
 

 

 

 

 

در طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت ؛ مراکز بهداشتی درمانی به  مرکز  خدمات جامع  

تعداد افزایش چشمگیر سالمت جامع شهری و پایگاهها به پایگاه سالمت ارتقا یافته و با 

تمامی افراد بر اساس نیاز خود در مورد نیاز،تأمین منابع انسانی مراکز و پایگاههای سالمت و 

 با حداکثر کیفیت به کلیه خدمات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت.. حداقل زمان ممکن و

 خدمتی  که به  عموم مردم ارائه می شودشامل موارد ذیل است: یازده بسته

 ... و تفریح تحصیل، کار، زندگی، عبادت، محل در خودمراقبتی .خدمات1

 ها بیماری و خطر عوامل زودهنگام شناسایی و تشخیصی خدمات .2

  فصلی و شایع های بیماری و مزمن های بیماری درمان شروع و تشخیص ارزیابی، خدمات .3

  سالمند و میانسال جوان، نوجوان، و کودک شیرده، و باردار مادران سالمت از مراقبت خدمات .4

  پوشش تحت جمعیت از روانشناختی مراقبت و مشاوره خدمات .5

 بدنی فعالیت و سالم تغذیه از مراقبت و مشاوره خدمات .6

  اجتماعی مراقبت و مشاوره .خدمات7

  واگیر های بیماری مدیریت نظام ارتقاء و حفظ خدمات .8

  دندان و دهان سالمت خدمات .9

 چه خدماتی در مراکز جامع سالمت و پایگاههای سالمت ارائه می شود



 

 

 کار و محیط سالمت .خدمات10

 بالیا و حوادث در سالمت خدمات .11

 

گفتنی است که در پایگاههای سالمت ،خدمات سطح اول ،در قالب خدمات شخص محور برای  

زنان باردار و شیرده  و  گروههای سنی نوزادان،کودکان،نوجوانان،جوانان،میانساالن و سالمندان و

 خدمات مکان محور )مانند بهداشت مدارس(  توسط  مراقبین سالمت ارائه می شود.

در مراکز سالمت جامعه با استقرار تیم سالمت شامل پزشک،مراقب سالمت،دندانپزشک،کارشناس 

یهی تغذیه،کارشناس بهداشت روان،بهداشت محیط و حرفه ای ،خدمات تکمیلی ارائه می شود .بد

است پایگاههای تحت پوشش هر مرکز باید جمعیت تحت پوشش خود را جهت دریافت خدمات 

 تکمیلی به مرکز سالمت جامعه ارجاع دهند.

 تشکیل پرونده الکترونیک سالمت

یکی از اقدامات اساسی و تاثیرگذار این  طرح،تشکیل پرونده الکترونیک برای کلیه جمعیت تحت 

 بهداشت می باشد.پوشش  در سامانه یکپارچه 

 بهداشتی های برنامه و خدمات به مربوط دفاتر و خانوار های پوشه با راه اندازی این سامانه، تمامی

برای تمام افراد  شود می تبدیل الکترونیکی به کاغذی شیوه از ها ثبت تمام شده و  آوری  جمع درمانی

سوابق مرتبط با سالمت افراد در تحت پوشش یک پرونده الکترونیک ایجاد خواهد شد و کد ملی و 

 این پرونده ثبت خواهد شد .



 

 

در همین راستا تمامی مراکز و پایگاههای سالمت مرکز بهداشت شمال غرب به  سیستم رایانه و 

اینترنت تجهیز شده و برای تمامی مراجعین پرونده الکترونیک سالمت تشکیل می شود؛فلذا کلیه 

ست داشتن کد ملی به نزدیکترین مرکز یا پایگاه سالمت محل همشهریان عزیز می توانند با در د

 زندگی خود مراجعه کنند.

 


