


     
 
 

 نسبسید احمد احمدی  
 

 بهداشتیمعاون اجرایی معاونت 
 

 مدیریتکارشناس ارشد 
 

MPH   سالمتارتقای ارتباطات و 
 
 97آذر



  با توجه به لزوم توزیع منابع مبتنی بر کمیت و کیفیت خدمات و پرداخت مبتنی بر
پوشش جمعیت و خدمات راستی آزمایی  میزان اعتبارات متناسب با دارد عملکرد، ضرورت 

 .محاسبه و تخصیص یابدشده 
   از وظایف سیستم  ( در چارچوب پایش های جاری)از آنجاییکه راستی آزمایی خدمات

ضمن نظارت بر چگونگی راستی آزمایی خدمات ثبت شده و است این مرکز ارایه خدمت 
پایش رضایت خدمت گیرندگان، در مواقع مقتضی راسا نسبت به راستی آزمایی داده ها و 

و بر این مبنا تعدیل اعتبارات و چرایی ثبت اطالعات می نماید اطالعات اعالم شده، اقدام 
 .می دهدنادرست را مورد پیگیری جدی قرار 

 



منظور افزایش کیفیت خدمات و بازدهی بیشتر  مقرر گردید مدل پرداخت بصورت به CAP نجام گرددا. 

)ای سرانه =پوشش تحت ساکن جمعیت جای به )سالمت الکترونیک پرونده دارای فعال جمعیت   

پرونده سامانه در ثبت به مستند و دهد می خود پوشش تحت فعال جمعیت به که خدمتی به نسبت فرد عملکرد 

   شده تعدیل ای سرانه =گردد می انجام اساس آن بر پرداخت و شده سنجیده  است  سالمت الکترونیک

قابل عملکرد و شده دهی وزن آن انجام سنجی زمان و هدف گروه اهمیت میزان به بسته خدمات این 

 عملکرد =گیرد میقرار پرداخت معیار و مالک انتظارکاربر،

 این مدل عالوه بر آیتم های قبلی تاثیر گذار بر پرداخت، خدمت ارائه شده توسط تیم سالمت که در پرونده در

 .گروه هدف ثبت شده باشد مالک ارزیابی و پرداخت می باشد/ الکترونیک گیرنده خدمت

 







 فراهم کردن داده های مورد نیاز   -1

بر اساس بسته خدمت  تعداد استاندارد خدمات 

 تعداد خدمات انجام شده توسط ارائه دهنده خدمت 

پرونده الکترونیکتعداد خدمات ثبت شده در 

 نیازمحاسبه سرانه مورد  -2

 هر خدمت ارزش نسبی محاسبه   -3

 پیمانکار/  (نوع خدمت و تعداد خدمت)محاسبه ارزش خدمات ارائه شده توسط هر ارائه دهنده خدمت -4

 ...(و پزشک و مراقب )برای ارائه دهنده خدمت ( ارزش نسبی هر خدمت)تعیین درصد سهم هر خدمت از سرانه  -5

 و محاسبات برای پرداختزمانی خدمات بازه  -6

 شده و هزینه های مازادجمع ارزش نسبی خدمات ارائه ساالنه برابر / ماهانه دانشگاه و پرداخت محاسبه سهم  -7

 
 
 



استاندارد تعداد خدماتی که به گروههای سنی باید ارائه گردد، بازه زمانی خدمت )خدمات مراقبتی   -1

 (درطول سال،وزن خدمات براساس زمان سنجی خدمت

 (استاندارد تعداد ویزیت و ارجاعات و وزن خدمات براساس زمان سنجی) خدمات درمانی -2

/  ماهانه)تعیین گروههای هدف، تعداد نظارتها برابر استاندارد، بازه زمانی نظارتها )خدمات نظارتی  -3

 (و وزن نظارتها( سالیانه

 (خدمتو وزن ( سالیانه/ ماهانه)، بازه زمانی خدمت  تعیین گروههای هدف، استاندارد) مدیریتی -4



  پزشک خانواده روستایی 

فارس و مازندران( 02)پزشک خانواده شهری 

 (3نسخه )تحول شهری 



 (وتحول شهری02روستایی ، شهری )پزشک 
 مراقب سالمت 
ماما برنامه پزشک خانواده روستایی 
کارشناس تغذیه 
کارشناس سالمت روان 
کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای 
........ 

 



 ساالنهتعداد مراقبت  نسبت در جمعیت گروه سنی
 2500تعداد در جمعیت  وزن خدمت (مراقب سالمت)

 نفره
تعداد مراقبت مراقب  

 سالمت
تعداد مراقبت وزن دهی 

 مراقب  شده 
تعداد خدمت وزن دهی 

 در یک سالمراقب شده 

 15000 1500 500 200 3 2.5 %8 کودکان

 1980 198 198 600 1 0.33 %24 نوجوانان

 1900 190 190 575 1 0.33 %23 جوانان

 39تا  30میانساالن 
 2070 207 138 418 1.5 0.33 %16.70 سال

 59تا  40میانساالن 
 7550 755 503 504 1.5 1 %20.15 سال

 1500 150 200 205 1.5 1 %8.20 سالمندان

 10500 1050 350 50 3 7 %2 زن باردار

 40500 4050 2079 2500 * * %100 کل 



(مراقبت مستقیم ، مراقبت ارجاعی) خدمات مراقبتی 

خدمات درمانی 

خدمات نظارتی 

خدمات مدیریتی 



 بیماری
جمعیت 

 هدف
(42) % 

شیوع 
 بیماری 

تعداد 
 بیماران

تعداد 
استاندارد 

 مراقب ساالنه

تعداد کل 
مرقبت 

های 
 ساالنه

تعداد 
خدمت  

 انجام شده

وزن  
 خدمت

تعداد 
خدمات 

وزن دهی 
 شده

 12600 3 4200 420 4 105 %10 1050 دیابت

پر فشاری 
 خون

1050 26% 273 4 1092 10920 3 32760 

 45360 * 15120 1512 * 378 * 1050 مجموع 



 ساالنهتعداد مراقبت  نسبت در جمعیت گروه سنی
تعداد در جمعیت  وزن خدمت نسبت ارجاع شده (مراقب سالمت)

 نفره 2500
تعداد مراقبت مراقب  

 سالمت
تعداد مراقبت ارجاع  

 شده پزشک

تعداد مراقبت وزن 
دهی شده پزشک 

 خانواده

تعداد خدمت وزن 
دهی شده پزشک در 

 یک سال

 2250 225 75 500 200 3 %15 2.5 %8 کودکان

 455 46 45.54 198 600 1 %23 0.33 %24 نوجوانان

 437 44 43.7 190 575 1 %23 0.33 %23 جوانان

تا  30میانساالن 
 725 72 48.3 138 418 1.5 %35 0.33 %16.70 سال 39

 59تا  40میانساالن 
 2641 264 176.05 503 504 1.5 %35 1 %20.15 سال

 2700 270 180 200 205 1.5 %90 1 %8.20 سالمندان

 2100 210 70 350 50 3 %20 7 %2 زن باردار

 11308 1131 639 2079 2500 * * * %100 کل 



 براساس معادل فرد تحت پوششی که صد در صد خدمات را
 با کیفیت از پیش تعیین شده دریافت کرده

 در سامانه  بازای خدمات ثبت شده 
با اعمال ضریب رضایت مندی 
با کسر میزان عدم خدمت به همراه جریمه آن 

درصد تکمیل تلفن همراه 
 









 تقدیر و تشکر
 


