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:مستندات قانونی

 برنامه ششم توسعه74ث ماده بند :

بر با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی« نظام خدمات جامع و همگانی سالمت»وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای –
اری در سطح پرستمراقبت هایپزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه به کارگیریمراقبتهای اولیه سالمت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با 

قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت ( ۱۳)با رعایت مادهتصدی گریخدمات، پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان، واگذاری امور سطح بندیجامعه و منزل، 
حت پوشش انیان تایرمبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد 

.نظام ارجاع قرار گیرند

اولویت سوم اولویت های ابالغی ریاست جمهوری

خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاعسطح بندیاولیه سالمت و مراقبت هایارائه خدمات جامع و همگانی سالمت مبتنی بر –

 برنامه های پیشنهادی مقام محترم وزارت برای دولت دوازدهم 4بند

نظام ارجاعاجرایتوسعه سطح دو خدمات در جهت ویژهعادالنه خدمات به دسترسیافزایشحوزه درمان و هایساخت زیرتوسعه و ارتقا –

 کشور  97قانون بودجه سال 17بند الف تبصره

براساس آزمون وسع کهاقشار کلیهبرایشده تعریفپایه بیمهارائه بسته خدمات ۱۳97منابع، در سال پایداریعدالت در سالمت و رعایتبه منظور -الف–
از ره مندیبه. خواهد بوددانشگاهیمراکزخانواده و در پزشکنظام ارجاع، طریقاز حتی االمکان، می گیرندپایه سالمت قرار بیمهتحت پوشش رایگانبهصورت 

در یمه شدگانبمالیمشارکت، مستلزم فوق الذکرتعریف شدهپایه بیمهاز بسته خدمات بیشترو غیردولتیمراکزدر ارائه شدهسطح خدمات باالتر اعم از خدمات 
3.خواهد بودبیمهپرداخت حق سرانه 



سوابق اجرایی برنامه در سطح دوم و 
سوم

1391پزشک خانواده 02تدوین شیوه نامه نظام ارجاع در نسخه –

1393مشارکت در  تدوین بسته خدمات سالمت –
در خانواده و نظام ارجاعپزشکتدوین و ابالغ نظام نامه گسترش برنامه –

1395کشور 
دستورالعمل اجرایی برنامه : 96/3/30مقام محترم وزارت در تاریخ  ابالغیه–

نفر و  20.000روستاها و جمعیت پایین تر از  ) گام اول -استقرار نظام ارجاع
)عشایر



:باشدمیزیرشرحبه30/3/96مورخابالغیدستورالعمل7مادهمطابق
معاونینشامل3و2سطحارجاعنظامکشوریمشترککمیتهعهدهبهارجاعفرایندمدیریتیهایهماهنگی(الف

وسالمتخدماتبیمهمعاونبیمه،سازمانمدیرعاملوزارت،اطالعاتفناوریوآمارمدیرکلوبهداشتدرمان،
.باشدمیبیمهسازماناطالعاتفناوریمدیر
شاملاستانمرکز3و2سطحارجاعنظامدانشگاهیکمیتهعهدهبهدستورالعملایناجراییهایهماهنگی(ب

استان،سالمتبیمهمدیرکلپزشکی،علومدانشگاهاطالعاتفناوریوآمارمدیروبهداشتودرمانمعاونین
یسریباکمیتهاینریاستوبودهاستانسالمتبیمهاطالعاتفناوریادارهرییسوسالمتخدماتبیمهمعاون
.باشدمیدانشکده/دانشگاه

/دانشگاهبهداشتودرمانمعاونباشند،میدانشکده/دانشگاهیكازبیشدارایکههاییاستاندر:1تبصره
.بودخواهنداستانمرکزدانشگاهیکمیتهعضوشهرستاندانشکده
.بودخواهندمذکوروظایفانجامبهمتعهددانشگاههامانندنیزکشوردرمستقلهایدانشکده:2تبصره
بهرسمیبصورتماهیانهراشدهانجاماقداماتگزارشاتاستموظفاستانمرکزدانشگاهیکمیته:3تبصره
نمایداعالم3و2سطحکشوریکمیته

و اجراییسیاستگزاریارکان 



قانون برنامه ششم  74در راستای اجرای مفاد بند ث ماده  –
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و

پیرو ابالغ دستورالعمل اجرایی برنامه استقرار نظام ارجاع 
دستورالعمل  ۱۳96/0۳/۳0مورخ ۱00/25۳شماره بخشنامه 

.  اجرا در تمام نقاط کشور تنظیم شده استجهت متمم



بازنگریگامهایاجراییاستقرارنظام-الف
ارجاعدردانشگاههایعلومپزشکیکشور

درشاغلپزشکانازنفرهزار20زیرشهرهایوعشایریروستایی،بیمارانارجاع-اگام–
فاهمتاساسبر(سرپاییخدماتدومسطح)ویژهکلینیکبهوسالمتجامعخدماتمراکز
یکسطحنامه

کلینیکبهسالمتجامعخدماتمراکزتمامیدرشاغلپزشکانازبیمارانارجاع-2گام–
مناطقیدرارجاعنظامقراردادطرفمتخصصپزشکانو(سرپاییخدماتدومسطح)ویژه
.استنشدهاندازیراهویژهکلینیککه

اعارجنظامقراردادطرف(خصوصیودولتی)عمومیپزشکانکلیهازبیمارانارجاع-۳گام–
ارجاعنظامقراردادطرفمتخصصپزشکانوویژهکلینیکبه
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منعقدمتخصص/عمومیپزشکوپزشکیعلومدانشگاهپایه،هایبیمهبینارجاعنظامقرارداد-۱تبصره–
.شودمی

ارجاعنظامقالبدرپایههایبیمهباعمومیپزشکانقراردادعقدبرایزیرشرطدورعایت-2تبصره–
:استالزامی

فناوریوآماردفتراستانداردگواهینامهدارایوبهداشتمعاونتتاییدموردهایسامانهدراطالعاتثبت–
بهداشتوزارتاطالعات

یهادستورالعملودرمانوبهداشتهایمعاونتابالغیهایدستورالعملوخدمتیهایبستهالزاماترعایت–
منعقدهقراردادهایمطابقایبیمه

میعموپزشکانبهشهریسالمتهایپایگاهوبهداشتهایخانهازیکسطحدربیمارارجاع-۳تبصره–
.استپذیرامکان2تبصرهالزاماترعایتبهمشروطقرارداد،طرف

عدمهکمواردیدرصرفاًبیمه،پوششفاقدبیگانهاتباعبرایارجاعنظامامکاناتازمندیبهره-4تبصره–
نتعییبهداشتمعاونتتوسطموارداین.استمقدوربشود؛عمومیسالمتتهدیدموجبکاملدرمان

.گرددمی

وم،دواولسطحدردرمانپیگیریواستمرارمنظورشدهشناختهمزمنبیمارانارجاعشرایط-5تبصره–
.شودمیانجامشد؛خواهداعالمدرمانمعاونتتوسطکهفهرستیبراساس



ارجاعمدیریتنظام-ب
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گیری با توجه به این که پزشک خانواده سطح اول مسئول مراقبت، مدیریت و پی
راه سوم به هم/بیمار است؛ ضروری است فرآیند مراجعه بیمار در سطح اول به دوم

ورت پیگیری دریافت بازخورد از پزشک متخصص توسط پزشک ارجاع دهنده ص
.گیرد

برنامه نظام ارجاع در ارائه خدمات سطح اول مرکز 
ر درصورت نیاز به ارجاع بیمار از سطح اول به دوم، باید مشخص شود ارجاع وی ب

عریف  که توسط معاونت درمان تعیین و در سامانه ت)اساس فهرست عالیم بیماری 
. دارای چه سطحی از اولویت است( می شود

ل  بیمارانی که در اولویت ویزیت  سطح دوم می باشند، حتی درصورت تکمی
.  ظرفیت سطح دوم باید پذیرش شوند



:  نکات مهم
ارجاع بیماران مراجعه کننده خود به % ۱5پزشکان سطح اول موظف به رعایت سقف حداکثر 

.  سوم هستند/سطح دوم
ون درصورت وجود و ابالغ بسته خدمتی مدون بیماری از وزارت بهداشت، رعایت اندیکاسی

.  های ارجاع  براساس دستورالعمل ها ضروری است
(  انهسام/ تلفنی)در فرایند ارجاع پزشک ارجاع دهنده، می بایست با روش های در دسترس 

.سوم اطمینان حاصل نماید/گیری برای بیمار از سطح دومنوبت از 
نوبت ویزیت های بعدی متخصص، بر اساس مندرجات  بازخورد اولیه پزشک متخصص

باشد؛ در صورتی که در بازخورد وی، نیازی به مراجعه بیمار به سطح اول ن. تعیین می شود
.  ویزیت های بعدی نیز بازخورد کامل به سطح اول ارائه شوددرکلیهالزم است 

طول ارجاع بیمار، دارای اعتبار برای مراجعه به حداکثر سه پزشک متخصص درشناسهیک 
(ارجاع افقی. )یک ماه می باشد

جهت)از بیماران ویزیت شده توسط هر پزشک متخصص % ۱5ارجاع افقی به میزان حداکثر 
ان  فوق تخصص و اخذ بازخورد ارجاع امک/ به سایر متخصصین( انجام مشاوره یا ادامه درمان

. پذیر است



ارجاعمرکز ارائه خدمات سطح اول در برنامه نظام 

دهی و پذیرش مرکز سطح اول به منظور کنترل نوبتمسئول شرح وظایف 
:مدیریت بیمار ارجاعی، به شرح زیر است

پذیرش . هایمانهسابیمار از طریق استحقاق سنجی و ثبت اطالعات وی در 1
مورد استفاده در مراکز سطح یک و پزشکان عمومی

درصورت نیاز به ارجاع. طح س/ تکمیل فرم ارجاع توسط پزشک خانواده: 2
ارجاعشناسهاول و اخذ 

نوبت گیری از مرکز سطح دوم براساس نقشه ارجاع برای خدمت مو. رد نظر 3
ه الکترونیکو اطالع به بیمار برای مراجعه به مرکز سطح دوم مبتنی بر سامان

پیگیری بازخورد ارجاع از مرکز سطح دوم. 4



کلینیک)مرکز ارائه خدمات سطح دوم سرپایی در برنامه نظام ارجاع 
(ویژه

ز، حداقل  کلیه کلینیک های ویژه موظفند براساس تعداد پزشکان و پذیرش مرک
ت یک کارشناس مدارک پزشکی آموزش دیده یا رشته های مرتبط را در شیف

.  های فعال کلینیک ویژه به منظور مدیریت ارجاع بیماران تعیین کنند

:  مسئول هماهنگ کننده مدیریت ارجاع بیماران به شرح زیر استوظایف 
هماهنگی نوبت دهی الکترونیک به بیماران ارجاعی از سطح اول. 1

نوبت دهی و پذیرش در کلیه مراکز سطح دوم، صرفاً به صورت: تبصره
یمار یا  با ثبت کد ملی ب. ارجاع صورت می پذیردشناسهالکترونیک و بر اساس 

.  ارجاع در سامانه، مشخصات فرد رویت و از طریق آن پذیرش می شودشناسه
هدایت بیمار  برای دریافت خدمت در سطح دو. 2





ارجاعستادهدایتمدیریت-ج



استقرارنظامارجاعدردانشگاهها-د
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اجراییبرایراخودعملیاتیبرنامه1397ماهمردادنیمهتاموظفندهادانشگاهکلیه
آناساسبروارائهوزارتاجراییستادبه97سالدرسومتااولهایگامکردن
.نماینداقدام

وعنبراساسسوم،تااولسطحازبیمارارجاعنقشهضروریستبرنامهایندر
ریقطاز)دهینوبتطراحیمنظوربهوترسیمبیمارمراجعهزمانومکانخدمت،

وزارتاطالعاتفناوریوآماردفتراستانداردگواهینامهدارایهایسامانه
.شودتنظیم(بهداشت

30/3/1396مورخ 253/100پیوست بخشنامه شماره –دستورالعمل اجرایی برنامه استقرار نظام ارجاع 7ماده 



خدمتارجاعبراساسنمونهنقشه



کنندهیلتکموبستردرمان،سنجیاستحقاقسیستممدیریت
خواهدماربیارجاعمسیرپیگیریبرایالکترونیکارجاعنظام
.بود

برنامهبراساسموجود،امکاناتبهتوجهبابیمارارجاعفرآیند
صورتبه1397سالپایانتاهادانشگاهامکاناتوعملیاتی

.شدخواهدانجامالکترونیکی
ساسبرادانشگاههربرایبرنامهاجراییهایگامتکمیلزمان

شتبهداوزارتاجراییستادتوسطارسالی،عملیاتیبرنامه
.شدخواهدابالغوتایید97سالمدونبرنامهبراساسوبررسی



آغازبرنامهاز)دانشگاههایمنتخبمرحلهاول
(ابتدایمهرماه

-بوشهر -اصفهان-ارومیه -اردبیل
ان  زنج-خراسان شمالی -تبریز-بندرعباس 

-کرمان -کرمانشاه -گیالن -گلستان -
یزد-مراغه -قم -مشهد 



دانشگاههربهبرنامهابالغوتاییدتاریخاز:
برنامهاجراییدستورالعمل6مادهبرنامه،شروعازسالیکگذشتبهتوجهبا-

ملغی(30/3/1396مورخ253/100شمارهبخشنامهپیوست)ارجاعنظاماستقرار
.شودمی

تاندارداسگواهینامهدارایهایسامانهطریقازالکترونیکپروندهازاستفاده-
بهولاوسطحمراکزکلیهبرایبهداشت،وزارتاطالعاتفناوریوآماردفتر

.بودواهدخالزامیخصوصی،بخشپزشکانباپایههایبیمهقراردادعقدمنظور
(ماهانهصورتبه)آنالینپرداختارجاع،مسیردرویزیتهرموردازایبه-

.شودمیجامانقراردادطرفخصوصیپزشک/کلینیکبهپایههایبیمهتوسط
رجاعاشناسهصحتواعتباربراساسنیزپاراکلینیکوداروخدماتهزینه

.شودمیپرداخت
شده،بیمهطرفازارجاعنظامرعایتعدمصورتدر97سالپایانتا-

تصوربهکنندهمراجعهبادارویی،ودرمانیتشخیصی،خدماتهایهزینه
.شودمیمحاسبهآزاد




