٌذی
 -8تؼییي لاتلیت اًجام پزیشی اجشای تشًاهِ هشالثت دس هٌضل ػالوٌذاى دس ػطح کـَسی
اًتظاس هیشٍد پشٍتکل هشالثت دس هٌضل ػالوٌذاى تا اّذاف فَق تِ گًَِ ای تذٍیي گشدد کِ پغ اص
اًجام تجشتِ تصَست پایلَت ،تتَاًذ لاتلیت اجشایی دس ػطح کـَسی سا داؿتِ تاؿذ.
اًتظاس هیشٍد دس کلیِ هشاحل طشح ،اص هحاػثات اٍلیِ تا تْیِ پشٍپَصال ًْایی ،جلؼات هٌظن تا
ػفاسؽ دٌّذُ تشگضاس گـتِ ٍ تطَس هؼتوش دس جشیاى اهَس لشاس گیشد.
ػاصهاى ػفاسؽ دٌّذُ اداسُ ػالهت ػالوٌذاى (دکتش هْیي ػادات ػظیوی ٍ ّوکاساى) تِ ػٌَاى
اػضای تین اصلی هیثاؿٌذ.
سػایت هؼائل فشٌّگی ،اخاللی ٍ هزّثی ٍ اکشام ػالوٌذاى ٍ ّوچٌیي هشالثیي ػالهت دس تذٍیي
پشٍتکل هشالثت دس هٌضل ػالوٌذاى
پیـگیشی اص ّضیٌِ ّای اضافی

ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

داؿتي ػَاتك ػلوی کافی  -تجشتِ خذهت دس ًظام تْذاؿتی دسهاًی کـَس -ػشػت ػول ٍ
ّوکاسی دس کلیِ هشاحل طشح

هذت زهبى اجرای طرح

یکؼال

سقف بَدجِ طرح

دٍ هیلیاسد سیال

سبیر تَضیحبت

تذٍیي پشٍتکل تایذ تصَستی تاؿذ کِ تتَاًذ دس ًظام ؿثکِ کـَسی لاتلیت اجشایی کاهل داؿتِ
تاؿذ.

دٌّذگبى

*فشآیٌذ تشسػی ،تصَیة ،ػمذ لشاسداد ٍ ًظاست کیفی طشح ّای پظٍّـی ،تش اػاع فشآیٌذّای تؼشیف ؿذُ دس هَػؼِ هلی تحمیمات ػالهت
اًجام هی پزیشد.
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