
  :چالش هاي پيش رو برنامه 

  ضريب محروميت پايين شهرستان كاشان و تاثير سوء آن بر كاهش ميزان سرانه و حقوق پزشكان خانواده .1
هزار نفر كاشان و مشكالت عدم توازن تعداد پزشك  20در روستاها و شهرهاي زير  "پراكندگي جمعيت خصوصا .2

  )باال رفتن تعداد پزشك مورد نياز(شاغل با تعداد پزشك بر اساس جمعيت و دستورالعمل 
كمبود اعتبارات اختصاص يافته از سوي بيمه سالمت جهت پرداخت حقوق محاسبه شده بر اساس مكانيسم پرداخت  .3

 دستورالعمل اجرايي برنامه مذكور  1/15و  15نسخه 
تعداد دفترچه بيمه  پرداخت سرانه جمعيت تحت پوشش برنامه پزشك خانواده تنها از سوي بيمه سالمت و به ازاي .4

  روستايي و در مقابل ارائه خدمات پزشك و ساير اعضاي تيم سالمت به كل جمعيت تحت پوشش مركز با هر نوع بيمه
 كاشان شهرستان به دليل ضريب محروميت پايين درقراردادي عدم جذب نيروي پزشك  .5
ضوابط  دليل افزايش توقعات خارج ازفرمانداري به  و ، بخشداريها پاسخگويي به شكايات مكرر مردم ، شوراها .6

 همچون افزايش تعداد پزشكان خانواده ، شبانه روزي شدن مراكز و يا ارائه خدمت در هر ساعت از شبانه روز دستورالعملها
 درصد و در نتيجه افزايش بار مراجعه به پزشك خانواده  10درصد به  30كاهش فرانشيز پزشك خانواده از  .7
با توجه به فرمت نوشتاري (م افزاري واحد به دانشگاهها جهت محاسبه حقوق پزشكان خانواده عدم ارسال برنامه نر .8

 )دستورالعمل هاي برنامه پزشك خانواده و در نتيجه تعابير مختلف از متن آن
ادغام مركز بهداشت شهرستان و استان تحت مجموعه معاونت بهداشتي و درنتيجه افزايش حجم كار اجرايي پرسنل  .9

 خانواده شاغل در واحد گسترش و تاثير سوء بر نظارت و پايش هاي ضروري و الزم بر واحدهاي تابعه پزشك 
مراكز بهداشتي درماني و انجام تعميرات در تملك داراييها جهت خريد تجهيزات از سرانه و همچنين كمبود اعتبارات  .10
  ان خانوادهزيست پزشك هاي خانهو 

و البته هزينه كرد همين مبلغ نيز جهت انجام تعهدات  اف آن در سيستمكمبود درآمدهاي اختصاصي و عدم كف .11
  برنامه

در مراكز بهداشتي درماني ...) پرستار ، دارويار ، پذيرش و (كمبود اعتبار در جذب پزشك و نيروي كمك پزشكي  .12
  ايام تعطيل و مرخصي هاساعات غيراداري و شلوغ در 

تأمين سرايدار (ير اجراي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده تحميل هزينه هاي نامحسوس به سيستم در مس .13
  ... )متصدي فروش قبض و استفاده بيشتر از وسايل نقليه در جابجايي نيروها و انجام سياري ها و دسترسي به پزشكان و

 انوادهو تيم سالمت شاغل در مراكز بهداشتي درماني مجري پزشك خ عدم پرداخت بموقع كارانه به ساير پرسنل .14
  بدليل كمبود اعتبار

  عدم كارشناسي دقيق در مورد كاربري پرونده سالمت و جايگاه آن در سيستم شبكه توسط وزارت متبوع .15
عدم توجه پزشكان متخصص به مسير ارجاع و نحوه ارجاع بيماران ، نحوه استفاده از دفترچه بيمه و سردرگمي  .16

  بيماران در بيمارستانها
  بيمارستانها و مراكز طرف قرارداد جهت نحوه ارائه خدمات پاراكلينكي و در نتيجه سردرگمي بيمارانعملكرد ضعيف  .17
  عدم هماهنگي بين وزارت با اداره بيمه ووجود اختالفات زياد دراجراي دستورالعملها .18
ه عدم اين در نتيجبرنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده  ادارات كل وزارت بهداشت با عدم هماهنگي بعضي از .19

  هماهنگي و تعامل در واحدهاي ستادي معاونت بهداشتي
  


