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دکتر عباس افراه
 بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

خدمات  با   ،1384 سال  از  خانواده  پزشک  طرح     
سطح یک آغاز شد. از آن زمان با اینکه در استان های 
پیشگام، موفقیت  هایی نیز داشته است، همچنان راکد 
مانده و هیچ تالشی برای پیشرفت و بالندگی این طرح 
شناخته شده ی جهانی، از سوی دولت ها نشده است. 
همچنان در سطح یک مانده و گسترش هم نیافته است. 
طرح تحول سالمت بجای آنکه تکمیل کننده آن باشد، از 
پیشرفت آن جلوگیری کرده است. منابع مالی تامین کننده 
سال  شود.بودجه ی  نمی  جذب  یا  و  بوده  کم  یا  آن 
آینده 1397طرح پزشک خانواده هم در کمال ناباوری 
بسیار کاهش یافته است. این در حالی است که آقای 
وزیر بهداشت می فرماید: پزشک خانواده در شهرهای 
زیر 1۰۰هزار نفر اجرایی شده است و حدود 3۰میلیون 
نفر در کشور از آن استفاده می کنند. پزشک خانواده و 
نظام ارجاع یک ابزار است و سبب می شود هزینه ها 
به صورت منطقی باال برود. پزشک خانواده به کاهش 
بار بیماری ها کمک می کند و این مسیر نه تنها در این 
دولت بلکه در دولت های آتی نیز دنبال خواهد شد. به 
راستی اگر 3۰ میلیون نفراز آن استفاده می کنند، پس چرا 

بودجه ی آنرا چنین کاهش دادند؟ 

محمد دامادی نماینده مجلس چه درست گفته است: 

اعتقادی  خانواده  پزشک  طرح  به  عمل  در  دولت  اگر 
ندارد، چرا آن را اجرا می کند و اگر این طرح را مفید 
می داند، چرا در کل کشور آن را اجرایی نمی کند و 
در بودجه 97، حدود یک هزار میلیارد تومان از محل 

اعتبارات آن کاسته است؟ 
  همچنین افزود: "اگر بنا باشد هر سال بودجه پزشک 
خواهند  می  عمل  در  یعنی  کند،  پیدا  کاهش  خانواده 
غیرمستقیم  طور  به  اینکه  اما  کنند  لغو  را  آن  اجرای 
صحیحی  کار  هستند،  خانواده  پزشک  حذف  پی  در 
نیست زیرا پزشکان زیادی در آن فعالیت دارند". وی 
اجرای پزشک خانواده را در پیشگیری از بیماری ها و 
همچنین عدم ارجاع غیرضرور بیماران مهم ارزیابی کرد 
و گفت: "اگر پزشک خانواده در کشور وجود نداشته 
باشد می بینید که مردم با یک سرماخوردگی بالفاصله به 
پزشکان متخصص مراجعه می کنند در حالیکه در طرح 
پزشک خانواده، شرایط بیمار در نظر گرفته و سپس به 

سطوح بعدی خدمات ارجاع می شود."
 

چرا بودجه ی طرح پزشک خانواده کاهش یافت؟
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