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طزاحی ًظام شبىِ ارائِ خذهات درهاى وشَر
stratification



  ارجاع، ًظام در درهاًی خذهات ارائِ هزوش هْوتزیي ػٌَاى بِ بیوارستاًْا

  بزآٍرد  ٍ اًذ دادُ اختصاص خَد بِ را سالهت ًظام هٌابغ اس سْن بیشتزیي

 بَدجِ درصذ 80 تا 50 حذٍد ٍ تخصصی واروٌاى ػوذُ بخش شَد هی

  اس بیوارستاًی هٌابغ .شَد هی صزف ّا بیوارستاى در سالهت بخش

  بزًاهِ ًیاسهٌذ آًْا ایجاد ٍ ّستٌذ سالهت بخش هٌابغ تزیي گزاًمیوت

  .باشذهیبلٌذهذت ریشی



  تزیي گزاًمیوت ٍ تزیي حیاتی اًساًی ًیزٍی فیشیىی، هٌابغ وٌار در

  پذیز اهىاى هذت وَتاُ در آى خلك وِ است سالهت بخش هٌبغ

  بْزُ بزای اساسی شزط پیش دٍ اًساًی، ًیزٍی ویفیت ٍ وویت .ًیست

  سالهت ًظام تجْیشات ٍ تسْیالت ٍ فیشیىی هٌابغ اس بْیٌِ بزداری

  بزاساس الذام ٍ ًگزاًِ آیٌذُ ریشی بزًاهِ آى، تاهیي راُ تٌْا ٍ است

باشذ هی هَثز ٍالگَّای راّبزدی اسٌاد



: ّضعیت هْجْد کشْر  

128151: تخت فعال  
87874: داًشگاُی 
16532:خصْصی 

10704: تاهیي اجتواعی 
13050: سایز ساسهاًِا 



تخت 32تخت سیز : بیوارستاى   80
تخت 32-100: بیوارستاى  204
تخت 101-200: بیوارستاى  202
تخت 201-500: بیوارستاى  106

تخت 501-1000:بیوارستاى  15
تخت  1000باالی : بیوارستاى  2

بیوارستاى داًشگاُی فعال ُستٌذ 609کل تختِای هذکْر در 



  بْیٌِ استفادُ، وشَر درهاى خذهات ارائِ شبىِ ًظام طزاحی اس ّذف

  ٍ تجْیشات اًساًی، ًیزٍی هاًٌذ وشَر درهاى بخش در هَجَد هٌابغ اس

  اثز ّشیٌِ بتَاى سیستن ایي بز تىیِ بز تا  بَدُ بیوارستاًی ّای تخت

داد ارائِ خذهت گیزًذگاى بِ ویفیت باالتزیي در را خذهات بخشی



  :شَد هی ارائِ الیِ سِ در خذهات شبىِ ًظام ایي در

ًفزّشار 30 سیز شْزّای در هحلی بیوارستاًْای شاهل یه الیِ خذهات -1

.

 ّای رشتِ شاهل تخت 100 سیز بیوارستاًْای شاهل دٍم الیِ خذهات -2

.ًفز ّشار 30-100 بیي شْزستاًْای در پایِ تخصصی

 فَق خذهات با تخت 100 باالی بیوارستاًْای شاهل سَم الیِ خذهات -3

  .تخصصی



 الیِ خذهات ارائِ هزاوش چٌذ بزای هؼیي بیوارستاًْای ػٌَاى بِ دٍم الیِ بیوارستاًْای

.دّذ هی ارائِ خذهت ای هٌطمِ صَرت بِ اٍل

 بِ دٍم الیِ بیوارستاًْای چٌذ بزای هؼیي بیوارستاًْای ػٌَاى بِ سَم الیِ بیوارستاًْای

.دّذ هی ارائِ خذهت ( بلَن چٌذ جوغ) ای هٌطمِ صَرت

   .دارد ٍجَد هستمین طَر بِ سَم الیِ بِ اٍل الیِ اس بیوار اًتمال یا بیوار هزاجؼِ اهىاى



تجِیشات ّ ًیزّی اًساًی هزبْط بَ ُز الیَ هتٌاسب با 
شْدسیستن ارائَ خذهات ُز الیَ تعزیف هی 



:در بیوارستاى ُای الیَ یک 
کزدى بیواراى  stableشاهل تجِیشات السم اّرژاًس جِت  

یک -با اهکاًات تخت تحت ًظز هثل یک هزکش رادیْلْژی
....آهبْالًس ّ–تست ُای رّتیي  درحذآسهایشگاٍ 

شاهل پششک عوْهی شباًَ رّسی ّ ارائَ : ًیزّی اًساًی 
با ُواٌُگی  ّداخلیدر بخش اطفال  ّسزپاییخذهات بستزی 

بیوارستاى الیَ دّم



 ّسْماًساًی در بیوارستاًِای الیَ دّم  ًّیزّیتجِیشات 
تخت ّ  100هتٌاسب با ّضع هْجْد بیوارستاًِای سیز 

تخت 100باالی 



  خانواده  پزشك

و   

  ارجاعنظام 

بیمار
و پسشک خانىاده بهداشتي مركس

115مركس 



  خانواده  پزشك

و   

  ارجاعنظام 

تروماي متعدد

حىادث قلبي

حاملگي پر خطر

ارتىپدي

نيازمندمراقبت ويژهتروما بو سر

سىختگي
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بيمارستان 

الیه سوم

الیه دوم بيمارستان

بيمارستان الیه اول 


