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 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه رممحتسرپرست 
 نمکیجناب آقاي دکتر 
 با سالم و احترام

 

خدمت رسانی به بیماران موهبتی بسیار عظیم است که از جانب پروردگار . می باشد حرَفحرفه پزشکی یکی از مقدس ترین 
ان زحمتکش در سایه امنیت روانی، متعال به پزشکان اعطا شده است. بدیهی است که خدمت رسانی به خلق خدا توسط پزشک

 خواهد داشت. بهتريشغلی و مالی، نمود 

بیمه روستایی به دانشگاه هاي علوم  19حق الزحمه پزشکان خانواده مندرج در ورژن این روزها شاهد ارسال مکانیسم پرداخت 
طریقه  پزشکی کشور بودیم که مشکالت فراوانی را جهت دریافت حق الزحمه ایجاد می نماید. اولین نکته عدم شفافیت

پزشکان  سلب اعتمادن کار، باعث چگونگی محاسبه کارانه می باشد که این خود عالوه بر نقض قانومحاسبه تعداد خدمات و 
می گردد. بدیهی است منوط کردن پرداخت کارانه به ثبت اطالعات با توجه به مشکالت عدیده اي که در پیوست به تفصیل 

 شرح داده خواهد شد، صحیح نمی باشد و قطعا شاهد کاهش دریافتی پزشکان محترم خانواده خواهیم بود.

روستایی ضمن اعالم همکاري جهت ثبت اطالعات ضروري و مفید بیماران در سامانه سیب، مراتب اینجانبان پزشکان خانواده 
 اعتراض شدید خود را  به مشروط نمودن دریافت کل کارانه در قبال ثبت اطالعات اعالم می داریم.

وري، کلیه ي دستگاه قانون مدیریت خدمات کش 74قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و براساس ماده  11بر اساس ماده 
هاي اجرایی مکلفند قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم در رابطه با تغییر حقوق یا مزایا، موافقت شوراي حقوق و دستمزد را اخذ 

د. الزم به ذکر است که تصمیات شوراي مذکور پس از تایید ریاست محترم جمهور قابل اجراست. همچنین طبق بند ننمای
، بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته هاي شغلی بر عهده شوراي توسعه مدیریت و سرمایه این قانون 116ماده  "ب"

 انسانی به ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور می باشد.

یسم از شما تقاضامندیم که دستور فرمایید اجراي این مکان ،از آنجا که همه ما به درایت و حسن نیت جنابعالی ایمان داریم
پرداخت تا قبل از طی روند پیش بینی شده در قانون و برطرف شدن کلیه نواقص ساختاري و زیرساختی، به حالت تعلیق 
درآید و پرداخت حق الزحمه پزشکان متناسب با زحمات ایشان و تورم موجود در جامعه و طبق فرایندي منطقی باشد. 

صفحه به 168پزشکان عمومی ایران، ایرادات سامانه سیب را در قالب  یادآوري این نکته نیز ضروري است که پیشتر، انجمن
مبرهن است که بنا نهادن اساس پرداخت واضح و ند. بنابراین ارسانده دکتر هاشمی و وزارت متبوع  جناب آقاياستحضار 

ته شدن کیفیت خدمات، کارانه پزشکان طبق خدمات ثبت شده در این سامانه پر از اشکال، چیزي جز ناعدالتی و نادیده گرف
 در پی نخواهد داشت.

 



 به یافته تطبیق اي سرانه روش از کارانه پرداخت جهت"اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی،  دستورالعمل 12طبق فصل 
با وجود اینکه در نظر گرفتن ثبت با  ".شود می استفاده (Adjusted per capita by performance) عملکرد ازاي

از  روش پرداختی، منطقی می باشد؛ لیکن خالصه به آن نمی گردد.این کیفیت به عنوان یکی از فاکتور هاي مورد بررسی در 
 با توجه به حجم مسئولیت و وظایف سنگین و مهم بهداشتی و درمانی که دارا می باشد، ممکن است متعهدپزشک  طرفی
ارزیابی پزشک صرفا بر اساس ثبت فعالیت ها در سامانه به دور از پایه  را در سامانه نداشته باشد. میآمار کثبت این همه  زمان

 می باشد. Mixed Paymentپرداختی علمی روش 

 سالمتدر خط مقدم حفظ که روستایی پزشکان خانواده و زحمات نجابت متانت، قدر  حضرتعالی، صحیح امیدواریم با مدیریت
خدمت به ملت عزیز با حداکثر کیفیت و کمیت انجام  تابه نحو احسن پاس داشته شود  در حال خدمت می باشندمردم کشور 

 گردد.

 .ضمیمه نامه می باشد19امضاي کلیه پزشکان معترض به مکانیسم پرداختی ورژن فرم 

 لطف جنابعالی مزید امتنان خواهد بود.
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 پیوست:

سیاست هاي کلی سالمت، ابالغ شده توسط رهبر معظم انقالب، افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و  8اساس بند  بر
مراقبت هاي جامع و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخگویی، اطالع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره 

 برنظام سطح بندي و ارجاع صورت گیرد.  وري باید در قالب شبکه بهداشتی درمانی و منطبق

بنابراین پزشکان خانواده که تحت نظارت  .بدیهی است طبق فرموده ایشان، خدمات میبایست سطح بندي شده انجام گردد
همچنین،  میبایست خدمات سطح اول بهداشتی را انجام دهند. متبوع به طبابت مشغول هستند، حوزه معاونت بهداشت وزارت

 ایشان، طبیعتا کار درمانی صرف، وظیفه ي پزشکان خانوادهختصاص نیافتن بودجه اي از حوزه معاونت درمان به به دلیل ا
پزشکانی را جهت ویزیت بیماران سرپایی در نقاط مختلف کشور به استخدام درآورد یا معاونت درمان شایسته است نمیباشد و 

کمیت و اهمیت  ،ظر گیرد. در غیر این صورت کیفیتات درمانی صرف درنران و انجام خدمابودجه اي جداگانه براي ویزیت بیم
 از بین خواهد رفت. که از دغدغه هاي رهبر معظم انقالب می باشد، خدمات بهداشتی سطح اول

و ضریب قبل از ورود به اشکاالت این نوع مکانسیم پرداخت، ابتدا بهتر است با کمی توضیح ریاضی در مورد فرمول زیر 
 ماندگاري ابهام زدایی شود.

 نهایی پزشک بیضرپایه) =  بیضر+ (ضریب محرومیت *  ] ماندگاري) -1( * ضریب محرومیت) -1پایه) * ( بیضر*  2%(  [

به محاسبه ماندگاري بر اساس سال؛ سوالی که مطرح می شود این  عنایتبا توجه به فرمول محاسبه ضریب نهایی پزشک و با 
متاسفانه  ، قسمتی از فرمول منفی محاسبه می گردد؟!از خدمتش گذشته استیک سال  کمتر ازاست که آیا براي پزشکی که 

رفع و  اي تحلیلزمان بیش تري بر به نظر می رسدبسیار دیده می شود و  19در نگارش نسخه  ایرادات بدیهیاز این قبیل 
در چند سال اخیر در بخش بیمه روستایی هر ساله یک دستورالعمل جدید با  نیاز می باشد. آن علمی و ساختاري عیوب

از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه شده به طوري  تقریبا متفاوت نسبت به سال گذشتهمکانسیم پرداخت 
 دستورالعمل صادر شده است! 19سال اجراي این برنامه،  14که در طول 

 

 :می پردازیم پرداخت کارانه بر اساس سامانه سیب اشکاالت در ادامه به ذکر مهم ترین

و حتی نبود امکانات سخت  از اوقات بسیاريدر سامانه کندي  ،قطعی برق ،قطعی اینترنت، خرابی خطوط تلفن -1
هجمه مراجعینی که منتظر ورود به اتاق پزشک هستند، ثبت همزمان  هنگام ویزیت بیماران و ..).افزاري (کامپیوتر و 

 اطالعات به میزان مورد انتظار در سامانه سیب توسط پزشک را دشوار و بعضا غیرممکن مینماید.
اي نرم افزاري و سخت افزاري توسط پرسنل شبکه هاي بهداشتی، به دالیل عدیده به زیرساخت هتعمیر بهبود و  -2

 که مقصر آن نمی باشند. این ضرر متوجه پزشکان خواهد شد در حالیدر نهایت  . لذاکندي انجام می گردد
برون  شرکت در کالسهاي آموزشی (تحت عنوان مدرس یا شرکت کننده)، شرکت در جلسات (اعم از درون بخشی یا -3

؛ در حالی منجر به کسر ها، مدارس یا شوراها)، پوشش مراکز همجوار در زمان نبود پزشک بخشی مثل بخشداري
 کارانه پزشک خواهد شد که وي مشغول انجام وظایف محوله می باشد.

کاري بسیار مشکل و   ICD10ثبت فقط تشخیص بیماري مراجعین در سامانه سیب بر اساس کتاب چند جلدي -4
می باشد، ضمن اینکه تشخیص قطعی بسیاري از بیماري ها بر اساس انجام تعداد زیادي از آزمایشات،  تخصصی

توسط پزشکان  واضح است که انجام این مهمژي بسیار سخت و بعضا غیر ممکن می باشد. لورادیولوژي و حتی پاتو
 .ان پذیر نمی باشدامکخدمت در روستاهاي دور افتاده و بدون هیچ ابزار کمک تشخیصی  1در سطح 



جمعیت حداکثر پزشکان خانواده بیمه روستایی در محروم ترین مناطق کشور مشغول به خدمت رسانی هستند.  -5
. اما گاه این جمعیت به علت عدم توانایی دانشگاه ها در جذب باشدنفر  4000 بایستی تحت پوشش هر پزشک

روستایی کشور داراي بار مراجعات باالیی است. یعنی تعداد نفر هم می رسد. اکثر مراکز  5000پزشک به باالتر از 
حال آن که طبق  نفر در فصول سرد سال هم می رسد.150ساعت کاري حتی به 8مراجعات در برخی مراکز در 

 15زمان استاندارد ویزیت  با رعایتکه  نفر جمعیت)4000پزشک با براي ( ویزیت روزانه 20ویزیت بیماران با ثبت 
نظارت و برنامه ریزي  محترم و همچنین معاون طبق فرمایش وزیر محترم بهداشت و درمان -ي هر ویزیت برادقیقه 

در کنار وظایف  آنکه انجام  زمان می گیردساعت کاري از پزشکان  5 روزانه به تنهایی - کشور سازمان نظام پزشکی
(به جز سایر مراقبت هاي ساعت کاري  10یا  9، روزانه زمانی حدود زیاد محوله پزشکان در بسته خدمتیبسیار 

و  ممکنغیر انجام بعضی از آیتم هاطلب میکند که بر این منوال مستقیم و یا ارجاعی و یا حتی ساعات شیف بیتوته) 
 .از کیفیت آن کاسته می شود با توجه به کاهش راندمان پزشک، ناخواسته یا

ت ابراي چگونگی محاسبه تعداد خدماز سوي نمایندگان بیمه روستایی  انتشار یافتهبر اساس مدارك و فرمول هاي  -6
 وزن دهی شده، ایرادات فراوانی قابل ذکر است که به مهمترین آن ها اشاره می کنیم:

 
و مشخص شدن تعداد دقیق جمعیت بر اساس عملکرد، تفکیک جمعیت  اصل اولیه محاسبه کارانه الف)

امکان  ،حالی است که در خیلی از مراکز با توجه به شرایط می باشد. این درتحت پوشش هر پزشک 
 تفکیک جمعیت وجود ندارد. مثال واضح آن، مراکز اقماري است. در این گونه مراکز همه جمعیت خواه نا

جمعیت آن روستا یا شهر را تقسیم  نمی توانخواه میبایست تحت نظر همه پزشکان آن مرکز باشد و 
ه هرکسی در نیمه اي از ماه براي مراقبت خود مراجعه کند که پزشک خودش گفت ک مراجعینو به  نمود

در روزي از ماه مراجعه کند که پزشک مربوطه اش حضور براي مثال، اگر بیمار دیابتی حضور داشته باشد! 
مراقبت مربوطه را انجام نداده و با زیر پا گذاشتن اصل  ،حاضرپزشک انتظار می رود که نداشته باشد، آیا 

اگر هم انتظار بر  از ایشان بخواهد که در نیمه مربوط به پزشک خود مراجعه کند؟تکریم ارباب رجوع، 
، پس دیگر تفکیک جمعیت معنایی انجام کلیه مراقبت ها براي همه جمعیت ساکن در منطقه می باشد

 ندارد.
 1این مکانیسم پرداختی جدید، واقعی نیست و در منطقه اي با ضریب محرومیت تعرفه ویزیت در ب) 
تومان است. در صورتی که تعرفه ویزیت درمانی بدون ثبت اطالعات در سامانه سیب، در بخش 4000عدد 

 تومان می باشد.11800دولتی، 
رها و روستاهاي سال مبتال به دیابت و فشار خون در جمعیت شه 30مجموع درصد  افراد باالي  ج)

 اعم از تفاوت هاي اپیدمیولوژیک یا درصد درنظر گرفته شده است و چنانچه به هر دلیلی36مختلف 
میزان شیوع ثبت شده در سامانه کمتر از این حد باشد،  رجیح بیمار براي انتخاب پزشک خود و یا ...ت

طور پزشک با کاهش دریافتی مواجه خواهد شد. حتی اگر تمام ویزیت ها و مراقبت هاي ارجاعی را به 
 کامل در سامانه سیب وارد کند.

یافتی مواجه خواهد ؛ پزشک با کاهش درگر بهورزي در مورد مراقبت هاي ارجاعی خود کوتاهی کنداد) 
 شد.



درصد جمعیت سالمند تحت 90مت میبایست در قسمتی از این سهم بندي ارجاعات، مراقب سالر) 
و در صورتی که بدیهی است این رقم دست نیافتنی بوده پوشش مرکز را در سال به پزشک ارجاع دهد. 

 پزشک را با کاهش دریافتی مواجه می کند.

سامانه براي عملکرد زمانی نمود پیدا می کند که کارانه محاسبه شده بر اساس  بحث برانگیزنکته س) 
مجددا می تواند مورد پایش شبکه هاي با وجود همه مشکالت فوق الذکر، پزشک خانواده روستایی 

 تعدیل شود.بهداشت قرار گرفته و 
بدون در درصد اختصاص یافته به گروه هاي جمعیتی جهت مشخص شدن تعداد مراقبت ها متاسفانه ص) 

لف، به صورت ثابت در نظر گرفته شده است که به دور نظر گرفتن تفاوت هاي اپیدمیولوژیک مناطق مخت
 از زیر بناي علمی و استاندارد می باشد.

اگر بیش از سقف تعیین شده در سامانه ثبت گردد، براي  .براي ویزیت مستقیم سقف تعیین شده استط) 
که روزانه نفر  5000یریم در مرکزي با جمعیت در نظر بگ .پرداختی در نظر گرفته نمی شودهیچ پزشک 

دارد، پزشک میبایست عالوه بر سایر عملکردهاي مورد انتظار ارجاعی و مراقبت  کننده مراجعه 100
که تازه بتواند به همان حقوق  نفر از مراجعین را ویزیت کند و در سامانه ثبت نماید25مستقیم روزانه، 

اجعین را ویزیت کند که در این قبلی دست یابد. در این مواقع دو حالت پیش می آید: یا پزشک تمام مر
و خود نیز دریافتی از این است صورت زمان مصوب ویزیت هر بیمار و در واقع حق بیمار را نقض کرده 

ویزیت هاي مازاد نخواهد داشت. و یا این که فقط همان میزان تعیین شده را ویزیت و در سامانه وارد 
مراجعه کننده باقی  75که الزم است به سایر  نماید که در این صورت شایسته است در خصوص خدمتی

مانده صورت گیرد، شفاف سازي شود. آیا وزارتخانه متبوع نیرو و بودجه ي جداگانه اي براي سایر 
 مراجعین در شرایط فوق الذکر درنظر خواهد گرفت؟ 

است که آیا سهم پراکندگی و تعداد واحدهاي تحت پوشش در فرمول کارانه تاثیري ندارد. سوال اینجع) 
خدمت در خانه بهداشت ها و یا خانه هاي اقماري و سیاري با توجه ارزش ریالی خدمت در مراکز اصلی با 

 و ... نباید تفاوتی داشته باشد؟ به مسیر هاي صعب العبور و مخاطرات جاده
 به برنامه مجري مرکز پزشک گاه هراین دستورالعمل آمده است که  60ماده  "ب" بند 3  تبصرهدر ف) 
 کند، ویزیت و پذیرش را خود برنامه مجري مرکز جمعیت از غیر بیماران منطقه، و خاص شرایط علت

در تبصره بعدي،  اما .گردد می لحاظ پزشک پرداختی در سامانه، در مذکور شده ثبت و شده ارائه خدمات
این در حالی است  .شرط دریافت مازاد پرداختی را، به حدنصاب رساندن خدمات قابل انتظار دانسته است

در برنامه پزشک خانواده، پزشک عمومی و تیم سالمت وي مسئولیت مدیریت ، 19طبق متن ورژن که
پرداختی فصل اول،  1ماده  12رد و بر اساس بندسالمت افراد و خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده دا

به فرد بر اساس عملکرد وي نسبت به خدمتی که به جمعیت فعال تحت پوشش خود ارائه نموده و مستند 
پزشک . بنابراین صورت می گیرد، سالمت در سامانه سطح یک می باشد به ثبت در پرونده الکترونیک

همان طور که در دستورالعمل هاي قبلی  خانواده روستایی مسئول جمعیت تحت پوشش خود می باشد و
آن ویزیت به درصد تعرفه  40الی  20 پرداختبایستی با  جمعیتویزیت هر شخص خارج از  ذکز شده بود،

 باشد. پزشک
 تحت پوشش پزشکی جمعیتیک با توجه به وزن متفاوت مراقبت هر گروه جمعیتی، اگر درصدهاي ك) 

 ،زن مراقبتشان بیشتر است، نسبت به مورد انتظار اعالم شدهکمی تغییر کنند و درصد گروههایی که و



حتی اگر پزشک سواي تمام  طبیعتا میزان خدمات وزن دهی شده و لذا کارانه کمتر میشود. ؛کمتر شود
 .اشکاالت ذکر شده، کل مراقبتهاي موردانتظار را انجام دهد

اوال همانطور که ذکر دیابت و فشار خون؛ با توجه به درصدهاي نجومی و غیرواقعی موردانتظار اعالمی ل) 
فشارخون و یا دیبات باشند. بنابراین به این نسبت دچار  مردمانش طبیعتا جایی در کشور نیست کهشد 

استاندارد یا مورد انتظار لحاظ کنیم،  به عنوانحتی اگر قبول کنیم درصدهاي موجود در هر جمعیتی را 
؛ حتی اگر میگردد کسربنابراین بازهم شدیدا از میزان خدمات وزن دهی شده کاسته و متعاقبا کارانه نیز 

 .پزشک سواي تمام اشکاالت ذکر شده، کل مراقبتهاي موردانتظار را انجام دهد
مثال براي هر سالمند یکبار و یا براي  ه است.براي هر فرد در سال، میزان مراقبت مورد انتظار ذکر شدم) 

براي هر میزان مراقبتهاي انجام شده اگر حال و ...  بار 1,5ویزیت هر فرد ا براي بار و ی 0,33هر نوجوان 
 .بیش از موارد اعالمی باشند، سوخته تلقی میشوند و درواقع پرداختی به ازاي آنها نخواهیم داشتفرد 

ر نشوند که بخواهند مراجعه نفر اصال بیما9بار ویزیت شود و 15نفر در سال براي مثال ممکن است یک 
مراقبت در سال انجام شود و براي 4و یا اینکه به دالیل مختلف قانونی و علمی، براي یک نوجوان  .کنند

بدین گونه اگر حتی بر فرض محال عدد تعداد مراقبتها  نوجوان دیگر در آن سال مراقبتی انجام نگردد.11
 !؟چه باید کرداین ایراد ذکر شده براي سواي تمام ایرادات ذکر شده، دست یافتنی باشد؛ 

عدم امکان پخش یکسان همه مراقبتهاي ارجاعی و مستقیم و ویزیت در کل ماههاي سال به دالیل ن) 
ز روستاها طبق زمان بندي مراقبتهاي سامانه سیب، زمان مختلف علمی و قانونی. مثال شاید در یکی ا

چه رسد به ، نباشد. پس بهورز نمیتواند مراقبتی انجام دهدخاص ماه  یکمراقبت هیچ یک از کودکان در 
سواي  اتفاقی که می افتد این است که حتی اگر پزشک کلیه ي مراقبتهاي دیگر را . لذاآنکه ارجاع دهد

، از کارانه آن ماه وي کسر میشود. مذکور کامل انجام دهد؛ اما فقط به همین دلیل ،تمام ایرادات ذکر شده
یا اگر مراقبتی را بیشتر از حدانتظار انجام دهد، چون آن مراقبت کودك را به حدانتظار نرسانده است، 

 .پرداختی ما به ازاي مراقبتهاي اضافی اش نخواهد داشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 پزشک خانواده روستاییزمان سنجی بسته خدمتی 

 مطلوب وضعیت به دستیابی براي خانواده پزشک برنامه دردستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده روستایی،  12طبق فصل 
در این قسمت به محاسبه حداقل زمان هایی که  .شود می استفادهMixed Payment روش از خدمت، مختلف هاي جنبه

قابل ذکر است که زمان در نظر  ، می پردازیم.انجام می دهدسامانه سیب  آن چه در ی غیر ازپزشک خانواده صرف ارائه خدمات
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 میبایست به ازاي این خدمات نیز، پرداختی متناسبی صورت گیرد.
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 خانواده مسئولیت مدیریت خدمات جامع سالمت منطقه تحت پوشش خود را دارد و تنها وظیفه درمانبا توجه به اینکه پزشک 
با توضیحات اشاره شد ، جهت انجام خدمات بسته خدمتی پزشک خانواده، به  فوقبیماران را ندارد و همانطور که در  و ویزیت

ر گرفتن حداقل زمان الزم جهت انجام خدمات مورد نظر، به طور متوسط و با در نظموارد موثر در فرمول فعلی کارانه؛ جز 
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گر پزشکی تمامی مراقبت هاي قابل انتظار را انجام دهد ل حل، ااسواي تمامی ایرادات غیر قابطبق فرمول کارانه مدنظر، 
درصد نسبت به 8د مراقبت هاي حدانتظار براي هر گروه؛ غیرقابل دسترس است) تنها (همان طور که ذکر شد، رسیدن به درص

، افزایش دریافتی خواهد داشت؛ این در حالی است که معاون محترم سازمان برنامه و بودجه 18دستورالعمل پرداختی نسخه 
درصد  20حقوق کارمندان در سال آینده  که ند، اعالم کرد97و با توجه به تورم شدید سال  98اخیرا بر اساس الیحه بودجه 

 افزایش می یابد.

که مستقیما معیشت همکاران روستایی را نشانه گرفته، نه تنها در این وضعیت اجراي این شیوه پرداخت  به طور خالصه،
کار اضافی بر دوش این همکاران نسبت به قبل، آنان را  اعمالها نخواهد شد بلکه با  اقتصادي و تورم باعث افزایش دریافتی آن
و همین موضوع موجب ایجاد نارضایتی و خالی شدن مراکز روستایی از پزشک و  با کاهش دریافتی نیز مواجه خواهد کرد

 .شودمحروم کردن مردم روستا و مناطق محروم از خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی می

محدودیت تعداد فراهم نمودن نیروي پزشک کافی، هاي الزم از جمله رت فراهم شدن زیرساختدر صودر انتها میتوان گفت 
ویزیت روزانه، برطرف شدن معایب سامانه سیب، واقعی شدن تعرفه ویزیت، تاثیر سهم پراکندگی و تعداد واحدهاي تحت 

مرکز اصلی، در نظر گرفتن حد انتظار پوشش هر پزشک و متفاوت کردن ارزش ریالی خدمات در خانه هاي بهداشت نسبت به 
اینترنت و امکانات سخت فراهم نمودن صورت جداگانه،  هاي دیابتی و فشار خونی و ارجاعی براي هر مرکز بهتعداد مراقبت

ها در بت اطالعات آنمردم و توضیح در مورد ث بینسازي مناسب ، فرهنگخانه هاي بهداشتافزاري مناسب در مراکز و در 
لذا بر  امکان اجراي اصولی و عادالنه این برنامه تا حدي فراهم خواهد شد. و برطرف شدن سایر ایرادات مذکور،ه سیب سامان

این  2ماده 4از بند "ز"و  "د"،  "ب"ر موارد اساس وظایف اصلی کمیته فنی کشوري برنامه پزشک خانواده مذکور د
رفع گردد و زیرساخت هاي الزم فراهم گردد و پس از توجیه و آموزش دستورالعمل، انتظار می رود ابتدا اشکاالت ذکر شده 

 متاثر از این دستورالعمل، اجرا گردد. افراد کلیه


