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 بسمھ تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ودرمانی استان گیالن

   اموردرمان معاونت
 اداره امورآزمایشگاھھا

حفاظت مالی شھروندان در برابر ھزینھ ھای سالمت با محوریت اقشار آسیب پذیر از طریق سازماندھی خدمات بیمارستانی و کاھش پرداخت سھم : ھدف کلی 
 بیمارستانھای وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی گیالنبیماران در 

 
Oجلوگیری از ارجاع بیماران برای خدمات تشخیص درمانی بھ خارج از بیمارستان و کاھش پرداخت مستقیم بیماران بستری شده واجد : ھدف اختصاصی: ١

 درصد ١٠٠بھ میزان  ٩٣ھ دانشگاه علوم پزشکی گیالن تا پایان خرداددرصد کل ھزینھ ھای بستری در بیمارستانھای وابستھ ب ١٠بیمھ پایھ سالمت بھ میزان 
 اداره امور آزمایشگاھھا تشکیل تیم ضربتی درستاد: O١s١ :استراتژی 

 

گروه  فعالیت ردیف
تجھیزات  چگونگی اجرا زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا ھدف

 موردنیاز
شیوه پایش 
 وارزشیابی

محل 
تامین 
 اعتبار

کل 
 ھزینھ

١ 

 
برگزاری جلسھ تعیین 

 اعضای تیم ضربتی ستادی
 

کارشناسان 
ستادی 

ومسئولین 
فنی مراکز 
 دولتی

اداره امور  آقای دکتر صادقی
 تشکیل جلسھ ٢٧/٢/٩٣ آزمایشگاھھا

صدور ابالغ توسط 
رئیس اداره امور 
 آزمایشگاھھا

- - - 

٢ 
برگزاری جلسھ تیم ضربتی 

 و اتخاذ تصمیمات
 

اعضای تیم 
اداره امور  دکتر صادقیآقای  ضربت

 ٣١/٢/٩٣ آزمایشگاھھا
 تشکیل جلسھ

وتھیھ 
 صورتجلسھ

بررسی موارد  -
 - - صورتجلسھ

تھیھ و تنظیم فرم ھای مورد  ٣
 نیاز  استراِتژی ھا

بیمارستان 
ھفتھ اول  " خانم خوش آموز ھای دولتی

تائید نھایی در  کامپیوتر تھیھ فرم خرداد
 - - کمیتھ ضربتی

برنامھ بھ معاون ارائھ کل  ٤
 معاون درمان دکترصادقی " محترم درمان

خرداد ٢٧
 ٣١لغایت 

 اردیبھشت
 - - - - ارئھ حضوری

 
 
 



٢ 
 

 بسمھ تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ودرمانی استان گیالن

  اموردرمان  معاونت
 اداره امورآزمایشگاھھا

سالمت با محوریت اقشار آسیب پذیر از طریق سازماندھی خدمات بیمارستانی و کاھش پرداخت سھم  حفاظت مالی شھروندان در برابر ھزینھ ھای: ھدف کلی 
 بیماران در بیمارستانھای وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 
Oبیماران بستری شده واجد جلوگیری از ارجاع بیماران برای خدمات تشخیص درمانی بھ خارج از بیمارستان و کاھش پرداخت مستقیم : ھدف اختصاصی: ١

 درصد ١٠٠بھ میزان  ٩٣درصد کل ھزینھ ھای بستری در بیمارستانھای وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی گیالن تا پایان خرداد ١٠بیمھ پایھ سالمت بھ میزان 
 یشگاه مرجعبیمارستانھا و مراکز اموزشی درمانی استان گیالن و آزما ارزیابی دقیق وضعیت موجود : O١s٢ :استراتژی 

 

تجھیزات  چگونگی اجرا زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا گروه ھدف فعالیت ردیف
 موردنیاز

شیوه پایش 
 وارزشیابی

محل 
تامین 
 اعتبار

کل 
 ھزینھ

تعیین وضعیت موجود  ١
 تجھیزات مراکز دولتی

آزمایشگاھھای 
بیمارستانھای 
 دولتی و مرجع

آقایان 
 موافق/سمیع

اداره امور 
 آزمایشگاھھا

ھفتھ اول 
 خرداد

تھیھ و تکمیل 
فرم تجھیزات و 
 مکاتبھ با مراکز

 ١پیوست - - کامپیوتر-تلفن

٢ 
تعیین وضعیت موجود 
پرسنل آزمایشگاھھای 

 دولتی

آزمایشگاھھای 
بیمارستانھای 
 دولتی و مرجع

آقایان 
 موافق/سمیع

اداره امور 
 آزمایشگاھھا

ھفتھ اول 
 خرداد

تکمیل پرسشنامھ 
 ٢پیوست - - کامپیوتر-تلفن تماس تلفنیو 

٣ 

تعیین و سطح بندی نوع 
آزمایشات قابل انجام در ھر 

بیمارستان و تعیین 
 آزمایشات ارجاعی

آزمایشگاھھای 
بیمارستانھای 
 دولتی و مرجع

آقایان حبیب 
موافق و /زاده

خانم نعمت 
 دوست

اداره امور 
 آزمایشگاھھا

ھفتھ اول 
 خرداد

پی گیری و تماس 
 ٣پیوست - - کامپیوتر-تلفن تلفنی با مراکز

٤ 
تعیین وضعیت فضای 

فیزیکی آزمایشگاھی مراکز 
 دولتی

آزمایشگاھھای 
بیمارستانھای 
 دولتی و مرجع

آقایان 
 موافق/سمیع

اداره امور 
 آزمایشگاھھا

ھفتھ اول 
 خرداد

تکمیل فرم و 
تماس تلفنی با 

 مراکز
 ٣پیوست - - کامپیوتر-تلفن
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 بسمھ تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ودرمانی استان گیالن

  اموردرمان  معاونت
 اداره امورآزمایشگاھھا

حفاظت مالی شھروندان در برابر ھزینھ ھای سالمت با محوریت اقشار آسیب پذیر از طریق سازماندھی خدمات بیمارستانی و کاھش پرداخت سھم  :ھدف کلی
 وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی گیالنبیماران در بیمارستانھای 

 
Oجلوگیری از ارجاع بیماران برای خدمات تشخیص درمانی بھ خارج از بیمارستان و کاھش پرداخت مستقیم بیماران بستری شده واجد : ھدف اختصاصی: ١

 درصد ١٠٠بھ میزان  ٩٣م پزشکی گیالن تا پایان خرداددرصد کل ھزینھ ھای بستری در بیمارستانھای وابستھ بھ دانشگاه علو ١٠بیمھ پایھ سالمت بھ میزان 
 ارزیابی وبرآورد منابع مورد نیاز : O١s٣ :استراتژی 

 

تجھیزات  چگونگی اجرا زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا گروه ھدف فعالیت ردیف
 موردنیاز

شیوه پایش 
 وارزشیابی

محل 
تامین 
 اعتبار

کل 
 ھزینھ

١ 

مکاتبھ با مراکز در 
اعالم تجھیزات و خصوص 

نیروی انسانی و فضای 
 مورد نیاز

آزمایشگاھھای 
بیمارستانھای 
 دولتی و مرجع

اداره امور  آقای سمیع
 آزمایشگاھھا

نیمھ اول 
 ٩٣خرداد

مکاتبھ و گرد 
 - - - کامپیوتر آوری اطالعات

 کارشناسی منابع مورد نیاز ٢
آزمایشگاھھای 
بیمارستانھای 
 دولتی و مرجع

آقای دکتر 
 صادقی

اداره امور 
 آزمایشگاھھا

نیمھ اول 
 - - - - کار کارشناسی ٩٣خرداد
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 بسمھ تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ودرمانی استان گیالن

 اداره امورآزمایشگاھھا
آسیب پذیر از طریق سازماندھی خدمات بیمارستانی و کاھش پرداخت سھم بیماران در بیمارستانھای وابستھ بھ حفاظت مالی شھروندان در برابر ھزینھ ھای سالمت با محوریت اقشار : ھدف کلی 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
Oدرصد  ١٠ھ پایھ سالمت بھ میزان جلوگیری از ارجاع بیماران برای خدمات تشخیص درمانی بھ خارج از بیمارستان و کاھش پرداخت مستقیم بیماران بستری شده واجد بیم: ھدف اختصاصی: ١

 درصد ١٠٠بھ میزان  ٩٣کل ھزینھ ھای بستری در بیمارستانھای وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی گیالن تا پایان خرداد
 استفاده از بخش خصوصی واجد الشرایط در این مرحلھ:  O١s۴ :استراتژی 

 

شیوه پایش  تجھیزات موردنیاز نگی اجراچگو زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا گروه ھدف فعالیت ردیف
 وارزشیابی

محل تامین 
 کل ھزینھ اعتبار

١ 
تھیھ پرسشنامھ 

آزمایسگاھھای خصوصی 
 متقاضی ھمکاری در طرح

آزمایشگاھھای 
اداره امور  خانم خوش آموز خصوصی استان

 - - - - تدوین پرسشنامھ ٢٨/٢/٩٣و٢٧/٢/٩٣ آزمایشگاھھا

٢ 
کارشناسی در مورد 

تجھیزات آزمایشگاھھای 
 خصوصی

آزمایشگاھھای 
اداره امور  خانم خوش آموز خصوصی استان

 ٢٧/٢/٩٣ آزمایشگاھھا
تدوین پرسشنامھ 

و گرد آوری 
 اطالعات

- - - - 

کارشناسی در مورد پرسنل  ٣
 آزمایشگاھی

آزمایشگاھھای 
اداره امور  خانم خوش آموز خصوصی استان

 ٢٧/٢/٩٣ آزمایشگاھھا
پرسشنامھ تدوین 

و گرد آوری 
 اطالعات

- - - - 

آزمایشگاھھای   مکاتبات اداری ٤
اداره امور  آقای حبیب زاده خصوصی استان

 - - - - نامھ اداری ٢٨/٢/٩٣ آزمایشگاھھا

اعالم فراخوان ھمکاری  ٥
 آزمایشگاھھا در برنامھ 

آزمایشگاھھای 
اداره امور  خانم خوش آموز خصوصی استان

درج در سایت  ٣٠/٢/٩٣ آزمایشگاھھا
 - - - - معاونت درمان 

تدوین قراردادارجاع بھ بخش  ٦
 )سھ ماھھ (خصوصی 

آزمایشگاھھای 
اداره امور  آقای حبیب زاده خصوصی استان

نوشتن فرم  ٢٠/٣/٩٣و  ٢٧/٢/٩٣ آزمایشگاھھا
 - - - - قرارداد ھمکاری

٧ Ranking  نھایی
 آزمایشگاه ھمکار

آزمایشگاھھای 
اداره امور  آقای دکتر صادقی استانخصوصی 

 کار کارشناسی ٧/٣/٩٣ آزمایشگاھھا
Scoring - - - - 

 


