ثسوه تعبلی

دستبوردهبی طزح تحول سالهت در حوسه درهبى
 53اردیجهطت  5171لغبیت  53اسفنذ 5173
کاّػ ظْن هردم از ّسیٌِ بعتری از  37درـذ بِ  3درـذ برای رٍظتاییاى ٍ  6درـذ برای ؼْرًؽییٌاى ٍ حوایی

.1

هالی از 23هیلیَى بیوار بعتری
کاّػ پرداخ هعتمین از جیب هردم در هجوَع بازار ظاله (دٍلتی -خفَـی ،بعتری -ظرپایی) از  53درـیذ بیِ

.2

40درـذ
حفاظ هالی از بیواراى بعتری در برابر ّسیٌِ ّیای کورؼیني در بیوارظیتاى ّیای دٍلتیی بیرای  % 77.4جوؼیی

.3

کؽَربِ ـَرت ّذفوٌذ
.4

کاّػ  42درـذی لیو اًَاع لَازم ٍ تجْیسات پسؼنی هفرفی

.5

الذاهات ٍزارت بْذاؼ در راظتای ظیاظ ّای جوؼیتی
 oاًجام  1.470.000زایواى طبیؼی رایگاى در ظراظر کؽَر
 oکاّػ ظساریي بِ هیساى  6.5درـذ هطلك هؼادل  11.6درـذ پایِ
 oکاّػ ظساریي بار اٍل بِ هیساى 5درـذ
 oآهَزغ رایگاى بِ ّ 450سار ًفر هادر باردار در دٍراى بیارداری جْی تَاًوٌیذ ظیازی بیرای بیارٍری ٍ زایویاى
طبیؼی
 oظاخ تؼذاد ٍ1800احذ اختفاـی زایواى(  )LDRدر  366بیوارظتاى ٍ افتتاح ٍ 848احذ آى در ظالجاری
 oپَؼػ 85درـذی ّسیٌِ ّای درهاى ًابارٍری با تؼرفِ دٍلتی برای زٍج ّای ًابارٍر
 oایجاد  17هرکس جذیذ درهاى ًابارٍری با تورکس بر هٌاطك هحرٍم بِ ٍیصُ در  6اظتاى فالذ هرکس (یاظَج ،زاّیذاى،
بٌذرػباض ،ؼْرکرد ،گلعتاى ،لرظتاى)
 oتَظؼِ ٍ تجْیس  24هرکس درهاى ًابارٍری هَجَد
بازظازی بیوارظتاى ّای فرظَدُ ( 67درـذ بیوارظتاى ّا فرظَدُ بَدًذ)

.6
o

بازظازی 2550000هتر هربغ فضای بعتری

o

تَزیغ ّ 130سار للن تجْیسات ّتلیٌگ

o

ًَظازی کاهل ّ 29سار تخ بیوارظتاًی کؽَر با اظتفادُ  100درـذی از تَلیذات داخلی( حیذٍد  58000تخی
فرظَدُ در بیوارظتاى ّا ٍ  16000تخ باالی  50ظال در در آغاز طرح تحَل ًظام ظاله داؼتین)

o

تاهیي  69000للن تجْیسات پسؼنی ظرهایِ ای بیرای بیوارظیتاى ّیای هَجیَد ٍ جذیذاالحیذا( ( 16271للین در
بیوارظتاى ّای هَجَد 52750 ،للن برای بیوارظتاى ّای جذیذ االحذا()

.7

حضَر  5000پسؼک هتخفؿ ٍ فَق تخفؿ در  302ؼْر کوتر تَظؼِ یافتِ ٍ هحرٍم ٍ توام ٍلی ؼیذى ّوگیی
آًاى در بیوارظتاى ّای دٍلتی

.8

حضَر  ٍ 6619بؼبارتی ً 852فر پسؼک هتخفؿ همین در ّر ؼب در  19تخفؿ در  412بیوارظتاى اـیلی کؽیَر
در  214ؼْر برای درهاى بیواراى اٍرشاًط

1

اًجام  110هیلیَى بار ٍیسی تَظط  14000هتخفؿ ٍ فَق تخفؿ در  658کلیٌیک ٍیصُ در  385ؼیْر کؽیَر بیا

.9

ًرخ ارزاى دٍلتی بِ هٌظَر دظترظی الؽار هحرٍم ّوراُ با ظاخ  250پلی کلیٌییک تخففیی جذییذ ؼیاهل 6440
هطب برای فؼالی ایي پسؼناى
تَظؼِ اٍرشاًط کؽَر

.10

 oراُ اًذازی  30پایگاُ اٍرشاًط َّایی ٍ اًتمال  6030هفذٍم ٍ بیوار بیذحال بیِ بیوارظیتاى ّیا طیی  3872ظیَرت
پرٍازی
o

تَظؼِ ٍ ًَظازی ًاٍگاى آهبَالًط زهیٌی اٍرشاًط کؽَر با بِ کار گیری  2400دظتگاُ آهبیَالًط پیؽیرفتِ
تا پایاى دٍل یازدّن ً /اٍگاى اٍرشاًط پیػ بیوارظتاًی کؽَر تا لبل از طرح تحَل ًظیام ظیاله تٌْیا 3000
آهبَالًط در اختیار داؼتِ اظ .

o

ظاخ ٍ گعترغ  125بخػ اٍرشاًط در بیوارظتاى ّای ترٍها ٍ اـلی کؽَر ٍ ًَظازی بخیػ اٍرشاًیط در
ظایر بیوارظتاى ّا
تَجِ خاؾ بِ بیواراى ًیازهٌذ بِ هرالب ّای ٍیصُ با افتتاح  1714تخ  ICUدر  19اظفٌذ  700ٍ 1394تخ هرالبی

.11

ٍیصُ جذیذ تا پایاى دٍل
تَجِ ٍیصُ بِ بیواراى ظرطاًی با ایجاد ؼبنِ جاهغ تؽخیؿ زٍدرض ٍ درهاى ظرطاى در  3ظطح در کؽَر

.12
o

ظطح  : 1خذهات تؽخیفی ،غربالگری ٍ خذهات درهاًی ظرپایی  131 /هرکس غربالگری ٍ  52هرکس ؼیوی درهیاًی
ظرپایی

o

ظطح  :2خذهات تخففی (تؽخیفی -درهاًی ٍ بعتری -ظرپایی) ( رادیَتراپی ٍ /)...جراحی ٍ ؼییوی درهیاًی
در  37هرکس تخففی

o

ظطح  :3خذهات پیؽرفتِ فَق تخففی تؽخیفی درهاًی ظرطاى ؼاهل تنٌَلَشی ّای پیؽرفتِ رادییَتراپی ٍ
جراحی ّای فَق تخففی ظرطاى ٍ ظلَل درهاًی در  14لطب کؽَری

o

هراکس ظطح  3ٍ 2ٍ 1بِ ـَرت ؼبنِ ػول کردُ ٍ بِ ّوذیگر بیوار ارجاع هی دٌّذ.

.51

استبنذارد سبسی و توسعه  7هزکش تخصصی درهبى سوختگی و توسعه  563تخت ویضه سوختگی ()BICU

.52

استبنذارد سبسی و توسعه  2ثخص هبی هسووهیت هوجود و راه انذاسی  7ثخص جذیذ

.53

توسعه  5111تخت جذیذ ثستزی و روانپشضکی  53ثخص اورصانس روانپشضکی هوزاه ثب ثبسسبسی ثخص هبی هوجود

.54

جلت سزهبیه گذاری و هذیزیت ثخص غیز دولتی ثزای سبخت ثیوبرستبى هب و هزاکش درهبنی جذیذ ثب توجه ثه کوجود  61هشار
تخت ثیوبرستبنی در کطور



سبخت  65ثیوبرستبى جذیذ ثب پتبنسیل ثیص اس  51هشار تخت ثستزی و  00111قلن تجهیشات در دولت یبسدهن که تب پبیبى سبل
یب سبل  74ثه ثهزه ثزداری خواهنذ رسیذ.



02درصذ اس هنبثع طزح تحول نظبم سالهت در سبل  71و  2هبهه اول  5172ثه توسعه سیزسبخت هبی درهبى اختصابظ یبتتاه
است.

.55

اجزای کتبة ارسش هبی نسجی خذهبت سالهت جوهوری اسالهی ایزاى( هصوثه هیئت وسیزاى) و پزداخت هجتنی ثز عولکازد
کبرکنبى 8
2



دستبوردهب8
o

اتشایص پوضص ثیوه ای خذهبت تطخیصی و درهبنی

o

حذف پزداخت غیزرسوی در ثبسار سالهت

o

تقویت رضتههبی هبدر تخصصی پشضکی ولی کندرآهذ

o

اتشایص ضزیت ثهزه وری ثیوبرستبى هبی کطور
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