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مقدمه :سياست پزشک خانواده و بيمه روستایي به عنوان دومين اصالح بزرگ نظام سالمت بعد از مراقبتهاي بهداشتي

واژگان کلیدی:

اوليه از سال  5831در مناطق روستایي و شهرهاي کمتر از  2222نفر جمعيت اجرا مي گردد .پژوهش حاضر با هدف تاثير
طرح پزشک خانواده بر شاخص هاي بهداشتي و جمعيتي مراکز روستایي استان خراسان شمالي انجام شده است.

پزشک خانواده
شاخص هاي زیج حياتي
جمعيت روستایي
خراسان شمالي
تمامي حقوق نشر براي دانشگاه
علوم پزشکي خراسان شمالي
محفوظ است.

روش کار :این مطالعه توصيفي در سال  5891در استان خراسان شمالي انجام شده است .داده ها با استفاده از فرم جمع
آوري پژوهشگر ساخته و به صورت سرشماري از سال  5838تا سال  5891از مراکز تحت پوشش استان جمع آوري و در
قالب نرم افزار  Excelخالصه سازي شد.
یافته ها :اکثر شاخص هاي مورد مطالعه در طي سال هاي پس از اجراي طرح پزشک خانواده روندي در جهت بهبود
وضعيت بهداشتي داشته است .شاخص هایي همچون ميزان خام تولد ،درصد زایمان توسط فرد دوره دیده ،روند افزایشي
و شاخص هاي ميزان مرگ نوزادان و ميزان مرگ و مير مادران روند کاهشي داشته اند.
نتیجه گیری :وضعيت اکثر شاخص هاي بهداشتي و جمعيتي رو به بهبود بوده است .با اجراي صحيح ،نظارت مداوم و
افزایش آگاهي مردم از این طرح مي توان در جهت ارتقا شاخص هاي سالمت اقدام مؤثر انجام داد.

مقدمه
نفر جمعيت در ایران اجرا شد[ .]8برنامه پزشک خانواده با سابقه  02ساله
در بسياري از کشورها ،عالوه بر تأمين خدمات مورد نياز مردم ،امکان هرگونه
سوء استفاده از نيازهاي سالمت مردم توسط ارائه دهندگان خدمات سالمت
را کم و محدود مي کند .به نظر اکثر صاحب نظران و بر اساس تجارب
کشورهاي متعدد ،راهبرد پزشک خانواده ،سطح بندي خدمات و نظام ارجاع
و توجه به روش سرانه به عنوان شيوه اصلي پرداخت در کنار سایر روش
هاي پرداخت ،راه حل اصلي براي بسياري از مشکالت نظام ارایه خدمات
سالمت محسوب مي شود[ .]1در این طرح ،سالمت نگري محور فعاليت
هاي پزشک محسوب شده و هدف کلي طرح ،حفظ و ارتقاي سطح سالمت
جامعه و ارایه خدمات سالمتي در حدود بسته تعریف شده ،به فرد ،خانواده،
جمعيت و جامعه تحت پوشش ،صرف نظر از تفاوت هاي سني ،جنسي،

نظام ارائه مراقبت هاي سالمت در کشور مشکالت متعددي را تجربه کرده
است ،از جمله این مشکالت مي توان به دسترسي ناکافي و غير عادالنه
آحاد جامعه به خدمات سالمت ،نظام پرداخت نامناسب و هزینه هاي باالي
مراقبت هاي سالمت ،ناهماهنگي بخش خصوصي و دولتي در ارائه خدمات،
غفلت از مراقبت هاي پيشگيرانه ،غفلت از مداخالت در سطح جامعه ،عدم
برقراري تعادل بين منافع بيمار و منافع جامعه و نظام سالمت و فقدان
پاسخ دهي اجتماعي اشاره نمود [ ]5؛ در این بين ،یکي از مهمترین روش
هاي افزایش دسترسي و بهره مندي عادالنه آحاد مردم از خدمات سالمت،
برنامه پزشک خانواده بوده است [ .]2این برنامه با هدف کنترل هزینه هاي
اضافي درمان ،افزایش سالمت و جلوگيري از مراجعات مکرر و بي دليل
مردم به سطوح باالتر از اوایل سال  5831در روستاها و شهرهاي زیر 22222
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مقاله پژوهشی

محدث حکاک و همکاران

بررسی روند شاخص های زیج حیاتی استان خراسان شمالی

روش کار
این مطالعه توصيفي به صورت مقطعي و با هدف کاربردي در سال 5891
انجام شده است .در این پژوهش 56 ،شاخص بهداشتي و جمعيتي مناطق
روستایي استان خراسان شمالي در طي سال هاي پس از اجراي برنامه
پزشک خانواده روستایي (  )5838-91مورد بررسي قرار گرفته است .برنامه
مذکور از اوایل سال  5831آغاز گردید؛ طبق مطالعات دیگر ،اطالعات مربوط
به سال  2221به بعد ،مرتبط با طرح پزشک خانواده تلقي مي شود[,51
 .]50 ,56جامعه پژوهش شامل جمعيت مناطق روستایي تحت پوشش خانه
هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني روستایي استان خراسان شمالي بوده
است .اطالعات جمعيت فوق الذکر توسط بهورزان به صورت ماهيانه و ساالنه
جمع اوري و در زیج حياتي ذکر گردیده است .داده هاي موجود در زیج
حياتي از خانه هاي بهداشت به مراکز جامع خدمات سالمت روستایي ،مرکز
بهداشت شهرستان و نهایتاً معاونت بهداشتي دانشگاه ارسال گردیده است.
ابزار گردآوري داده ها فرم جمع آوري اطالعات طراحي شده توسط
پژوهشگر بود .در این فرم اطالعات مربوط به  56شاخص بهداشتي و
جمعيتي زیج حياتي در مناطق مذکور از سال  38تا  91توسط پژوهشگران
ثبت گردید .پژوهشگران بعد از تصویب طرح مذکور در شوراي پژوهش و
شوراي اخالق دانشگاه با کسب مجوز از معاونت تحقيقات و فناوري با مراجعه
به معاونت بهداشتي و مراکز بهداشت شهرستان ها اقدام به جمع آوري
اطالعات بر اساس چک ليست مذکور نمودند .پس از جمع اوري داده ها،
ميانگين شاخص هاي مورد مطالعه در سالهاي قبل از اجراي طرح پزشک
خانواده و پس از اجرا مقایسه شدند .داده ها پس از دسته بندي و مرتب
سازي وارد محيط نرم افزار اکسل گردید و روند تغيير شاخص ها مورد
بررسي قرار گرفت.

جدول  :1روند شاخص هاي بهداشتي و جمعيتي استان خراسان شمالي در طي سال هاي بعد از اجراي طرح پزشک خانواده روستایي
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ویژگي هاي اقتصادي ،اجتماعي و خطر بيماري است[ .]6 ,1از دستاوردهاي
مستقيم و غيرمستقيم این برنامه ميتوان به تقویت امکانات شبکههاي
بهداشتي -درماني پس از ساليان متمادي با بهبود انگيزه حضور پزشکان در
مناطق روستایي و افزایش حقالزحمه آنان و به تبع آن تأثير مثبت بر
خواستهها و توقعات پزشکان شاغل در سایر بخشهاي سالمت ،انتقال
بخشي از اعتبارات سالمت از سطح  8و  2به سطح  5خدمات اشاره کرد و
از اهداف اصلي این برنامه ميتوان به ایجاد نظام ارجاع در کشور ،افزایش
پاسخگویي در نظام سالمت ،افزایش دسترسي عادالنه مردم به خدمات
سالمت ،کاهش هزینههاي غير ضروري در بازار سالمت و افزایش پوشش
خدمات سالمت اشاره کرد[ .]3 ,0در حال حاضر در بسياري از کشورها از
جمله آمریکاي شمالي ،اروپاي غربي و کانادا نيز پزشک خانواده ،محور ارایه
خدمات سالمت و مسئول تيم سالمت است[ .]9مطالعات در کشورهاي
توسعه یافته نشان داده که اجراي پزشک خانواده با شاخص هاي رضایت،
بهبود سالمت وکاهش هزینه ها ارتباط دارد[ .]52بيماراني که به پزشک
خانواده مراجعه مي کنند هزینه کل کمتري براي مراقبت هاي بهداشتي
درماني پرداخت مي کنند ،به طوري که تداوم ارایه خدمات پزشکي خانواده
یکي از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با هزینه کل مراقبت هاي بهداشتي
و درماني است[ .]55نتایج حاصل از مطالعات متعدد در زمينه پزشک
خانواده در کشور نيز بيانگر آن بوده که اجراي این برنامه تاثير مثبتي بر اکثر
شاخص هاي بهداشتي داشته است[ .]51-52با توجه به اهميت طرح
پزشک خانواده که منجر به ارتقاي سطح سالمت ،کنترل هزینههاي درمان
و افزایش کيفيت خدمات مي شود ،نياز است تا ميزان اثربخشي و تأثير این
برنامه بر سالمت جامعه به خصوص جمعيت روستایي که چندین سال است
از خدمات پزشکان خانواده استفاده مي کنند ،مورد بررسي قرار گيرد؛ لذا
پژوهش حاضر با هدف تاثير طرح پزشک خانواده بر شاخص هاي بهداشتي
و جمعيتي مراکز روستایي استان خراسان شمالي انجام شده است .اميد
است نتایج این مطالعه بتواند اطالعات ارزشمندي را در خصوص اجرا و تداوم
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این طرح در کل کشور در اختيار مدیران و سياست گزاران حوزه سالمت
قرار دهد.

دوره  ،19شماره  ،1بهار 1888
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طرح پزشک خانواده داشته است .سایر شاخص ها نيز روندي رو
بهبود را نشان داده است .روند برخي از شاخص هاي مواليد و مرگ
و مير در تصویر  5نشان داده شده است.

یافته ها
ميزان متوسط شاخص هاي بهداشتي و جمعيتي در مناطق روستایي
استان خراسان شمالي در دوره زماني  5838تا  5891در قالب
جدول  5نشان داده شده است .طبق نتایج ،اکثر شاخص هاي مورد
مطالعه در طي سال هاي پس از اجراي طرح پزشک خانواده روندي
افزایشي و صعودي را نشان داده است که این حاکي از تاثير مثبت
اجراي این برنامه بر روي شاخص هاي مذکور بوده است.
طبق نتایج ،شاخص هاي درصد جمعيت زیر  51سال ،نسبت
سرباري ،درصد مرده زایي ،پوشش تنظيم خانواده ،ميزان مرگ خام،
مرگ و مير شيرخواران ،مرگ و مير زیر  1سال ،و مرگ و مير
مادران باردار روندي رو به کاهش نسبت به سال هاي قبل از اجراي

بحث
یکي از اهداف اصالحات در نظام سالمت ،ارتقاي شاخص هاي سالمت افراد
جامعه مي باشد .با توجه به این که سيماي سالمت یک جامعه بر اساس
شاخص هاي سالمت آن جامعه سنجيده شده و گذر سالمت را بر اساس
روند تغييرات این شاخص ها طي زمان برآورد مي کنند [ ،]51ارزیابي تأثير
اجراي طرح پزشک خانواده بر شاخص هاي سالمت از اهميت ویژه اي
برخوردار است .بررسي شانزده شاخص بهداشتي و جمعيتي در این مطالعه
با استفاده از اطالعات موجود در زیج حياتي سال هاي  5838تا  5891در
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تصویر  :1روند برخي شاخص هاي مورد مطالعه در استان خراسان شمالي طي سال هاي پس از اجراي برنامه پزشک خانواده

محدث حکاک و همکاران

بررسی روند شاخص های زیج حیاتی استان خراسان شمالی

نتیجه گیري
همانطور که نتایج این پژوهش و سایر مطالعات انجام شده در این زمينه
نشان مي دهد ،رابطه مثبتي بين اجراي برنامه پزشک خانواده و وضعيت
اکثر شاخص هاي سالمت به چشم مي خورد .البته ذکر این نکته حائز
اهميت است که به غير از اجراي طرح فوق عوامل بسياري نيز مي تواند
در ارتقا و یا عدم ارتقاي شاخص هاي سالمت مؤثر باشد که به نظر
مي رسد امکانات اندازه گيري سایر عوامل مداخله گر عمالً تاکنون
وجود نداشته است .برخي از این عوامل مداخله گر عبارتند از :ارتقاي
آموزش هاي عمومي بهداشتي و سطح زندگي عامه ،باال رفتن دسترسي
مردم به ابزارهاي اطالع رساني ،افز ایش فارغ التحصيالن رشته پزشکي
و حرف وابسته ،باال رفتن قدرت اقتصادي مردم در روستاها و برخي
عوامل دیگر .لذا پيشنهاد مي گردد مطالعاتي در جهت بررسي تاثير این
عوامل بر روي شاخص هاي بهداشتي مناطق مختلف انجام گيرد.
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دانشگاه و همچنين واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان
هاي استان تشکر نمایند
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جمعيت روستایي استان خراسان شمالي بيانگر این بود که اجراي طرح
پزشک خانواده از ابتداي سال  31اغلب شاخص هاي مورد مطالعه را ارتقا
بخشيده است .نتایج اغلب مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور نيز
موید تاثير مثبت و معنادار برنامه پزشک خانواده بر روي شاخص هاي
سالمت بوده است .سازمان جهاني پزشکان خانواده در گزارش خود بيان
نموده که مراقبت هاي بهداشتي اوليه با اجراي پزشک خانواده در مناطق
روستایي ارتقا خواهد یافت[ .]53نتایج یک مطالعه مروري نظام مند که
توسط سانز کورالس و همکارانش در کوبا انجام شد نشان داد که رابطه
مثبتي بين وضعيت سالمت و اجراي برنامه پزشک خانواده در آن کشور
وجود دارد[ .]52نتایج مطالعه منصوریان و همکاران [ ]58نشان داد که در
سال هاي بعد از اجراي پزشک خانواده درصد جمعيت زیر  1سال ،درصد
جميعت زنان  51-19ساله ،ميزان مواليد خام و شاخص هاي تنظيم خانواده
در استان قزوین سير صعودي داشته است .همچنين درصد کودکان کم وزن
و درصد مرده زایي نيز افزایش یافته است؛ این در حالي بوده که شاخص
هاي مرگ مادر باردار ،مرگ زیر یک ماه ،و یک سال ،و درصد زایمان توسط
فرد دوره ندیده در منزل سير نزولي داشته است .نتایج مطالعه دیگر در شيراز
نيز بيانگر آن بوده که شاخص هاي مرگ نوزاد زیر یک ماه ،مرگ کودکان
زیر یک سال و درصد مرده زایي از سال  5832تا سال  5895روندي رو به
کاهش را نشان داده است[ .]52در مطالعه خدیوي و همکاران نيز شاخص
هاي مرگ و مير از قبيل مرگ و مير نوزادان ،شيرخواران و کودکان زیر پنج
سال در طي سال هاي پس از اجراي برنامه پزشک خانواده روندي کاهشي
را نشان داده است[ .]56این نتایج تا حدودي نتایج مطالعه ما را تایيد مي
کند .نتایج پژوهش دیگر حاکي از آن بوده که اجراي طرح پزشک خانواده
ميزان پوشش تنظيم خانواده را از  12درصد به  66درصد ارتقا داده و نهایتاً
منجربه موفقيت نسبي خدمات سالمتي براي خانوارها ازجمله معاینه
ادواري زنان و نمونه برداري پاپ اسمير شده است[ .]59روند تغييرات
الگوي استفاده از روشهاي پيشگيري ،در جمعيت روستایي شهرستان ساري
در سالهاي  32تا  36هم نشان مي دهد که روند پوشش در مقطع زماني
بعد از طرح پزشک خانواده رو به رشد مي باشد[ .]22همچنين بررسي روند
 3شاخص مربوط به بهداشت مادر و کودک طي سال هاي  32تا  36نشان
داد که اجراي برنامه پزشک خانواده تاثير مثبتي بر تمام شاخص هاي مورد
مطالعه در این پژوهش به جز ميزان مرگ و مير مادران داشته است .به
عبارت دیگر بررسي روند تغييرات این شاخص ها در طي هقت سال مورد
مطالعه تاثير مثبت برنامه را بر آنها تایيد مي کند[ .]51وضعيت برخي
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شاخص هاي بهداشتي قبل و بعد از اجراي برنامه پزشک خانواده در استان
خراسان رضوي بيانگر ارتقاي برخي شاخص هاي سالمت بوده است .از جمله
اینکه درصد زایمان در بيمارستان از  31/0درصد در سال  38به 91/50
درصد در سال  31افزایش یافته و درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده در
همين مقطع زماني از  3/5درصد به  2/53تنزل یافته است که این خود
بيانگر فعاليت مطلوب پزشک خانواده ،ماماهاي شاغل در برنامه و بهورزان
مي باشد .همچنين از دیگر نتایج این برنامه کاهش ميزان مرگ و مير
کودکان زیر یک سال ،کودکان زیر پنج سال و مادران باردار بوده است[.]25
وضعيت شاخص هاي پوشش بهداشتي قبل و بعد از اجراي طرح پزشک
خانواده در شهرستان رامسر نشان مي دهد که ميانگين درصد پوشش
واکسيناسيون ،تنظبم خانواده ،مراقبت بارداري و مراقبت کودکان زیر  1سال
بعد از اجراي طرح پزشک خانواده نسبت به قبل آن افزایش چشمگيري
داشته است[.]22
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Abstract
Introduction: Family physician and rural insurance policies have been the second
important phase of changes in health services provided in Iranian villages and towns with
populations under 20 000. The aim of this study was to determine the effects of family
physician program on health and demographic indicators in the North Khorasan province.
Methods: This descriptive cross sectional study was conducted during year 2016 in
North Khorasan province. Data were collected using a standard form and through census
at health centers during 2005 to 2016 and summarized by the excel software.
Results: Most of the indexes showed improving trend in the years after the
implementation of the family physician plan. Indicators, such as Crude Birth Rate and
Births attended by skilled health personnel, have increased and neonatal mortality rate
and maternal mortality rates have decreased.
Conclusions: The status of most health and demographic indicators improved. With
correct implementation, constant monitoring, and increased awareness of this plan,
effective action can be taken to improve vital horoscope indicators.

