
  

مفاد نامه مذكور مغاير با رعايت بلوك بندي جغرافيائي جمعيت  نبوده و مي بايست سرشماري جمعيت در محدوده بلوكها  -۱
حين مراجعه درب منازل و يا سرشماري در داخل  Activeبصورت (تحت عنوان مناطق يا محله هاي سالمت انجام گيرد 

  )»Passiveبه صورت  « مطبها يا مراكز مجري برنامه پزشك خانواده 
و از  متصل شود) .…-f-physician(و به يك كد كاربري ك مركز مجري برنامه پزشك خانواده هر پزشك فقط در يكد ملي  -۲

بلوك هاي مختلف دربا هدف امكان انتخاب وي ركز مجري در چند مبه چندين كد كاربري  اتصال مشخصات يك پزشك
 . خودداري شود

شهرستان ( در محدوده يك شهر فقطجمعيت هر شهر مي توانند با مراجعه به هر يك از مراكز مجري برنامه پزشك خانواده -۳
 سالمت روستايي به منطقهمراجعه از يك شهر به شهر ديگر و يا از منطقه (. اقدام به انتخاب پزشك نمايند) مد نظر نيست 

در اين حالت پس از مراجعه سرپرست خانوار )الزم توسط سامانه اعمال مي شود و كنترل هاي امكان پذير نمي باشدشهري 
توسط متصدي پذيرش مركز   كد ملي سرپرست) كه پزشك منتخب در آن تعريف شده است(به مركز مجري مورد نظر

ود و پس از جستجو در صورتيكه محل زندگي فرد در محدوده همان شهر باشد در بخش انتخاب پزشك وارد مي شمجري 
در اين حالت نياز نيست محل سكونت فرد در منطقه سالمت تحت پوشش .اجازه انتخاب پزشك مورد نظر داده مي شود 

در واقع اطالعات  و) اين محدوديت قبالً وجود داشت كه در حال حاضر برداشته شده است(مركز مجري فوق تعيين شده باشد
محل سكونت بصورت واقعي در منطقه سالمت يا همان بلوكي كه خانوار در محدوده جغرافيايي آن زندگي مي كند وارد مي 

 شود ولي انتخاب پزشك ممكن است در مركز مجري ديگري انجام شود

، كليه خدمات فعال سالمت براي هر )ت پايهپس از انجام ويزي(با توجه به اينكه در فاز چهارم استقرار سامانه سالمت ايرانيان -۴
از قبيل مراقبت از بيماران مبتال به بيماري هاي واگير و غير واگير ، مراقبت مادران باردار ،پايش رشد كودكان (فرد 

تحت عنوان كارتابل مشترك اعضاي تيم سالمت بصورت هوشمند توسط سامانه به اعضاي پزشك خانواده اعالم مي .....)و
الزاماً مي بايست انسجام تيمي بين آنها حفظ شود و ممكن است انتخاب پزشك در منطقه اي ديگر و دور از محل و  گردد 

–بهداشت محيط –خدمات بهداشت حرفه اي (سكونت موجب عدم انسجام بين اعضاي تيم  و مختل شدن خدمات فعال 

الزم است با تاكيد ،آموزش هاي الزم به اعضاي خانوار در گردد .... )خدمات روانشناسي ،تغذيه ،مراقبت از بيماران مزمن و
سپس در صورتيكه كماكان اصرار بر انتخاب مورد اهميت و فوايد انتخاب پزشك خانواده در بلوك جغرافيايي داده شود 

ز خانوار هاي فوق اتاييديه اخذ آموزش  ذيل،بر اساس فرم مندرج در  پزشك در خارج از محدوده بلوك وجود داشته باشد ،
 اخذ گردد و در مركز مجري نگهداري گردد

   



  رضايت نامه

  

سرپرست خانوار ...................... كد ملي  داراي ............ فرزند ............ اينجانب 

در خصوص فوايد و تسهيالتي كه انتخاب پزشك در محدوده محل  ،عليرغماخذ آموزشهاي الزم

اعالم  ميدارم كماكان مصر به انتخاب پزشك مورد نظر خود در خارج سكونت خود  ايجاد مي نمايد 

  .از محدوده زندگي خود  مي باشم

  

 امضا و اثر انگشت

  


