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)رباط سنگ(شیوه نامه پرداخت هزینه غذایی به پرسنل کشیک درمراکز خدمات جامع سالمت   

 طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری

ه رخ تسهیالت زایمانی رباط سنگ واقع درمرکزبخش جلگ و مرکزخدمات جامع سالمت شهری روستایی شبانه روزی

ز بعنوان مرک و جوادیه  ، اسدآباد ، سلطان آباد، رباط سنگ به مرکزیت مراکز خدمات جامع سالمت سرهنگ ، نسر

فعالیت می نماید ،نفرتحت پوشش 40000معین دربرنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی با جمعیتی بالغ بر  

شامل خدمات پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستاری ،  کز خدمات جامع رباط سنگ :اخدمات ارائه شده درمر 

دیک و با یی ، بهداشت خانواده ، مبارزه با بیماریها ، بهداشت محیط ، تسهیالت زایمانی ) درآینده نزآزمایشگاهی ، ماما

 بهره برداری از ساختمان جدید(

نفرکارشناس  3نفرراننده آمبوالنس ، 1 نفر سرایدار،  1نفر پذیرش ،  1نفر پرستار ،  6نفر پزشک ، 6 تعداد پرسنل :

نفرکارشناس  1نفرمامای تسهیالت زایمانی ،  3نفر مامای پزشک خانواده ، 1انپزشک ، نفر دند 1علوم آزمایشگاهی ، 

نفر راننده بخش خصوصی  1نفرکارشناس بهداشت روان ،  1نفرکارشناس بهداشت حرفه ای ،  1بهداشت محیط ،   

1/02/96زمان شروع برنامه کشیک شبانه روزی :   

نفر 5:     شیفتتعداد پرسنل کشیک درهر   

 با توجه به ضوابط و مقررات حاکم برمراکزدرمانی شبانه روزی مبنی برتامین غذای نیروهای یت موجود :وضع

( با استعالم از رستوران ها و آشپزخانه 1/02/96درگیر)ناهار و شام( ازتاریخ راه اندازی مرکزشبانه روزی رباط سنگ )

ع در باآشپزخانه علیزاده واق غذایی پرسنل کشیکهای  فعال در سطح بخش رخ قراردادی مبنی برتامین وعده های 

ادامه داشت اما ازآن تاریخ بدالیل ذیل امکان تهیه غذا فراهم  1/10/96تاریخ تاروستای سرهنگ منعقدگردید که 

 نگردیده :

 تومان درهروعده جهت هزینه حمل غذا 10000واضافه شدن مبلغ کیلومتر(  10دوری آشپزخانه از مرکز)حدود  -

 غذا تا زمان مصرف سرد شدن -

 عدم امکان نظارت مستمر برنحوه پخت غذا و نارضایتی پرسنل از کیفیت غذا -

 همکاریتمایل به ادامه  عدم تامین اعتبارهزینه های غذایی و درنتیجه نارضایتی مسئول آشپزخانه و عدم  -

 احتمال آلودگی غذا تا رسیدن به مرکز وایجاد بیماری درپرسنل -

 عدم همکاری آشپزخانه های مجاور)آشپزخانه رضایی ( ونداشتن وعده شام بدون برنج -

 وجود یک رستوران دیگر دررباط سنگ که ازنظر شرایط بهداشتی مناسب نبود -
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علیزاده غذای آمادهلیست قیمت پیشنهادی غذا دررستوران های رضایی و  

 )تومان(قیمت

 رستوران علیزاده

 )تومان(قیمت

ییرستوران رضا  

  )تومان(قیمت شام

رستوران علیزاده   

 )تومان(قیمت

 رستوران رضایی

 ایام هفته ناهار

 شنبه چلوخورشت قیمه  8000 6000 خوراک مرغ 7000 4000

تکوکو یا کتل 6000 4000 دهچلوکباب کوبی 10000 8000   یکشنبه 

چلومرغ سرخ  9500 9000 کباب دو سیخ 7000 5000

 شده

 دوشنبه

تو یا کتلکوک 6000 4000  سه شنبه قورمه سبزی 8000 6500 

دهچلوکباب کوبی 10000 8000 کباب دو سیخ 7000 5000  چهارشنبه 

 پنجشنبه چلوخورشت قیمه 8000 6000 خوراک مرغ 7000 4000

تکوکو یا کتل 6000 4000 چلومرغ سرخ  9500 9000 

 شده

 جمعه

  جمع 63000 52500  46000 30000

 

سنل کشیک درماه :هزینه تامین غذای پر  

تومان1050000 = 5*30*7000وعده ناهار :   

تومان690000=  5*30* 0064ده شام :وع  

تومان1740000جمع هزینه ماهانه :   

: پیشنهاد  

ان ایجاد با عنایت به نامناسب بودن شرایط تامین غذا درمنطقه وکیفیت پایین و مشکالت مربوط به حمل غذا وامک

ت تا ضمن ی ازنوع و کیفیت غذاها پیشنهاد می گرددهزینه تامین غذا بصورت نقدی پرداخبیماری درپرسنل ونارضایت

با دریافت ماهیانه هزینه  115مانند پرسنل اورژانس صرفه جویی درهزینه ها موجبات رضایتمندی پرسنل فراهم شده و

 غذا امکان تهیه توسط خود پرسنل درمرکز برای پرسنل فراهم شود.

 شیوه پرداخت :

که به تاییدمدیرتوسعه شبکه رسیده باشد. پرداخت به حساب پرسنل طبق برنامه کشیک ماهیانه -  

تومان1740000مبلغ پرداختی به پرسنل کشیک درطول ماه :   
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تومان صرفه جویی خواهد شد 600000تومان می باشد مبلغ 2340000درمقایسه با هزینه های تهیه غذا که مبلغ   

شبکه  اجرایی درتمامی مراکزخدمات جامع سالمت که برابرطرح گسترش این شیوه نامه قابلیت

  دارد.را بعنوان مراکزشبانه روزی شناخته شده اند


