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بررسي موانع درک شده استفاده از طب مكمل و جایگزین در جهان و ایران
هی محمد ریز  ،*1شه محمد ریز

2

 -1مربی گروه مامایی ،دانشکده پر تار و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2مربی گروه پر تار  ،دانشکده پر تار و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

مقدمه :طب مکمل و جایگزین در کشورها ا یایی نتبا به جوامو غربی بطور گتترده ا مورد ا تفاده ارار گر ته ا ا
این در حالیتتکه عوامل متعدد موجب اجتناب اد این طب در کشورها مختلف رتا ر جهان شده ا ا لذا هد اد این
مطالعه تعیین موانو درک شده ا تفاده اد طب مکمل و جایگزین در جهان و ایران بود.
روش کار :مطالعه حاضر ی
با جتت و در بان

مطالعه مرور یتتماتی

در مورد موانو ا تفاده اد طب مکمل و جایگزین در ایران و جهان بود.

ها اط عاتی پابمد ،پروکوا ا ،گوگل ا کو ر ،اوید ،مدلیب ،مگیران و اس آ د و پس اد تکمیل

جتت و و اردیابی م ا ت با ا تفاد ه اد د

لیتا ،تعداد  10م اله پژوهشی که در ا ها  2015-2002ان ام شده بود،

وارد مطالعه گردیدند.
نتایج :نتای مطالعات نشان داد در کشورها اروپایی و امریکایی ،کمبود اط عات بیماران و توصیه به ا تفاده اد طب مکل و
جایگزین اد و تیم بهداشتی و درمانی ،نداشتن آگاهی و مهارت کا ی پر نل بهداشتی و درمانی اد موانو درک شده ذکر
شده ا ا .در کشورها آ یایی نیز عدم رضایا ،د تر ی مشک ت حمل و ن ل و جتمیه ،تطابق مشک ت ارتباطیه ،ماد
مشک ت مالی وبیمه ا ه و متائل دیگر اد جمله نداشتن پر تار کودک ،مرمپی اد محل کارگزارن شده ا ا .در ایران نیز
ب موانو ذکر شده را می توان به  4د ته کلی شامل موانو مدیریتی ،ادمانی ،ت هیزاتی ،محیطی و پر نلی د ته بند
نمود.
نتیجه گیری :ا تفاده اد طب مکمل و جایگزین در کشورها مختلف جهان متفاوت بوده و بطور کلی تحا تاثیر عوامل
رهنگی ،نژاد  ،اومیا و ع اید مردم آن جامعه می باشد.
کلمات کلیدی :موانو ،طب مکمل و جایگزین ،جهان ،ایران
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