
  تِ گشارش رٍاتظ ػوَهی هزکش تْذاضت ضْزستاى تَضْز

 

ّیات تاسدیذکٌٌذُ اس ٍسارت تْذاضت افشٍد: ًظام دکتز هؼصَهِ اسواػیلی در حضَر 
هزاتة  ارجاع ًَػی ضیَُ ارائِ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی است کِ عثق یک سلسلِ

ضَد. ًظام سالهت اجزایی هی 3ٍ  2صَرت الکتزًٍیک اس سغح یک تِ سغح  تِ  
ٍی اضافِ داضت: ًقص پشضک خاًَادُ در کاّص احساس ًاراحتی تیواراى در راستای 

هَقغ ٍ ّوچٌیي ارجاع تِ هتخصص اس اّویت ٍاالیی تزخَردار تَدُ  طخیص ٍ درهاى تِت
 ٍ ًقص ًگْثاًی اس ًظام ارائِ خذهات سالهت ٍ هذیزیت صحیح ایي خذهات را دارد.

دکتز هؼصَهِ اسواػیلی افشٍد: تا تَجِ تِ جایگاُ ًظام ارجاع در ًظام ارائِ خذهات ٍ 
تا ثثت ایي خذهات در ساهاًِ یکپارچِ تْذاضت )سیة( تالش تزای رفغ هطکالت تیواراى 

هَقغ ٍ صحیح  ٍ ارجاع آى تِ سغَح تاالتز کوک تسیار ضایاًی در کٌتزل ٍ ارائِ خذهات تِ
 تِ تیواراى خَاّذ داضت.

ٍی ایي تاسدیذ را جْت تأییذ آهادگی داًطگاُ ػلَم پشضکی جْت اجزای ّزچِ تْتز ایي 
استاى تَضْز در حَسُ اجزایی ًوَدى ًظام ارجاع تزًاهِ داًست ٍ اضافِ داضت: 

استاى تزتز خَاًذ کِ قزار است  01ّای پیطزٍ ٍ در تیي  سیستن یکپارچِ سیة جشٍ استاى
گیزی  تؼذ اس هطخص ضذى ًقاط ضؼف ٍ قَت ایي عزح، تزای اجزا در کل کطَر تصوین

اى تَضْز، در ضَد، ّوچٌیي در هزحلِ اٍل ًظام ارجاع پس اس اجزایی ضذى در ضْزست
ّا تِ ایي عزح اضافِ خَاٌّذ ضذ. فاسّای تؼذ تاقی ضْزستاى  

اًذاسی ایي ساهاًِ کِ در راستای ارائِ خذهات  دکتز اسواػیلی ػٌَاى داضت: تا راُ
ضَد، توام  ّای تحَل ًظام سالهت اجزا هی ّا ٍ پزٍصُ تْذاضتی درهاًی در قالة تزًاهِ

هات تْذاضتی درهاًی هَردًیاس در هزاکش ٍ اعالػات هزتَط تِ خاًَارّا، ًَع خذ
ضَد ٍ  ّای تْذاضت در ایي ساهاًِ ٍارد ٍ ثثت هی ّای سالهت جاهؼِ ٍ خاًِ پایگاُ

ّای تْذاضتی درهاًی  ّای خاًَار ٍ دفاتز هزتَط تِ خذهات ٍ تزًاهِ تواهی پَضِ
ضَد ٍ  ّا اس ضیَُ کاغذی تِ الکتزًٍیکی تثذیل هی آٍری خَاّذ ضذ ٍ توام ثثت جوغ

 دستزسی تِ اعالػات تیواراى تا سَْلت ٍ دقت تیطتزی اًجام خَاّذ گزفت.



 ًظام ًوَدى اجزایی راستای در: گفت ًیش تَضْز ضْزستاى تْذاضت هزکش سزپزست  
 چغادک ضْزی سالهت جاهغ خذهات هزکش اس تاسدیذی دٍ، سغح تِ ارجاع کٌتزل ٍ ارجاع

سارت تْذاضت ٍ درهاى ٍ ًظام پشضکی صَرت ٍ اس ّیاتی حضَر تا هلت تخصصی کلیٌیک ٍ
 گزفت.

هٌْذس حسي فخزایی ضوي تطکز اس حضَر ایي ّیات ٍ هؼاٍى اجزایی هزکش تْذاضت 
ّا در ساهاًِ الکتزًٍیک تَسظ  استاى اظْار داضت: دقت ٍ صحت ثثت فؼالیت

ست تای رجَع السم ٍ ضزٍری است ٍ هی دٌّذگاى خذهت ٍ لشٍم ارج ًْادى تِ ارتاب ارایِ
.تا افشایص کیفیت ارایِ خذهات هَجة کاّص سزدرگوی تیواراى ضذ  


