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 5931 سال در خانواده پزشک طرح از سپیدان شهر ساکن آگاهی مردم میزان بررسی
 ۳فاطمه روحانیان ،۳فرزانه ده بزرگی ،۳فاطمه موثقی ،۰راضیه وزیری

 r_v1388@yahoo.com-شیراز دانشگاه علوم پزشکی ،  کارشناس مسئول بیماریهای غیرواگیر-۰

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه، کارشناس بیماریهای غیرواگیر-۳

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه، کارشناس واحد توسعه وارتقا سالمت-۳

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه، کارشناس واحد توسعه و ارتقا سالمت -۳

 تا را سالمت های نظام مسائل تواند می خود وجودی فلسفه به توجه با که است عملیاتی و چهارچوب در خانواده پزشک : و هد  مقدمه

 به توجه با. ، است پیشگیرانه اندازی چشم دارای خدمات اول سطح در درمانی کادر داشتن خانواده ضمن پزشک.  نماید کنترل زیادی حدود
 . کنیم بررسی طرح این اجرای خصوص در را مردم آگاهی میزان تا شدیم آن بر فارس استان در خانواده پزشک طرح اجرای

 سواالت حاوی که تهیه شده پرسشنامه ابتدا باشد. می cross sectional توصیفی مقطعی  مقطعی مطالعه یک مطالعه این :کار روش

 بودنتد.  کتان ارد شتهر  ساکن مردم از نفر ۰۶۷ نمونه حجم .گردید لتکمی بود خانواده پزشک طرح اطالع سنجی از سوال ۰۳ دموگرافیک و
-پیتاده  در پیاده عابرین و ها بانک مراجعین ، ادارات پرسنل ، خانواده پزشک های پایگاه به مراجعین ساده از تصادفی روش به گیری نمونه

 . گرفت قرار آنالیز مورد سپس و گردید لیروها تکم

 %۶۷، لیستانس  % ۳۳ نیز ودرخانمها لیسانس  مردان % ۳۳ و بودند زن %۳۳ مرد و % ۶۷ که داد نشان بررسی این از حاصل نتایج  نتایج:

 هتای  فعالیتت  اهم با %۳۳ داشتند قرار سال ۳۳ -  ۳۳ سنی گروه در زنان از درصد ۶۳ مردان از % ۶/۳۰ و بودند متاهل زنان %۷۳ و مردان
 دارو هزینه پرداخت در ارجاع برگه دریافت نحوه خصوص در .دانستند می را مرکز تماس از افرادشماره %۳۳ تنها  بودند، ناآش خانواده پزشک
 همکتار  و ختانواده  پزشتک  تغییتر  فراینتد  خصوص در همچنین .بود %۳۶ و %۳۳ - % ۶/۷۳ ترتی  به اطالعات میزان ،پاراکلینیکی خدمات
 پزشک  به همراجع خصوص در اطالعات درصد ترین بیش بود. % ۳/۳۷ و ۳۶ ترتی  به اطالعات میزان، )پزشک متخصص( خانواده پزشک
 (.% ۶/۷۰ ) بود خانواده پزشک مرخصی زمان جانشین در خانواده

متردم   ستازی  آگتاه  ختدمات،  ارائه نحوه از بیشتر مردم رضایتمندی به منظور فارس استان  در طرح این اجرای به توجه با  نتیجه گیری:

 .باشد نسبت به برنامه پزشک خانواده ضروری می

 پزشک جانشین ،مرکز تماس پزشک خانواده، کلمات کلیدی:
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