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گزارش

دولت باید هزینه اجرای پزشک خانواده را متقبل شود
ساالریان ،معاون سازمان نظا م پزشکی :اگر قرار باشد الگوی پزشک خانواده در فارس و
مازندران در سایر استانها اجرا شود ،نارضایتیها ادامه خواهد داشت

در دو اسـتان فـارس و مازنـدران کـه بـه
عنـوان پایلـوت اجـرای برنامـه نظـام ارجـاع
و پزشـک خانواده شـناخته میشـوند ،خیلی
اوقـات وظیفـه پزشـک عمومـی بـه مهـر زدن
دفترچههـای بیمـه و ارجـاع فـوری بیمـار بـه
پزشـک متخصص محدود شـده اسـت ،در
حالـی کـه قـرار بـود بـا اجـرای نظـام ارجاع و
برنامه پزشـک خانواده ،پزشـک عمومی در
صف اول ارائه خدمات مراقبت و سلامتی
قـرار بگیـرد ،بـه خانوادههـا برای خودمراقبتی
آمـوزش دهـد و فقـط در صـورت نیـاز ،بیمار
را بـه سـطوح باالتـر درمـان ارجـاع دهـد .در
ایـن بیـن ،دریافتـی پاییـن و نامنظـم پزشـکان
خانـواده هـم آنهـا را بـرای تـداوم خدمـت در
ایـن طـرح کالن ،ناامیـد کـرده اسـت.
علـی سـاالریان ،معـاون فنـی و نظـارت
سـازمان نظامپزشـکی هـم بـا اشـاره بـه ایـن
مشـکالت و بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای اجرای
برنامـه پزشـک خانـواده بایـد هزینـه خدمات
بـه شـکل واقعـی بـرآورد شـود ،گفـت« :در
دو اسـتان فـارس و مازنـدران سالهاسـت
کـه پزشـکی خانـواده در حـال اجـرا اسـت
امـا میبینیـم کـه مشـکالت زیـادی وجـود
دارد .پزشـکانی که در پزشـکی خانواده ارائه

خدمت میکنند و مراقبین سالمت و ماماها،
همگـی گالیههایـی دارنـد کـه ناشـی از نحوه
و میـزان پرداخـت اسـت کـه بـا واقعیتهـای
اقتصـادی همخوانـی نـدارد .این اتفاق سـبب
نارضایتی پزشـکان میشـود که یا مهاجرت
کننـد یـا بـه سـایر مشـاغلی روی آورنـد کـه
بـازده مالـی بیشـتری دارد».
وی بـا بیـان اینکـه راه حـل برطـرف شـدن
مشـکالت بهداشـتی و درمانـی در کشـور
در دو استان فارس و مازندران که به
عنوان پایلوت اجرای برنامه نظام ارجاع
و پزشک خانواده شناخته میشوند ،خیلی
اوقات وظیفه پزشک عمومی به مهر زدن
دفترچههای بیمه و ارجاع فوری بیمار به
پزشک متخصص محدود شده است ،در
حالی که قرار بود با اجرای نظام ارجاع و
برنامه پزشک خانواده ،پزشک عمومی در
صف اول ارائه خدمات مراقبت و سالمتی
قرار بگیرد ،به خانوادهها برای خودمراقبتی
آموزش دهد و فقط در صورت نیاز ،بیمار
را به سطوح باالتر درمان ارجاع دهد .در
این بین ،دریافتی پایین و نامنظم پزشکان
خانواده هم آنها را برای تداوم خدمت
در این طرح کالن ،ناامید کرده است

اسـتقرار پزشـک خانـواده و نظـام ارجـاع
اسـت ،گفـت« :ایـن کار باعـث میشـود
دسترسـی و عدالـت بهتـری بـرای دسترسـی
مـردم بـه خدمـات سلامت ایجـاد شـود و
در نهایـت میـزان هزینههـای دولـت در
عرصههـای درمانـی کاهـش یابـد .بـه عنـوان
مثـال بیمـاری افـراد زودتـر توسـط پزشـک
خانـواده کشـف میشـود تـا قبـل از اینکـه
بـا گریـد بـاال (بیمـاری پیـش رفتـه) مراجعـه
کننـد ،تحـت درمـان قـرار گیرنـد .بـا ایـن
اتفـاق امیـد بـه زندگـی مـردم افزایـش یافتـه
و در عیـن حـال میـزان هزینـه افـراد و دولـت
بـرای سلامت کاهـش مییابـد».
سـاالریان افـزود« :ماننـد هـر چیـز بزرگـی،
ایـن اتفـاق بـزرگ هـم مسـتلزم ایـن اسـت
کـه هزینههـا و انـرژی الزم گذاشـته شـود.
اینکـه بگوییـم میخواهیـم پزشـکی خانـواده
و نظـام ارجـاع داشـته باشـیم ،خیلـی خـوب
اسـت امـا بـه صـرف گفتـنِ تنهـا ،ایـن اقـدام
انجـام نمیشـود .در ابتـدا بایـد پایههـای
کار انجـام شـود».
وی به ایسنا یادآور شد« :اگر طبق گفتههای
مسئوالن وزارت بهداشت قرار است پزشک
خانـواده اجـرا شـود ،بایـد هزینههایـش هـم

ساالریان :برای اجرای برنامه پزشک
خانواده باید هزینه خدمات به شکل
واقعی برآورد شود .در دو استان فارس
و مازندران سالهاست که پزشکی خانواده
در حال اجرا است اما میبینیم که مشکالت
زیادی وجود دارد .پزشکانی که در پزشکی
خانواده ارائه خدمت میکنند و مراقبین
سالمت و ماماها ،همگی گالیههایی دارند
که ناشی از نحوه و میزان پرداخت است
که با واقعیتهای اقتصادی همخوانی
ندارد .این اتفاق سبب نارضایتی پزشکان
میشود که یا مهاجرت کنند یا به سایر
مشاغلی روی آورند که بازده مالی بیشتری
دارد .میزان مانده درآمدی یک پزشک
خانواده شهری در مازندران و فارس
به حدی در سالهای اخیر پایین بوده
است که نه تنها پزشکان بیشتری به طرح
نپیوستند ،بلکه روز به روز همان موارد
قبلی هم مثل برف دارد آب میشود

پرداخت شـود و هزینه خدمات سلامت به
صـورت واقعـی بـرآورد شـود نـه ایـن چیزی
کـه االن بیمههـا دارنـد پرداخـت میکننـد.
میـزان مانـده درآمـدی یـک پزشـک خانواده
شـهری در مازنـدران و فـارس بـه حـدی در

