یکسانسازی جزء حرفهای بخش خصوصی و دولتی
* جزء حرفه ای بخش دولتی به  87درصد بخش خصوصی رسیده است.

اصالح نظام پرداخت کارانهای به نظامات پرداخت سرانهای در بخش سرپایی در قالب
پزشک خانواده ،گلوبال در بخش بستری دولتی

اصالح سقف و پلکان
* بــا اصالحــات پیشــنهادی کــه در شــورای حقــوق و دســتمزد نیــز
مصــوب شــده تعرفــه ســنواتی خدمــات ســامت و اصــاح فواصــل

گــروه هــای درامــدی یــا پلــکان مــی تــوان انتظــار داشــت کــه ارائــه

خدمــات در بخــش دولتــی و توســط پزشــکان تمــام وقــت افزایــش
یابــد و تبعـ ً
ـا منجــر بــه کاهــش پرداختــی از جیبــب مــردم و کاهــش

وابســتگی مراکــز بــه ســایر منابــع میشــود

بازنگری بسته بیمه پایه خدمات سالمت
*ســال  :1400مشــارکت فعــال بــا دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه

جهــت بررســی درخواســت هــای ورود بــه بســته بیمــه پایــه ســامت

تدویــن محصــوالت دانشــی (راهنمــای تجویــز داروهــا ،اســتاندارد و

*ســال  :1401بازنگــری بســته بیمــه پایــه ســامت مبتنــی بــر

ســامت در تدویــن ســطح تعهــدات ســازمان هــای بیمــه گــر بــا

شناســنامه خدمــات و پروتــکل هــای درمــان) و نیــز ارزیابــی اقتصــادی

*سال  :1400تدوین بسته پیشنهادی بیمه تکمیلی خدمات سالمت

اســتانداردهای خریــد راهبــردی خدمــات ســامت  طــی دوره جــاری

تعرفه گذاری خدمات نوین مراقبت سالمت بر حسب اولویت نظام سالمت
* تعرفه آزمایش ایمنی شناسی آنتی ژن ویروس کووید

*  تعرفــه پــردازش و ذخیــره ســازی خــون محیطــی موبیلیــزه و مغــز
اســتخوان

* تعرفه خدمات سلول درمانی

*  احصاء تعرفه پویا هارت
* تعرفه گذاری خدمات پزشکی بازساختی و سلول درمانی

مدیریت درمان موج های پنجم ،ششم و هفتم بستری کووید 19
* تدوین و بازنگری فلوچارت های تشخیص و درمان کووید 19

* دستورالعمل آمادگی موج ششم مدیریت درمان کووید 19

* دستورالعمل مدیریت درمان امیکرون در بیمارستان های کشور

گزارش گیری و داشبورد مدیریتی
* مــوارد بســتری مشــکوک ،محتمــل و قطعــی ســرپایی و بســتری

* ارائــه اطالعــات دریافتــی بــه صــورت گــزارش هــای توصیفــی و

نشــانی hse.health.gov.ir

کرونــا و کمیتــه علمــی

کوویــد  19بــه صــورت روزانــه از کلیــه بیمارســتان هــای کشــور در

ویــــژهنامه
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تحلیلــی کووید19-بــه صــورت مســتمر بــرای تصمیــم گیــری بــه ســتاد

