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 ... درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی محترم معاون 

 (میانساالن و مادران مشترک بخشنامه: موضوع

 با سالم ٍ احتشام

پيشٍ ًشست هشتشك اداسات سالهت هياًساالى ٍ هادساى ایي دفتش دس خظَص سفع ّن پَشاًی ّای هشاقبتْای ادغام یافتِ 

تظويوات هتخزُ بِ ششح صیش اعالم هی  ، سال ٍ هشاقبت پيش اص باسداسی 30  -59س صًاى د( سبا)سالهت باًَاى ایشاى 

 :گشدد

، هشاقبت ّای دٍساى باسداسی، باشٌذچٌاًچِ صًاى گشٍُ سٌی هزمَس دس ٌّگام هشاجعِ بشای دسیافت خذهات سبا باسداس  .1

 . گشددهَمَل  سٍص پس اص صایواى 60 بِبشای آًاى اًجام ٍ اسائِ خذهات سبا 

دس طَستی مِ احتوال باسداسی بشای دسیافت مٌٌذُ خذهات سبا هطش ح است، پس اص اطويٌاى اص باسداسی ٍی هاًٌذ بٌذ   .2

 .عول شذُ ٍ دس طَستی مِ باسداسی هٌتفی شذ خذهات سبا اسائِ گشدد 1

داسد، یا ( تا یل سال آیٌذُ) دیل دس طَستی مِ خاًوی هشاقبت سبا سا دسیافت مشدُ ٍ توایل بِ باسداسی دس آیٌذُ ًض  .3

گزشتِ است، اسائِ دٌّذُ خذهت هی تَاًذ اص اطالعات هشتشك هٌذسج دس  موتش اصیل سال اص هشاقبت سبا دس هَسد اٍ 

ٍ دس طَستی مِ بيش اص یل سال اص تاسیخ اسصیابی . فشم سبا بشای تنويل فشم هشاقبت پيش اص باسداسی استفادُ ًوایذ

 . تنويل گشدد ،دٍسُ ای سبا هی گزسد، فشم ّای هشاقبت پيش اص باسداسی بطَس ماهل

ُ هشاجعِ مٌٌذُ بشای دسیافت هشاقبت ّای پيش اص باسداسی هشاجعِ ًوَدُ ٍ خذهات سبا سا دسیافت ًنشدُ دسطَستی ك  .4

هشاقبت پيش اص باسداسی ٍ ثبت ماهل اطالعات، فشد سا بشای دسیافت خذهات سبا اًجام است، اسائِ دٌّذُ خذهت پس اص 

اس سَاالت اسصیابی دس هَاسدی مِ ّن پَشاًی ٍجَد عذم تنش)2تشغيب ًوَدُ ٍ ًتایج هشاقبت سا با سعایت اطَل بٌذ 

 .دس فشم سبا ًيض ثبت ًوایذ( داسد

سعایت مليِ هَاسد فَق هٌَط بِ ٍجَد فشم اسصیابی دٍسُ ای سبا ٍ هشاقبت هوتذ هشبَط بِ آى دس پشًٍذُ خاًَاس    .5

 .هشاجعِ مٌٌذُ هی باشذ

سبا ٍ ماهل ًبَدى فشهْای آى بِ ّش دليل، ًبایذ هٌجش بِ ًقض اطالعات رمش ایي ًنتِ ضشٍست داسد مِ ًقض هشاقبتْای        .6

 . هشتبط با هشاقبت پيش اص باسداسی گشدد
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