
حدود ۱۳ سال پیش بهداشت و درمانی ها به این 
نتیجه رسیدند که برنامه پزشک خانواده را اجرا 
کنند تا نسخه ای شفابخش باشد برای سالمت 
ایرانیان، برنامه ای که کاهش هزینه های مردم 
و نظام سالمت، اجرای سطح بندی خدمات، 
پیشگیری از تقاضاهای القایی و... از اهدافش 
بود، اما این برنامه با گذشت سال ها، هنوز در 

ابتدای راه است!
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، کارشناسان 
و دست اندرکاران نظام سالمت کشور همواره 
برنامه پزشک خانواده را تنها نسخه شفابخش 
نظام سالمت خوانده اند؛ برنامه ای که هدفش 
ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی و پیشگیرانه، 
نجات بیماران از سرگردانی در دریافت خدمات، 
کاهش هزینه های سالمتی، تحقق شعار عدالت 
در سالمت و... بوده است. بر همین اساس 
طرح پزشک خانواده در ایران از اواخر دولت 
هشتم و از روستاها کلید خورد. پس از آن نیز 
در دولت های بعد راهش را با راه اندازی نسخه 
۰۱ و ۰۲ پزشک خانواده به شهرها باز کرد، 
اما نتوانست اقبال چندانی به دست آورد و در 
طول این سال ها نه تنها در روستاها انتظارات 
را برآورده نکرد، بلکه توسعه آن به شهرها نیز 

با اما و اگرهایی همراه بود و تنها در دو استان فارس و 
مازندران ماندگار شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزارت سید حسن 
هاشمی، اعالم شد که اجرای پزشک خانواده به معنای 
واقعی آن، به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد و برای این 
کار ابتدا باید زیرساخت های اجرای برنامه یعنی پرونده 
الکترونیک سالمت و نظام ارجاع الکترونیک فراهم باشد؛ بر 
همین اساس طی چهار سال دولت یازدهم و مدت سپری 
شده از دولت دوازدهم، در جهت تامین زیرساخت های 
اجرای برنامه پزشک خانواده، تکمیل شبکه، راه اندازی 
مراکز جامع سالمت و طراحی نسخه بومی و قابل اجرای 
آن تالش و نسخه جدید برنامه پزشک خانواده هم در ۱۲ 
گام تدوین شد که البته هنوز به عرصه عمل نرسیده است.
نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به 
فراز و فرودهای برنامه پزشک خانواده در کشور، گفت: 
»برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۸۴ در کشور استارت 
خورد. بنابراین برنامه پزشک خانواده حاصل تصمیم گیری 
یک  شبه نبود، بلکه نتیجه ساعت ها مطالعه و بررسی بوده 
است که نظام سالمت ما برای برون رفت از مشکالت 
طراحی کرده است. بر همین اساس در سال  ۱۳۸۴ اواخر 
دوره تصدی دکتر پزشکیان بر وزارت بهداشت برنامه 

پزشک خانواده در روستاها آغاز شد و ادامه پیدا کرد.«

از شکست نسخه ۰۱ 
تا تضعیف پزشک خانواده روستایی

عزت اهلل گل علی زاده با بیان اینکه در دولت بعد و در سال 
۱۳۹۱ قرار شد که برنامه پزشک خانواده در شهرها گسترش 
یابد، افزود: »بر این اساس ابتدا نسخه ۰۱ پزشک خانواده 
شهری در سه استان به صورت پایلوت اجرا شد، اما تجربه 
موفقی در بر نداشت. بعد از آن بالفاصله قرار شد نسخه 
۰۲ پزشک خانواده که برای شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر 
بود، در کشور اجرا شود. بنابراین اجرای این برنامه را در 
استان های فارس و مازندران به عنوان استان های پیشگام 
بحث پزشک خانواده شهری آغاز کردند، اما این موضوع 
ابتر ماند و در استان های دیگر گسترش پیدا نکرد که به 
زعم بنده ناشی از عدم حمایت جدی از سوی مسئوالن 

عالی رتبه نظام سالمت بود.«
گل علی زاده با اشاره به عدم گسترش اعتبارات پزشک 
خانواده روستایی در دولت های نهم و دهم،  ادامه داد: »در 

آن دوران عمال حقوق و دریافتی پزشکان خانواده ثابت 
بود؛  به طوریکه تا پایان دولت آقای احمدی نژاد از ۶۲۰۰ 
نفر پزشک خانواده روستایی، حدود ۱۲۰۰ نفر از طرح 
خارج شدند و عمال در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی 
شاهد کمبود و کسری پزشک خانواده روستایی بودیم.«

طرحی که روی کاغذ ماند
وی همچنین گفت: »با آغاز دولت دکتر روحانی، برنامه 
پزشک خانواده هم مورد توجه قرار گرفت، حقوق و 
مزایای همکاران ما داده و کسری پزشک خانواده روستایی 
جبران شد، اما اقدامی در راستای طرح پزشک خانواده 
شهری انجام نشد و علی رغم اینکه این طرح در قانون 
برنامه پنجم و ششم توسعه مطرح شده، اما متاسفانه روی 
کاغذ ماند و گسترش پیدا نکرد. البته دکتر قاضی زاده 
هاشمی هم به این نتیجه رسیده بود که زمان شکل گیری 
نظام ارجاع و پزشک خانواده رسیده است و اعالم کرد 
که اگر مدیری نمی خواهد در این حوزه همراهی کند، 

بهتر است که مسئولیتش را واگذارد.«
گل علی زاده با بیان اینکه در حال حاضر دولت تدبیر 
و امید منابع خوبی را به حوزه سالمت اختصاص داده 
است، گفت: »حال سوال این است که چقدر اعتبار باید 
به حوزه سالمت گسیل داده شود؟  آیا منابع موجود کافی 
است یا خیر و آیا همین منابع موجود به درستی مدیریت 
می شوند یا خیر؟  درباره کفایت منابع موجود نظام سالمت 
نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقدند که این منابع 
کفایت می کند و برخی هم می گویند سرانه ای که در این 
حوزه در نظر گرفته شده، کفایت نمی کند. به نظر من تا 
زمانی که بسته پایه خدمات را تعریف نکنیم و جمعیت 
تحت پوشش را مشخص نکنیم،  نمی توانیم بگوییم آیا 
سرانه کفایت می کند یا خیر. در شرایط موجود هرچقدر 
پول در حساب سالمت بیاید، باز هم دچار کسری خواهیم 
شد. زیرا ما هیچ کنترلی روی هزینه کرد منابع نداشته ایم.«
نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه 
طبق قانون باید نظام ارجاع، پزشک خانواده، سطح بندی 
خدمات، تدوین راهنماهای بالینی، خرید راهبردی خدمات 
و... اجرا شود، افزود: »بدون این اقدامات هرچقدر پول به 
حساب سالمت بیاید، باز هم دچار کسری منابع می شویم 
و این کسری به سمت سازمان های بیمه گر رفته و باعث 
می شود که فاصله  پرداخت مطالبات شان به مراکز بهداشتی 

و درمانی روزبروز بیشتر شود.«

گل علی زاده ادامه داد: »عمدتا تاکیدمان روی مدیریت 
درست منابع است و بنابر همین دالیلی که گفتم این 
منابع هم در حوزه سالمت به درستی اداره نمی شود. اگر 
پزشک خانواده و نظام ارجاع طراحی و راه اندازی شود، 
قطعا منابع به درستی هزینه شده و در بسیاری از موارد 
دیگر نیاز نیست بیمار به سطوح تخصصی و فوق تخصص 
مراجعه کند و در همان سطح یک توسط پزشک خانواده 
و تیم همراه او مورد بررسی و درمان قرار می گیرد. البته 
در مواردی هم به مراجعات تخصصی یا فوق تخصصی 

نیاز دارند که به سطوح باالتر ارجاع می شوند.«
عنوان  به  نمکی  سعید  دیدگاه های  به  اشاره  با  وی 
سرپرست وزارت بهداشت نسبت به پزشک خانواده، 
افزود: »خوشبختانه آقای دکتر نمکی در هر دو ابالغی که 
برای معاونت درمان و معاونت بهداشت صادر کردند، به 
موضوع نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده الکترونیک 
سالمت توجه داشتند. همچنین از آنجایی که خودشان در 
سیستم بهداشتی-درمانی مدیریت داشته اند و مدیریت شان 
را از سطوح پایین یعنی شبکه بهداشتی-درمانی، دانشگاه 
علوم پزشکی و... آغاز کرده اند و سال ها هم به عنوان 
معاون سازمان برنامه و بودجه در حوزه سالمت بوده اند، 
بنابراین آشنایی کاملی با اقتصاد سالمت و اعتقاد کاملی هم 
به موضوع پزشک خانواده دارند. بر این اساس امیدوارم 
دکتر نمکی و تیم همراه شان بتوانند پرونده پزشک خانواده 

و نظام ارجاع را برای همیشه به سرانجام برسانند.«

۱۳ سالگی پزشک خانواده 
و هنوز ابتدای راهیم!

گل علی زاده تاکید کرد: »در کشورهای پیشرفته همواره 
مطرح می شود که برای اجرای این برنامه بین ۱۵ تا ۲۰ 
سال زمان الزم است، حال از سال ۱۳۸۴ که برنامه پزشک 
خانواده کلید خورد تاکنون نزدیک به ۱۳ سال می گذرد، 
اما باید پرسید کجای کار هستیم و آیا سیزده - بیستم، این 
برنامه هستیم؟  خیر. این نشان می دهد که تاکنون برنامه 
زمان بندی درستی نداشتیم. من هم معتقدم یک شبه نمی شود 
این برنامه را در کشور جاری و ساری کرد، اما حاال که 
تجربه گرانبهای فارس و مازندران را داریم، می توانیم از 
آن استفاده کرده و نواقص مان را برطرف کنیم. هرچند 
که اقداماتی از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 

کلید خورده است که امیدواریم ادامه یابد.«
وی درباره اقداماتی که در حوزه نظام ارجاع در گلستان و 

گیالن انجام شده است، گفت: »در گلستان و 
گیالن نظام ارجاع الکترونیک اجرا شده است 
که با بحث پزشک خانواده متفاوت است. البته 
نظام ارجاع الکترونیک مکمل پزشک خانواده 
است. کار در نظام ارجاع الکترونیک به این 
صورت است که بیمار به مرکز بهداشتی و 
درمانی مراجعه کرده و مسیر درمانش را از طریق 

نظام ارجاع الکترونیک مشخص می کنند.«
پزشکی  نظام  شورای عالی  اول  نایب رییس 
گفت: »به نظر می رسد مهم ترین گامی که در 
حال حاضر باید برای پزشک خانواده برداشته 
شود،  این است که مسئوالن ارشد نظام سالمت 
واقعا به این باور، نتیجه و ادبیات مشترک برسند 
و اینطور نباشد که قسمت های مختلف سالمت 
برداشت متفاوتی از این برنامه داشته باشند. 
همه بخش های سالمت باید پای کار باشند، 
حتی نظام پزشکی. متاسفانه در تدوین برنامه 
پزشک خانواده سازمان نظام پزشکی هیچ نقشی 
نداشته است. درحالیکه در قانون آمده است که 
باید از نظر مشورتی نظام پزشکی استفاده شود. 
حتی در برنامه ششم توسعه هم این موضوع 

مورد تاکید قرار گرفته است.«

یک عقب نشینی اختیاری!
وی تاکید کرد: »تا زمانی که معاونت های وزارت بهداشت، 
بیمه ها و نظام پزشکی دور یک میز ننشینند و به ادبیاتی 
مشترک نرسند و پشتوانه سیاسی الزم برای اجرای این 
برنامه ایجاد نشود، این برنامه اجرا نمی شود. به عنوان مثال 
اجرای نظام ارجاع در فارس اجباری بود، اما در اواخر 
دولت اول دکتر روحانی با پیگیری تعدادی از نمایندگان 
مجلس متاسفانه نظام ارجاع اجباری حذف شد، اما معنا 
ندارد که نظام ارجاع و پزشک خانواده اختیاری باشد 
و حتما باید اجباری باشد. این عقب نشینی بود که در 
فارس اتفاق افتاد. اگر قرار است پزشک خانواده یکی 
از اولویت های نظام قرار گیرد و از آنجایی که می تواند 
منابع اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و به ذخیره 
منابع و ساماندهی امر بهداشت و درمان کمک کند، باید 

با جدیت دنبال شود.«
گل علی زاده گفت: »البته فرهنگسازی در این حوزه هم مهم 
است. یک زمانی در کشور ما پر بود از پزشکان هندی و 
بنگالدشی، اما در دهه ۷۰ و بعد از اینکه سیستم آموزش 
پزشکی با وزارت بهداری ادغام شد، شاهد گسترش 
دانشکده های پزشکی و افزایش ظرفیت دانشکده ها بودیم. 
خروجی این اقدام این بود که پزشکان عمومی زیادی 
تربیت و وارد بازار کار شدند. متاسفانه در سال های بعد 
دانشگاه ها به سمت رشته های تخصصی و فوق تخصصی 
رفتند و عمال سیستم بهداشت و درمان و رسانه ها و 
صداوسیمای ما ذائقه مردم را به سمت تخصص گرایی 

و فوق تخصص گرایی بردند.«
وی تاکید کرد: »در حال حاضر می بینیم که افراد به دلیل 
ریه  متخصص  سراغ  به  سرماخوردگی  کوچک ترین 
می روند. در حالیکه پزشک عمومی به راحتی می تواند 
این ها را درمان کند. فرهنگسازی یک امر کلی است که 
باید هم در طراحی برنامه لحاظ شود و هم رسانه ها به 
تسریع آن کمک کنند. البته قطعا با نظام ارجاع مردم 
کمی شرایط سخت تری خواهند داشت. بر این اساس 
کسی که تا دیروز با دفترچه درمانی به هر پزشکی که 
می خواست مراجعه می کرد و هر آزمایشی که می خواست 
می گرفت، قطعا با اجرای نظام ارجاع سختش می شود.  
اما آیا این سختی به نفع مردم و نظام سالمت است یا 
خیر؟  قطعا به نفع بیماران و کشور است و نظام سالمت 

را ساماندهی می کند.«

رونمایی از داشبورد مدیریتی نظام ارجاع

چرخه نظام ارجاع 
الکترونیک در استان 

گلستان تکمیل شد
چرخه نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان با تکمیل چرخه 
ارجاع در شهرستان های گنبدکاووس، مینودشت و کالله از طریق 
ارتباط زنده ویدیویی و در سفر کاروان تدبیر و امید به استان گلستان 

و با حضور سرپرست وزارت بهداشت تکمیل شد.
در این چرخه، بیماران ساکن مناطق روستایی ابتدا به پزشک خانواده 
مستقر در مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند و پس از تشخیص 
های اولیه و در صورت نیاز به خدمات بیشتر، پس از دریافت 
کد ۱۶ رقمی و نوبت گیری توسط سامانه بهیاب، به سطح ۲ و 
کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی ارجاع می شوند. دریافت 
نوبت برای ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص از طریق 

سامانه بهیاب انجام می شود.

ابزاری برای دیده بانی نظام ارجاع
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، در نشستی که با 
حضور سرپرست وزارت بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت 
و اعضای هیات رییسه و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
برگزار شد، داشبورد مدیریتی نظام ارجاع رونمایی شد. در این ابزار 
دیده بانی، عالوه بر رصد داده های ثبت شده و کنترل روندها، تعداد 
موارد ارجاع، تعداد پذیرش در سطح یک و دو خدمات، پسخوراند 
و دریافتی سامانه ناب قابل مشاهده است. از قابلیت های داشبور 
مدیریتی نظام ارجاع می توان به وضعیت کل نوبت های سرپایی در 
کلینیک، پایش ارجاع نوبت، پسخوراند به تفکیک شهرستان، درصد 
ارجاعات با نوبت گرفته شده از بهداشت، درصد پرداخت هزینه 
نوبت از طریق POS در سطح یک خدمات به تفکیک شهرستان، 
فراوانی بستر دریافت نوبت )نظام ارجاع، اینترنت، تلفنی، کیوسک 
و برنامه تلفن همراه(، درصد میزان لغو نوبت به تفکیک درمانگاه 

و وضعیت نوبت های ارجاعی اشاره کرد.

نمکی: از تغییر ترسی ندارم
سرپرست وزارت بهداشت در این نشست پنج ساعته با مدیران و 
کارشناسان نظام ارجاع استان گلستان گفت: »طرح تحول سالمت، 
طرح دولت تدبیر و امید است. بخش زیادی از زحمات آن را 
هم برادر عزیزمان آقای دکتر هاشمی کشیده است. این طرح باید 
تقویت شود، اما باید با مرور این طرح، به گونه ای رفتار کنیم که 
صاحب نظران اقتصاد سالمت را هم متقاعد کنیم.« وی گفت: این 
طرح به سان قطاری است که در هیچ ایستگاهی متوقف نخواهد شد، 
لیکن برای منطقی سازی هزینه های آن باید اقدام کنیم.« نمکی افزود: 
»طرح تحول سالمت باید مانند یک ریل برای عبور فرآیندهای نظام 
سالمت باشد، همانگونه که در مورد نظام شبکه هم چنین شد. طرح 
تحول سالمت باید نهادینه شود، باید با منطقی کردن هزینه ها و تعریف 
ادغام یافته این طرح در نظام ارایه خدمت، این مسیر را ادامه دهیم.«
وی گفت: »همواره تالش خواهم کرد منابع بیشتری برای نظام 
سالمت جذب کنیم، ولی این منابع را هم باید منطقی هزینه کنیم. 
در این مسیر هم حتما و بدون تردید نیازمند پزشکی خانواده، نظام 
ارجاع، دستورالعمل های بالینی و تغییر نظام پرداخت و ... هستیم.«
نمکی گفت: »هزینه کردن در راه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و 
فراهم کردن زیرساخت های آن، سرمایه گذاری است و نتایج آن در 
سال های آتی روشنایی خواهد شد. راهی هم جز این وجود ندارد. 
در مورد پزشکی خانواده و نظام ارجاع تاکنون آنگونه که باید و 
شاید رفتار نکرده ایم؛ یا سستی کردیم و یا ترسیدیم. از تغییر هراسی 
نداشته باشیم. بنده از این تغییر ترسی ندارم و روی مصالح ملی 
هم معامله نخواهیم کرد و نباید به دلیل بیم از نارسایی، از تغییر و 
اصالح دوری کنیم.« سرپرست وزارت بهداشت در پایان گفت: 

»نظام ارجاع، بدون پزشکی خانواده معنایی ندارد.«

اقدامات چهار دانشگاه برای برقراری نظام ارجاع
معاون درمان وزیر بهداشت هم درباره این نشست گفت: »تمام 
روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر استان گلستان، تحت 
پوشش نظام ارجاع الکترونیک قرار گرفتند و چرخه نظام ارجاع 
الکترونیک در این استان تکمیل شد که این توفیق بسیار بزرگی است.«
قاسم جان بابایی تصریح کرد: »خوشبختانه داشبورد مدیریتی نظام 
ارجاع الکترونیک که یکی از ابزارهای مهم دیده بانی در نظام ارجاع 
است در استان گلستان رونمایی و مقرر شد به زودی جمعیت 
شهرهای بیشتر از ۲۰ هزار نفر نیز تحت پوشش نظام ارجاع قرار 
گیرند.« وی افزود: »در حال حاضر چهار دانشگاه علوم پزشکی در 
سطح کشور برای اجرای نظام ارجاع، اقدامات مناسبی انجام داده اند 
و این دانشگاه ها نیز باید تا شش ماه آینده، چرخه نظام ارجاع را در 

مناطق تحت پوشش خود تکمیل کنند.«

خبــر
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سخنگوی کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس گفت: »موسسه های 
خصوصی که با نگاه مادی گرایانه به رشته های پزشکی تاسیس می شوند 
از کیفیت آموزشی خوبی برخوردار نیستند. کاهش کیفیت آموزش های 
حوزه علوم پزشکی و به تبع آن کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده 

به مردم خواهد بود.«
به گزارش سپید به نقل از خانه ملت، اصغر سلیمی در واکنش به تصمیم 
جدید وزارت بهداشت در خصوص تاسیس موسسات آموزش عالی علوم 
پزشکی خصوصی،گفت: »رشته  های پزشکی چون داروسازی، دندانپزشکی، 
پرستاری رشته  هایی هستند که با جان مردم سرو کار دارند. برای پذیرش 
دانشجویان این رشته ها باید شرایطی فراهم شود که افرادی با سطح علمی 

ممتاز پذیرش و در نهایت فارغ تحصیل شوند.«
ادامه داد: »دانشگاه های علوم پزشکی باید در سطح بسیار باالیی قرار داشته 
باشند تا دانشجویان نیز از آموزش های باکیفیتی برخوردار شوند. در غیر 
این صورت مشکالت بسیار زیادی در سطح جامعه ایجاد خواهد شد.«

پذیرش در رشته های پزشکی با حساسیت بیشتری انجام شود
سلیمی افزود : »تحصیل در رشته های پزشکی و پرستاری موضوعی است 
که باید با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری شود. اگر کسی با تفکر و 
هدف مادی وارد رشته  های پزشکی شود بی تردید به جای رفع مشکل 
مردم به دنبال درآمد زایی خواهد بود . هر فردی که وارد رشته های پزشکی 
بخصوص پرستاری می شوند باید عمیقًا به این رشته عالقه مند باشد تا 

بتواند به علم پزشکی و بیمار کمک کند.«
 نماینده مردم سمیرم در مجلس انتقاد از تاسیس موسسات آموزش عالی 
علوم پزشکی خصوصی تصریح کرد: »موسسه های خصوصی که با نگاه 
مادی گرایانه به رشته پزشکی تاسیس می شوند از کیفیت آموزشی خوبی 
برخوردار نیستند. کاهش کیفیت سطح آموزش های حوزه علوم پزشکی 
و به تبع آن کاهش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مردم خواهد بود.«
وی با اشاره به برخی از مشکالت دانشگاه های دولتی اظهار کرد: »متاسفانه 
در برخی از موارد دانشگاه های دولتی به حدی دانشجو زیاد است که 

کیفیت آموزشی از دست می رود. درست است که ما نیازمند پرورش 
پزشک و پرستار در همه رشته ها و در همه مناطق هستیم اما این ضرورت 

نباید فدای کیفیت آموزشی شود.«
ابعاد  بیشتر در  تبلیغاتی رشته های پزشکی  »متاسفانه  بیان کرد:  سلیمی 
مادی آن رواج یافته است و افراد مستعدی بسیاری با نگاه مادی خودشان، 
خانواده شان و جامعه وارد این رشته می شوند و چون عالقه قلبی  به این 
رشته ندارند نمی توانند خدمات درستی به مردم ارائه کند. به عقیده بنده 
باید برای جذب دانشجو در این رشته ها برنامه ریزی و هدف گذاری 

داشته باشیم تا افراد مستعد و عالقه مند را جذب این رشته ها کنیم.«
سخنگوی کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: »باید 
فراهم شود که سهمیه ها  به گونه ای  شرایط تحصیل در رشته پزشکی 
نیز عادالنه و بر اساس تالش فرد تعیین شود. هر چند در حال حاضر 
بسیاری دانشگاه ها افرادی را با نمرات بسیار پایین پذیرش می کنند، این 

کار برای مردم و رشته پزشکی بسیار خطرناک است.«

سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها:

نگاه مادی گرایانه سمی مهلک برای رشته های آموزش پزشکی است


