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اركان مجموعه برنامه های تحول سالمت به شرح ذیل می باشد :
 .1ستاد كشوری اجرای برنامه تحول نظام سالمت
 .2دبيرخانه ستاد كشوری
 .3كميته های فنی دبيرخانه
 .4ستاد اجرایی دانشگاه
 .5ستاد اجرایی شبکه شهرستان
 .6ستاد اجرایی بيمارستان

تركيب ستاد كشوری:
 .1وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی (رئيس ستاد)
 .2معاون درمان(دبير ستاد)
 .3مشاور عالی اقتصادی وزیر بهداشت
 .4معاون توسعه مدیریت و منابع
 .5رئيس سازمان غذا و دارو
 .6رئيس دبيرخانه شورای سياستگذاری
 .7معاون آموزشی
 .8معاون بهداشتی
 .9معاون پرستاری
 .11رئيس دفتر امار و فن آوری اطالعات
 .11قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها.
 .12رئيس مركز روابط عمومی وزارت بهداشت
 .13ریيس سازمان بيمه سالمت
 .14دبير مجامع ،شوراها و هيات امناء

شرح وظایف ستاد كشوری:
 .1سياستگذاری كالن
 .2وضع مقررات اجرایی برنامه ها
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 .3هدایت اجرای برنامه ها
 .4پایش و اصالح مستمر برنامه ها
 .5تصویب دستورالعملهای اجرایی
 .6نظارت عاليه بر حسن اجرای برنامه
 .7تصميم گيری در خصوص ميزان اعتبار هر یك از برنامه ها و جابجایی اعتبارات
 .8تنظيم سياستهای اطالع رسانی
 .9تضمين همراستایی برنامه با اهداف كالن و سایر كاركردهای نظام سالمت
 .11بررسی و تصویب هزینه تمام شده خدمات فاقد تعرفه مصوب

دبيرخانه ستاد كشوری اجرای برنامه تحول نظام سالمت :
این دبيرخانه ذیل ستاد كشوری اجرای برنامه تحول نظام سالمت  ،در محل معاونت درمان تشکيل شده و
مسوليت هماهنگی كليه برنامههای تحول را به عهده دارد.
رئيس این دبير خانه معاون درمان خواهد بود كه مسئوليت دبيرخانه ستاد ،ابالغ مصوبات ،هماهنگی و مدیریت
اجرایی و پایش برنامهها را به عهده خواهدداشت .دبير خانه مذكور رابط بين دانشگاهها و ستاد كشوری اجرای
برنامه تحول سالمت برای پاسخگویی به سئواالت ،دریافت و بررسی پيشنهادات میباشد.
زیرمجموعه دبيرخانه ستاد،كميته های فنی به شرح زیر تشکيل میگردد كه وظيفه عملياتی نمودن و نظارت بر
اجرای مصوبات و تصميمات شورا را بر عهده دارند:
 .1سياستگذاری و برنامه ریز ی
 .2نظارت و بازرسی
 .3دارو ،تجهيزات و لوازم مصرفی پزشکی
 .4بيمه و منابع
 .5مدیریت اطالعات و اطالع رسانی

شرح وظایف دبيرخانه ستاد كشوری اجرای برنامه تحول نظام سالمت:
 .1برنامه ریزی و تنظيم تشکيل جلسات ستاد كشوری
 .2ابالغ دستورالعملهای ستاد كشوری
 .3هماهنگی مدیریت اجرای برنامه با همکاری معاونتها و واحد های ذیربط درسطح ستاد
 .4هماهنگی بين ستاد كشوری و دانشگاههای علوم پزشکی
 .5تشکيل كميته های فنی زیر مجموعه دبيرخانه ستاد كشوری با حضور صاحبنظران
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 .6هماهنگی اطالع رسانی
 .7نظارت بر حسن اجرای برنامه با همکاری معاونتها و واحد های ذیربط و دانشگاههای علوم پزشکی
 .8پاسخگویی به دانشگاهها در اجرای برنامه
 .9بررسی و پيشنهاد هزینه تمام شده خدمات فاقد تعرفه مصوب به ستاد كشوری
شرح وظایف کميته هاي فني ستاد اجرایي :
 .1كميته سياستگذاری و برنامه ریز ی
 .1.1تدوین برنامه جامع مدیریت اقتصادی مراكز ارائه خدمت
 .1.2مدیریت تدوین دستورالعمل ،سياستها و راهنماهای بالينی جهت ابالغ توسط ستاد كشوری
 .1.3ساماندهی نظام مدیریت اطالعات برنامه
 .1.4شناسایی و اصالح سيستم و روشهای اجرای برنامه
 .1.5تدوین تفاهمنامههای مرتبط با برنامه
 .1.6مدیریت برنامههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و مراكز درمانی
 .1.7مدیریت تحقيق و مطالعات مرتبط با برنامه
 .1.8تدوین استانداردها و ضوابط خرید خدمت از حوزه خارج از دانشگاه توسط بيمارستانها
 .2كميته نظارت و بازرسی :
 .2.1تدوین دستورالعملهای نظارت و پایش برنامه
 .2.2تدوین برنامه منظم بازدید از مراكز و دانشگاههای علوم پزشکی در راستای پيادهسازی برنامه
 .2.3نظارت بر اجرای برنامه در كل كشور و ارائه گزارشات دورهای به ستاد كشوری
 .2.4طراحی و پيشنهاد مداخالت تشویقی-تنبيهی
 .3كميته دارو ،تجهيزات و لوازم مصرفی پزشکی
 .3.1ارائه سازو كارهای تامين و قيمتگذاری داروهای واجد برند و نحوه پوشش توسط مراكز درمانی
 .3.2ارائه سازو كار تامين و توزیع داروهای تكنسخهای و گرانقيمت
 .3.3ایجاد بانك جامع دارویی با اولویت فارماكوپه بيمارستانی
 .3.4تدوین برنامه جامع خرید كالن دارو در سطح دانشکاه و مراكز درمانی
 .3.5پيشنهاد قيمت لوازم و تجهيزات پزشکی و ارائه به ستاد كشوری جهت ابالغ
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 .3.6ایجاد بانك جامع معرفی و قيمتگذاری تجهيزات پزشکی
 .3.7تدوین برنامه جامع خرید كالن تجهيزات پزشکی در سطح دانشکاه و مراكز درمانی
 .3.8هماهنگی با هيات امنای ارزی جهت تنظيم بازار قيمت لوازم و تجهيزات پزشکی
 .4كميته بيمه و منابع:
 .4.1پيشنهاد ميزان تخصيص اعتبارات به دانشگاههای علوم پزشکی با تائيد ستاد كشوری
 .4.2نظارت و پایش اعتبارات جهت تخصيص به مراكز درمانی با رعایت تفاهمنامههای مرتبط
 .4.3ایجاد سامانه توزیع اعتبارات ميان مراكز درمانی زیرمجموعه دانشگاه
 .4.4تکميل برنامه حسابداری تعهدی برای ردگيری هزینهها در سطح هر یك از بخشهای بيمارستان
 .4.5شناسایی فهرست خدمات نوین خارج از تعهد بيمه پایه جهت قيمتگذاری
 .4.6هماهنگی با بيمه های پایه و تکميلی و تعيين چارچوب همکاری
 .4.7تعيين سطح مشاركت بيمه های پایه و تکميلی در برنامه
 .4.8تدوین دستور العمل تنظيم وارسال اسناد پزشکی برنامه
 .5كميته مدیریت اطالعات و اطالع رسانی :
 .5.1طراحی و راه اندازی سامانه پاسخگویی مردمی
 .5.2طراحی و راه اندازی سایت اطالع رسانی
 .5.3اطالع رسانی های مقتضی با رسانه های مناسب
 .5.4پيشنهاد اصالحات سيستمهای مدیریت اطالعات بيمارستانی
 .5.5پيشنهاد سازو كار ثبت  ،گرد اوری و تبادل الکترونيك اطالعات مطابق برنامه

تركيب ستاد اجرایی دانشگاه:
 .1رئيس دانشگاه(رئيس ستاد )
 .2معاون درمان دانشگاه (دبير ستاد)
 .3معاون غذا و دارو دانشگاه
 .4معاون آموزشی دانشگاه
 .5معاون بهداشتی دانشگاه
 .6معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
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 .7مدیر واحد آمار و فن آوری اطالعات
 .8مدیر كل بيمه سالمت استان
 .9نماینده سایر سازمانهای بيمه پایه و تکميلی حسب موضوع
 .11مدیر روابط عمومی
 .11دو نفر از روسا و یا مدیران مراكز درمانی با حکم رئيس دانشگاه.
دبيرخانه ستاد اجرایي دانشگاه داراي کميته هاي فني متناظر با کميته هاي فني دبيرخانه ستاد کشوري جهت انجام
وظایف محوله از سوي ستاد اجرایي دانشگاه ميباشد .دبيرخانه در حوزه معاونت درمان و با ریاست وي تشکيل
ميگردد.

شرح وظایف ستاد اجرایی دانشگاه:
 .1جاری سازی تصميمات و دستورالعملهای ابالغی از سوی ستاد كشوری .
 .2طراحی ،تدوین و استقرار شبکه ارجاع دروندانشگاهی با توجه به تواناییهای مراكز درمانی جهت تامين
كليه نيازهای بيماران در سطح هر دانشگاه و عدم خروج بيماران از مراكز تابعه جهت تامين خدمات مورد
نياز.
 .3شناسایی خدمات قابل ارائه در خارج از بيمارستان (در محدوده دانشگاه ) برای بيماران بستری
 .4شناسایی فهرست خدمات فاقد تعرفه ضروری همراه با پيشنهاد تعرفه و پيشنهاد پوشش اعتباری آن.
 .5توزیع اعتبارات بين مراكز بيمارستانی زیرمجموعه دانشگاه و ایجاد سامانه الکترونيك مورد نياز.
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مدیریت اطالعات برنامه با محوریت HIS

 .7نظارت بر عقد قرارداد با پزشکان مشمول برنامه های تحول
 .8تدوین برنامه جامع تامين دارو و تجهيزات پزشکی مورد نياز بيمارستانهای تابعه دانشگاه

تركيب ستاد اجرایی شبکه شهرستان
 .1ریيس شبکه (در شهرستانهای تابعه دانشگاه )
 .2روسای بيمارستانهای شهرستان
 .3معاون درمان
 .4مدیر مالی شبکه
 .5رئيس دفتر رسيدگی به اسناد پزشکی سازمان بيمه سالمت شهرستان
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شرح وظایف ستاد اجرایی شبکه شهرستان:
 .1جاری سازی تصميمات و دستورالعملهای ابالغی از سوی ستاد دانشگاه
 .2مدیریت اطالعات با محوریت  HISبيمارستانها
 .3شناسایی خدمات قابل ارائه در خارج از بيمارستان (در محدوده شهرستان )
 .4ایجاد هماهنگی و مدیریت زنجيره ارائه خدمات در بيمارستانهای شهرستان
 .5پایش عملکرد برنامه در سطح بيمارستان و مراكز درمانی

تركيب ستاد اجرایی بيمارستان:
 .1رئيس بيمارستان
 .2مدیر بيمارستان
 .3مدیر مالی
 .4مدیر پرستاری
 .5معاون آموزشی
 .6معاون درمان
 .7ریيس دارو خانه بيمارستان
 .8نماینده بيمه پایه سالمت و تکميلی حسب مورد
 .9رئيس بخش با توجه به ارتباط موضوع

شرح وظایف ستاد اجرایی بيمارستان:
 .1اجرای دستورالعملها و تصميمات و پروتکلها و گایدالینهای ابالغی ستاد های اجرایی كشوری ،دانشگاه و
شهرستان
 .2ثبت كليه خدمات ارائه شده به بيمار در  HISبيمارستان طبق فرمت اعالمی برنامه
 .3ارائه به موقع  ،باكيفيت و كافی خدمات به بيماران
 .4نظارت بر عدم ارجاع بيماران به خارج از بيمارستان جهت خرید خدمات ،دارو و تجهيزات قابل ارائه در
بيمارستان با طرح مذكور
 .5شناسایی خدمات ارائه شده در خارج از بيمارستان ،فاقد تعرفه،خارج از تعهد بيمه پایه و اعالم به ستاد
اجرایی دانشگاه
 .6تبادل الکترونيك اطالعات با مراكز طرف قرارداد دولتی و غيردولتی فروشنده خدمات ،دارو و تجهيزات
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 .7راه اندازی سيستم اطالعات بيمارستانی( )HISدر صورت عدم وجود
 .8ارسال كليه اطالعات ثبت شده در  HISبه سامانه سپاس و سجاد
 .9پایش روند رفتاری سازمانهای بيمه در حين انجام طرح
 .11پایش رفتار بيماران در زمان اجرای طرح
 .11پایش مشکالت اجرایی طرح و ارائه به ستاد اجرایی دانشگاه
 .12برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان بيمه های پایه و تکميلی

