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 تاثیر خود مراقبتی در کاهش بیماری های مزمن
 ۳الهه امیدی ,۳*فرشته سلطانی فرد , ۰منیره تحویلدارزاده

 ایران ,خرم آباد ,دانشگاه علوم پزشکی لرستان ,دانشکده پیراپزشکی,عضو هیئت علمی گروه فناوری اطالعات سالمت-۰

 soltani.lums@gmail.com. ایران ,خرم آباد ,دانشگاه علوم پزشکی لرستان ,کمیته تحقیقات دانشجویی-۳

ت، خود مراقبتی است. خود مراقبتی یعنی فعالیت هایی که افراد برای حفظ یا ارتقای سالمتشان، پیشتگیری  گام اول سالممقدمه و هد :

گاهی از ابتال به بیماری، درمان بیماری ها یا کاهش عوارض می باشد را انجام دهند. خود مراقبتی، فعالیتی است که فرد از علم و توانایی و آ
ر خود و به طور مستقل از سالمت خویش مراقبت نماید. در خود مراقبتی هر فرد باید سبک زندگی سالمی را خود استفاده می کند تا با اتکا ب

 اتخاذ نماید.

و... با واژه   PubMed ، Science Direct ،JAMAمقاالت این مطالعه مروری با جستجوی پایگاه های اطالعاتی نظیر روش کار: 

 . بررسی شد.و ..Self-care of Chronic Diseaseهای 

بیماری های مزمن به عنوان یکی از چالش های اصلی نظام سالمت می باشد. لذا خود مراقبتتی در بیمتاری هتای متزمن یکتی از      نتایج: 

اساسی ترین کارها می باشد. یافته های پژوهشی نشان داده است که خودمراقبتی در بیماری های مزمن می تواند تا حد زیتادی استتفاده از   
درصد کتاهش   ۰۶درصد کاهش در مراجعه به پزشکان عمومی،  ۳۳ظام ارائه خدمات سالمت را کاهش دهد به طوری که نتیجه آن منابع ن

درصتد   ۳۳درصتد کتاهش در بستتری بیمارستتانی و      ۳۳درصد کاهش در مراجعه به مراکز اورژانس،  ۳۳در مراجعه به پزشکان متخصص، 
در این مقاله ضمن پرداختن به تعریف خودمراقبتی سعی شده است که راه های کاهش بیمتاری  کاهش در روزهای غیبت از کار خواهد بود. 

 های مزمن با استفاده از خودمراقبتی بیان شده است. 

مزایای آموزش های خود مراقبتی در اغل  بیماری های مزمن ثابت شده است. خود مراقبتی مهم ترین شکل مراقبت اولیه نتیجه گیری: 

 بار این بیماری ها قطعا مستلزم ارتقای سطح آگاهی مردم و تغییر رفتار سالمت آنها است.است. کاهش 

 خود مراقبتی، بیماری های مزمنکلمات کلیدی: 
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