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  نقش پزشک خانواده در پیشگیري از بیماریها
  درزادهیح نیآبت دکتر

   النیگ پ ع  اریدانش ، یاجتماع یپزشک متخصص

توسعه روز افزون .ه خدمت استئی باشد یک فلسفه اراپزشکی خانواده بیش از آنکه یک تخصص پزشک
فناوري پزشکی بصورت شمشیر دو لبه اي از یک سو سرعت و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی را باال برده 

  .است و از سوي دیگر هزینه هاي سالمت جامعه و بیش تشخیصی ها را افزایش داده است
مات مبتنی بر الزامات نظام سالمت و مبتنی بر پیشگیري ابتدایی پزشک خانواده به عنوان محور فلسفه ارایه خد

)primordial ( و اولیه)primary (تواند به عنوان خط نگه دار خدمات سطوح باالتر و اطمینان بخشی از  می
ارائه خدمات موثر و به هنگام به آحاد جامعه نقش ارزشمندي در کاهش هزینه هاي خدمات سالمت همراه با 

  .طول عمر و کیفیت زندگی  افراد جامعه ایفا نمایدافزایش 
خدمت پزشکان خانواده در هر جامعه اي بر اساس بیماریهاي رایج و شایع و  ارائهمهم ترین محورهاي 

 ه خدمات سالمت ئبا توجه به این اصل نقش این گروه از پزشکان و تیم ارا.عوامل خطر مرتبط آنها تعیین می گردد
ر پیشگیري از بیماریهاي غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط در کشور ما غیر قابل انکار خواهد شان دي هایهمکارو 

  .بود
چارچوب کلی توانمندیهاي مورد انتظار از متخصصان پزشکی خانواده در تمام کشورها مشابه است اما 

ا می تواند کامال متفاوت محتواي این توانمندیها با توجه به نیازمندیها و الزامات نظام خدمات سالمت در کشوره
به خصوص، از زمره مواردي که کوریکولوم این رشته را از سایر رشته هاي تخصصی جنرال متمایز می کند . باشد

   : عبارتند از
  تمرکز بر مراقبتهاي سرپایی و ارائه خدمات پیشگیري،  - 
  ، )system-based practice(طبابت مبتنی بر الزامات نظام سالمت - 
  خدمات سالمت به همه اعضاي خانواده صرفنظر از سن، جنس، و نوع بیماري،  ارائه - 
وکالت اعضاي خانواده در دریافت خدمات در هنگام ارجاع به سطوح باالتر و  ،دروازه بانی نظام سالمت و همزمان - 

  مشاوره با متخصصین مختلف براي موارد پیچیده، 
مثال سونوگرافی بارداري براي (یاز در منطقه یا جمعیت خاص تبحر در انجام پروسیجرهاي پرتکرار مورد ن - 

مناطقی که فاقد رادیولوژیست یا متخصص زنان و مامایی متبحر در این امر هستند، مهارت در انجام اندوسکوپی 
  ...) جهت غربالگري در مناطقی که سرطانهاي دستگاه گوارش بسیار شایع است و 

کی خانواده ایران، نظام پرداخت مبتنی بر سرانه است که در همه ویژگی دیگر مورد نظر در تخصص پزش
این موارد، مردم و نظام سالمت را در برابر تقاضاي القایی و اولویت یافتن پروسیجر ها بر مراقبتهاي اولیه و آموزش 

  . سالمت محافظت خواهد کرد
شاهد کنترل عوامل خطر امید می رود با توسعه و فراگیر شدن پوشش طرح پزشک خانواده در کشور 

  .شایع و کاهش مرگ و میر ناشی از آنها در آینده اي نه چندان دور باشیم
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