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 مهالعه مروری سیستماتیک :یرانهای اجرای سیاست پزشک خانواده و بیمه روستایی در اچالش
 ۳مریم آبرود ،۳فرشته حسینی ،۳ثریا قادی ،۰یاکیطاهره منفرد ن ،۰مریم نیکپور

 maryamnikpour19@yahoo.com. بابل پزشکی علوم دانشگاهمربی، -۰
 مازندران پزشکی علوم دانشگاه-۳

های آن برای بهبود و اجرای اصالحات ضروری است. سیاستت پزشتک   در نظام سالمت، ارزیابی سیاست و تعیین چالش مقدمه و هد :

تقویت نظام ارجتاع،  با  ۰۳۶۳های بهداشتی اولیه از سال یمه روستایی به عنوان دومین اصالح بزرگ نظام سالمت بعد از مراقبتخانواده و ب
ایران اجرا  ۳۳۳۳۳های غیرضروری در کلیه مناطق روستایی و شهرهای کمتر از افزایش دسترسی مردم به خدمات سالمت و کاهش هزینه

 در ایران انجام گرفته است.و بیمه روستایی  های اجرای برنامه پزشک خانواده ظور شناخت چالشبه من مطالعه حاضر شده است.

ختانواده،   های پزشکواژه کلید با  Google   Irandoc, SID, Magiran های سایت در جستجو با مروری این مطالعه : روش کار

 و استخراج مطالعه، هدف با مرتبط مقاله ۳۶نهایت  در گرفت که انجامزشک خانواده پخانواده روستایی، چالش های  بیمه روستایی، پزشک
شد. برنامه پزشک خانواده در چند حیطه  شامل نظام ارجاع، رضایتمندی اعضای تیم سالمت و مراجعین بته مراکتز، شتاخص هتای      بررسی

دی شد. و عملکرد برنامته پزشتک ختانواده در    پزشک خانواده و بیمه روستایی دسته بن در انتها سالمت و شاخص های مدیریت بهداشتی و
 دستیابی به این اهداف و چالش های موجود بررسی گردید.

مقالتته مترتبط بتتا   ۷مقالته بررستتی شتده، بیشتترین مقالتته در ارتبتاط بتتا رضتایتمندی اعضتای تتتیم ستالمت و متراجعین،          ۳۶از  :نتاایج 

اده و شتاخص هتای ستالمت و پزشتک ختانواده و بیمته روستتایی بتوده         مقالته بترتیت  در ارتبتاط بتا پزشتک ختانو       ۳و  ۳نظام ارجاع  و 
است. مطالعات نشتان داده استت کته تعتدادی از شتاخص هتای بهداشتتی و رضتایتمندی متراجعین بته مراکزارتقتاء یافتته، امتا نارستایی               

 هایی در نظام ارجاع  و میزان انطباق برنامه پزشک خانواده با ابعاد سیاستگذاری وجود دارد.

های اجرایی آن است و ایتن فرصتت مناستبی را بترای ارتقتای کتارکرد       ای چالشموفقیت هر سیاست، مستلزم ارزیابی دوره: گیریجهنتی

 .دآورسیاست در راستای اهداف از پیش تعیین شده، فراهم می

 : پزشک خانواده، بیمه روستایی، پزشک خانواده روستایی، چالش های پزشک خانوادهیکلید کلمات
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