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سالهت :
هادُ32ـ
الف ـ فؼالیت ضَرای ػالی سالهت ٍ اهٌیت غذایی کِ تزاتز تٌذ (الف) هادُ ( )84لاًـَى تزًاهِ چْارم تَسؼِ تا ادغام ضـَرای غذا ٍ تغذیِ ٍ
ضَرای ػالی سـالهت تطکیل ضذُ است در هذت اجزای تزًاهِ پٌجن اداهِ هییاتذ .تطکیالت ٍ ضزح ٍظایف ضَرای ػالی سالهت ٍ اهٌیت
غذایی تَسط ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی تْیِ هیضَد ٍ پس اس تأییذ هؼاًٍت تِ تصَیة ّیأتٍسیزاى هیرسذ.
ب ـ استاًذاردّای هلی پیَست سالهت تزای طزحْای تشرگ تَسؼِای تا پیطٌْاد ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی ٍ تأییذ
هؼاًٍت ،تذٍیي ٍ پس اس تصَیة ضَرای ػالی سالهت ٍ اهٌیت غذایی تَسط هؼاًٍت تزای اجزاء اتالؽ هیگزدد .هصادیك طزحْای تشرگ
تَسؼِای تِ پیطٌْاد ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی ٍ تأییذ هؼاًٍت هطخص هیضَد.
ج ـ ساهاًِ « خذهات جاهغ ٍ ّوگاًی سالهت» هثتٌی تز هزالثتْای اٍلیِ سالهت ،هحَریت پشضک خاًَادُ در ًظام ارجاع ،سطحتٌذی
خذهات ،خزیذ راّثزدی خذهاتٍ ،اگذاری اهَر تصذیگزی تا رػایت هادُ ( )13لاًَى هذیزیت خذهات کطَری ٍ تا تأکیذ تز پزداخت
هثتٌی تز ػولکزد ،تَسط ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی در سال اٍل تزًاهِ ٍ حیي اجزاء تاس طزاحی هیضَد ٍ تزًاهِ اجزائی آى
تا ّواٌّگی هؼاًٍت در ضَرای ػالی سالهت ٍ اهٌیت غذایی تا اٍلَیت تْزُهٌذی هٌاطك کوتزتَسؼِیافتِ تِ ٍیضُ رٍستاّا ،حاضیِ ضْزّا
ٍ هٌاطك ػطایزی تِ تصَیة هیرسذ .ساهاًِ هصَب تایذ اس سال دٍم اجزای تزًاهِ ػولیاتی گزدد.

د ـ ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی هَظف است حذاکثز تا پایاى سال اٍل تزًاهِ ًظام درهاًی کطَر را در چْارچَب یکپارچگی
تیوِ پایِ درهاى ،پشضک خاًَادًُ ،ظام ارجاع ،راٌّواّای درهاًی ،اٍرصاًسّای پشضکی ،تطکیل ّیأتْای اهٌاء در تیوارستاىّای آهَسضی
ٍ توام ٍلتی جغزافیایی ّیأتْای ػلوی ٍ تؼزفِّای هزتَطِ ٍ کلیٌیکّای ٍیضُ ٍ تیوِّای تکویلی تْیِ ٍ جْت تصَیة تِ ّیأتٍسیزاى
ارائِ ًوایذ.
تثصزُ1ـ کلیِ ارائِکٌٌذگاى خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی کطَر اػن اس دٍلتی ٍ غیزدٍلتی هَظفٌذ اس خطهطی ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ
آهَسش پشضکی تثؼیت ًوایٌذ .ارائِکٌٌذگاى خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی غیزدٍلتی کِ توایل تِ ّوکاری تا ساهاًِ جاهغ ٍ ّوگاًی سالهت
را ًذارًذ ،طزف لزارداد ًظام تیوِ پایِ ٍ تکویلی ًثَدُ ٍ اس یاراًِّا ٍ هٌاتغ ػوَهی کطَر هزتثط تا اهَر سالهت تْزُهٌذ ًویضًَذ.
تثصزُ2ـ پشضکاًی کِ در استخذام پیواًی ٍ یا رسوی هزاکش آهَسضی ،درهاًی دٍلتی ٍ ػوَهی غیزدٍلتی هیتاضٌذ هجاس تِ فؼالیت پشضکی
در هزاکش تطخیصی ،آهَسضی ،درهاًی ٍ تیوارستاىّای تخص خصَصی ٍ خیزیِ ًیستٌذ .سایز ضاغلیي حزف سالهت تِ پیطٌْاد ٍسارت
تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی ٍ تصَیة ّیأتٍسیزاى هطوَل حکن ایي تثصزُ خَاٌّذ تَد .دٍلت تِ هٌظَر جثزاى خذهات ایي دستِ
اس پشضکاى تؼزفِ خذهات درهاًی را در ایٌگًَِ ٍاحذّا ٍ هزاکش ،هتٌاسة تا لیوت ٍالؼی تؼییي هیًوایذ.
پشضکاى در صَرت هأهَریت تِ تخص غیزدٍلتی اس ضوَل ایي حکن هستثٌی هیتاضٌذ هطزٍط تِ ایٌکِ تٌْا اس یک هحل تِ هیشاى تخص
دٍلتی ٍ تذٍى ّیچ دریافتی دیگز ،حمَق ٍ هشایا دریافت ًوایٌذ.
کارکـٌاى سـتادی ٍسارتخاًِّای تْذاضـت ،درهاى ٍ آهَسش پشضـکی ٍ رفـاُ ٍ تأهیي اجتواػی ٍ ساسهاًْای ٍاتستِّ ،یأت رئیسِ
داًطگاّْای ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی کطَر ،رؤسای تیوارستاًْا ٍ ضثکِّای تْذاضتی درهاًی هجاس تِ فؼالیت در تخص
غیزدٍلتی درهاًی ،تطخیصی ٍ آهَسضی ًیستٌذ ٍ ّزگًَِ پزداخت اس ایي تاتت تِ آًْا هوٌَع است .هسإٍلیت اجزای ایي تٌذ تِ ػْذُ ٍسراء
ٍسارتخاًِّای هذکَر ٍ هؼاًٍیي هزتَطِ آًْا ٍ هسإٍلیي هالی دستگاّْای هذکَر است.
تثصزُ3ـ ایجاد ،تَسؼِ ٍ تغییز ٍاحذّای تْذاضتی ـ درهاًی ،تأهیي ٍ تخصیص ٍ تَسیغ تجْیشات ٍ هلشٍهات پشضکی ،دًذاًپشضکی ٍ
آسهایطگاّی تز هثٌای ًیاس کطَر در چْارچَب سطحتٌذی خذهات سالهت صَرت هیگیزد.

