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 "به مؤسسه ای اطالق می شود که طبق آیین نامه

تأسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری 

جهت تأمین مراقبت های پرستاری در  "در منزل

سطوح مختلف نظام سالمت و بر اساس نیاز 

مددجویان مطابق با شرح وظایف و اختیارات تعیین 

اخذ مجوز توسط افراد حقیقی یا حقوقی شده پس از 

 .واجد شرایط و با صالحیت  دائر می گردد

 

 

ت های پرستاری در سطوح اولیه، عمومی رائه مراقبا -1

و تخصصی با عنایت به نیاز مردم در سطح جامعه و 

 منازل

نیل به پوشش همگانی و عادالنه خدمات و مراقبت  -2

مت با رویکرد مراقبت های پرستاری های نظام سال

 تسهیل شده و در دسترس

کاهش هزینه های بهداشتی، درمانی و توان بخشی  -3

 (نواده، و جامعهفرد، خا)مردم

 وری و مراکز بهداشتی و درمانیه افزایش بهر -4

 

 

آموزش و توسععه خعدمات خعودمراقبتی و فعراهو نمعودن       -5

 زمینه مشارکت و توانمدسازی  خانواده 

تقاضای مردم در خصعو  مراقبعت    بهپاسخگویی مناسب   -6

 منزلری در اهای پرست

تداوم و پیگیری مراقبت های پرستاری معددجویان بععد از    -7

ترخیص از بیمارستان با هماهنگی پزشع  مععالب بیمارسعتان    

 محل بستری

مشارکت بخش غیعر دولتعی در نظعام ارائعه مراقبعت هعا و        -8

 خدمت پرستاری

د مختلعف  اتأمین مراقبت و خدمات پرستاری مورد نیاز آح -9

 نظام سالمت جامعه در سطوح سه گانه

ارائه مراقبت هاو خدمات پرسعتاری   ارتقاء کیفیت و امنیت-11

 خدمتگیرندگان به 

وری بیمارسعتان هعا و کعاهش بعار بسعتری      ه افزایش بهر -11

 مجدد ها به ویژه جلوگیری از بستری شدن بیمارستان

ایجاد آرامش روانی در خعانواده، معددجویان و بیمعاران و     -12

ویژه در صورت داشعتن بیمعار معزمن،     کاهش هزینه خانوار به

 خا ، صعب العالج، سرطانی یا سالمند

نظارت، کنترل و پیشگیری از حضور افراد فاقد صعالحیت   -13

 در منازل مردم به بهانه ارائه مراقبت های پرستاری

مد، متخصعص و  آاستفاده بهینه از استعداد نیرو های کار  -14

د در بیمارسعتان هعا و   با تجربه در راستای رفع مشکالت موجو

 جامعه

  

 

 

ارجاع از مؤسسات بهداشتی  -1

 (دولتی و خصوصی)درمانی

 ارجاع از مطب پزشکان -2

 مراجعه مستقیو مددجو یا وابستگان -3

 

دانشگاه جهت  21اولیه کمیسیون ماده موافقت 

تأسیس مرکز است که بر اساس مدارک مستند ارائه 

شده توسط متقاضی تأسیس مرکز صادر می شود و 

به متقاضی اجازه ادامه روند کار تا بهره برداری از 

 مجوزی برایاین موافقت نامه . مرکز را می دهند

صرفاً جهت )انجام فعالیت درآن محل نمی باشد

و غیر قابل واگذاری به غیر ( پرستاری در منزل است

اعتبار آن جهت تأسیس مرکز از تاریخ صدور . است

به مدت مندرج در این آیین نامه می باشد و در 

صورت عدم استفاده در این مدت الزم است تقاضای 

 . جدید ارائه شود
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 مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های 

 پرستاری در منزل
 

 

دفتر پرستاری دانشگاه 

 69تابستان 

 

آیین نامه تأسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های 

پرستاری در منزل جایگزین آیین نامه مرکز مشاوره 

وزارت  26/5/1378و ارائه خدمات پرستاری  مصوب 

می  31/6/1378مورخ  6648موضوع ابالغیه شماره 

باشد، بدیهی است تمدید پروانه جدید با شرایط 

 .مندرج در این آیین نامه صورت خواهد پذیرفت

 

 

رائه هرگونه خدمات در منزل منوط به تشکیل ا 

پرونده، ترجیحاً ثبت مشخصات فرد در کامپیوتر به 

که در آن محتوای خدمات،  صورت الکترونی  بوده

رضایت آگاهانه مددجو یا بستگان ایشان، تعرفه 

خدمات، حجو و نوع خدمت ، قید شده باشد و در 

قالب فرم هایی از سوی معاونت پرستاری تهیه و 

 .ابالغ می شود، منعقد می گردد

 

 

 :صدور مجوز

ه هععر متقاضععی واجععد شععرایط و صععالحیت  بعع   

         موضوع این آیعین نامعه فقعط پروانعه تعأ سعیس      

ایعن  .گعردد ی  مرکعز اعطعا معی    ( بهره برداری)

پروانه از طریق کمیسیون تشخیص امور پزشعکی  

قانون مربوط بعه مقعررات امعور     21موضوع ماده 

پزشکی، دارویی،مواد خعوردنی و آشعامیدنی هعر    

د جهعت  دانشگاه بعر اسعاس روال قعانونی موجعو    

 .فعالیت مرکز صادر خواهد شد

 

 ها العمل دستور طبق مرکز خدمات العمل حق و تعرفه

 می ابالغ بیمه عالی شورای و وزارت توسط سال هر که بوده

 دولت محترم هیئت توسط 96 تیرماه در جدید تعرفه . گردد

 .است شده ابالغ
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