با تَجِ بِ تؼزیف ساسهاى بْذاضت جْاًی اس سالهت ٍ
ابؼاد آى یؼٌی سالهت جسوی ،رٍحی ،رٍاًی ٍ حتی
اجتواػی ٍ با ػٌایت بِ ایٌکِ تٌْا در راستای حضَر
در هحیظ اجتواػی ٍ تغییز در حظار خَد هحَری ٍ
تَجِ بِ جاهغ هحَری است کِ با پیًَذ ٍ آضتی ػزصِ
درهاى ٍ هحیظ ػلوی رسیذى بِ ایي هْن اهکاى پذیز
هی باضذ

ادغام آموزش پزشكي

با تَجِ بِ

هصَبات گزدّوایی جْاًی

ادیٌبزگ در اسکاتلٌذ در سال  ٍ ۱۹۸۸در اداهِ آى
کٌفزاًس ّا ٍ ّوایص بؼذی آهَسش پشضکی تٌْا راُ
رسیذى بِ ایي ًیا س را اتصال ٍ ارتباط ایي دٍ بخص ٍ

با نظام ارائه خذمات
پاسخگوئي در راستاي

ضزٍرت تغییز در بزًاهِ ّای آهَسش پشضکی بز هبٌای
ًیاسّای جاهؼِ ٍ اجتواع تهزکش گزدیذ .لذا داًطگاُ ٍ
ػزصِ خذهات هی بایست پاسخگَی ًیاسّا ٍ اًتظارات
جاهغُ ٍ اجتوا ع باضذ ٍ ایي هسالِ بذٍى تٌیذگی آًْا

نيازهاي جامعه

هٌصَرُ تقَی ًیا ،هحوذحسي کطاٍرسی
گزٍُ آهَسش پشضکی

 ضىاف فشايىذٌ تیه آمًسش پشضىي ي ػملىزد افزاد
آمًسش ديذٌ
 لطغ راتطٍ تا مطىالت جامؼٍ
 سمان ي مىان
 محتًايي ضذن آمًسش پشضىي
 فاصلٍ سيادي تیه ویاس َاي يالؼي جامؼٍ ي آمًسش
پشضىان
 فؼالیت تز اساس محزن َاي دريوي خًد ،وٍ محزن
َاي اجتماػي
 تي تًجُي تٍ اتؼاد اجتماػي سالمت

اّویت جْاًی در رابطِ با ادغام

اهکاى پذیز ًخَاّذ بَد  .با تَجِ بِ اّویت ایي هسالِ
بِ هَضَع ادغام هی پزداسین .

گزداٍرًذُ

ریضِ ٍ سهیٌِ اقذام

ادغام چیست ؟ ادغام ضامل فزايىذِ تزویة يه يا چىذ ػىصز
ي تطىیل يه ول جذيذ يىپارچٍ مي تاضذ
ػىاصز ايه ولّ مًجة يىپارچگي آن مي ضًد.

 .تؼامل تیه

پس اس اػالمیٍ اديىثزي در راتطٍ تا اصالح آمًسش
پشضىي در سال  1988در ديگز جلسات ي َمايص َا
جُاوي تزگشار ضذٌ تا تًجٍ تٍ تغییزات سزيغ ي چطمگیز
در ػصز اطالػات تز تاویذ تز ادغام دي حًسٌ داوطگاٌ ي
ػزظ درمان در جُت پاسخگًيي تٍ اجتماع مطزح
ٌ
گزديذ .

مشيت تزتیت ارائٍ وىىذگان خذمات در داخل وظام سالمت
 اوطثاق آمًسش تا ویاسَاي در حال تغییز وظام



اجالس مطًرتي اريپا در لیسثًن درسال 1989

 تًجٍ تٍ َمٍ مًضًػات مزتثط تا سالمت جامؼٍ



اجالس مطًرتي يسراي وطًرَاي افزيمايي در سال
1989

 وًآيري در وارتزد ريش َاي آمًسضي



وىفزاوس رسالت داوطىذٌ پشضىي يسالمت مزدم در
سال  1991در فلًريذاي امزيىا





چالص ّای ادغام در ایزاى
تفايت تزداضت َا درتارٌ مفًُم ادغام

 درگیز ضذن وظام آمًسضي در مؼماري وظام ارائٍ
خذمات

• تزداضت ادغام تٍ ػىًان يه ساختار يا تطىیالت وٍ
يه فزايىذ

 تحمك تذريجي ػذالت ،ویفیت ،دستزسي ي َشيىٍ
اثزتخطي خذمات

• وثًد تؼزيف وارتزدي دلیك
• وحًٌ مذيزيت ادغام

َمايص جُاوي آمًسش پشضىي در سال 1993
وىفزاوس جُاوي آمًسش پشضىي در سال
اديىثزي

 1993در



وىفزاوس الؼیه اما رات در سال
"تسًي مطاروت



َمايص جُاوي آمًسش پشضىي در سال 1994

 1995تا ػىًان

پیاهذ ّای ادغام
 پاسخگًيي آن تٍ ویاس َاي جامؼٍ
 ايجاد تؼادل تیه ادغام اوًاع ویزيي اوساوي مًرد
ویاس جامؼٍ
 تزتیت ویزيي اوساوي دروشديه تزيه مىان تٍ
صحىٍ سوذگي مزدم

• وثًد اَذاف ريضه تزاي ادغام

ادغام در ایزاى

• فمذان رَثزي لًي ي تأثیزگذار

 ايلیه الذام وگارش وتاب راَي تٍ سًي تىذرستي در
سال 51وٍ تًسط يسيز يلت يسارت ػلًم ي آمًسش ػالي
تا مطاروت

هٌابغ ۺ

اساتیذ ي وارضىاسان تُذاري ي َمىاري

 -ستاد ادغام مزوش مطالؼات ي تًسؼٍ آمًسش ػلًم

تُذاضت جُاوي مي تًان اضارٌ وزد..

پشضىي ،ادغام وظام آمًسش تا وظام ارائٍ

 در سال  62طزح ادغام تًسط ضًراي اومالب فزَىگي
ارائٍ گزديذ ي در سال  64طزح ادغام در يسارت تُذاري

خذمات.مؼايوت آمًسضي ،سمستان . 1387
-

ػثاسي ممذم ،محمذػلي  ،رضًي  ،سیذ مىصًر

تصًسة ضذ  .ي يسارت درمان ي تُذاضت ي آمًسش

.وًرايي س ،سیذ مُذي ،وگزش صاحة وظزان

پشضىي وار خًد را آغاس ومًد.

داوطگاَي تٍ مًضًع ادغام آمًسش پشضىي تا ػزصٍ
تُذاضتي . 1381.مجلٍ داوطىذٌ پشضهي .داوطگاٌ ػلًم
پشضىي تُزان .

