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 چكيده:

 رسمي بطور 91ال س از است برخوردار دنيا كشورهاي ديگر در طوالني سابقه از كه خانواده پزشك برنامهمقدمه: 

 امنظ مفقوده حلقه عنوان به مسئوالن از بسياري باور به كه اي برنامه است؛ شده آغاز كشور مناطق از برخي در

 از يايران هر برخورداري.باشد كشور درمان و بهداشت نظام مشكالت از بسياري گشاي گره تواند مي كشور سالمت

 هر براي خوشي خبر تواند مي رسد مي نفر ميليون 75 از بيش به آن جمعيت كه اي جامعه در خانواده پزشك يك

 شاركتم نيازمند برنامه اين آميز موفقيت اما  اجراي.باشند نداشته بهداشت و درمان دغدغه دست كم كه باشد ايراني

 فرهنگ در مسئوالن مشاركت. است اجرايي هاي دستگاه مسئوالن تمامي همياري و همكاري و مردم جانبه همه

بايد برنامه  بنابراين.است تاثيرگذار بسيار برنامه اين در حضور براي مردم ترغيب و تشويق نگرش، تغيير سازي،

 هايي جهت افزايش آگاهي مردم در نظر گرفته شود.

نفر افراد كه به هر  200اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي مي باشد .آزمودني هاي پژوهش روش بررسي :

 حضوري ر بودند كه به روش اتفاقي انتخاب شدند .جهت جمع آوري اطالعات با مراجعهنحوي سرپرست خانوا

 ،جدول ؛تعداد توصيفي آمار هاي استفاده گرديد.براي تجزيه و تحليل يافته ها از روش نمونه با مصاحبه و

 استفاده شد. آماري  افزار ،نمودارو نرم ،درصد

سال بوده و داراي آگاهي متوسط  41متوسط سني افراد انتخاب شده  نتايج حاصل از اين پژوهش كهيافته ها : 

درصد پيش بيني كرده اند.با توجه به اهميت پزشك  54به باال بودند.ميزان موفقيت طرح را در آينده باالي 

خانواده قبل اجراي طرح بايد فرهنگ سازي مناسب انجام شود و وجود چنين شرايط ايده آل درماني براي 

 وندان،روياي نظام سالمت كشور است.همه شهر

 خانواده پزشك ، مردم مردم،نگرش : شناختواژه هاي كليدي

 


