Archive of SID

بررسي چالشها و موانع اموزشي طب مكمل در نظام سالمت
اطمه حتین داده ممراباد –کارشناس مامایی
بیمار تان شهید هاشمی نژاد

مقدمه :طب مکمل در ایران ی

مکتب جامو بوده ودارا مد تشخیپی ودرمانی مخپوص به مود میباشد .این مکتب نیز

همانند مکاتب طبی دیگر با نگرن ماص مود به مفاهیم تندر تی وبیمار می نگرد و برا حفظ تندر تی ودرمان اد
ابزارها مخپوص به مود ا تفاده می نماید .در این م اله میزان اگاهی وموانو امودشی طب مکمل در بین کارکنان درمانی
بیمار تان هاشمی نژاد مورد برر ی ارار گر ته ا ا
روش کار :در ی

تح یق که بپورت مپاحبه وبارن ا کارو مطالعه متون وم ا ت با جامعه ا اد پر نل درمانی در گروها

نی متفاوت و اب ه کار متفاوت در رابطه با میزان اگاهی وموانو امودشی در طب مکمل در نظام

ما ان ام شده ا ا

.موارد دیر مورد برر ی و جمو اور شد-1 .موانو رد پر نلی عدم مهارت کا ی-کمبود واا -ح م کار دیاد در محل
مدما-نداشتن دوره امودشی طب مکمل-کم بودن ح وق ومزایا ه-1موانو رد بیماران تفاوت طح اگاهی بیماران –
میزان تحپی ت –تمایل بیمار به کاربرد طب مکمل در درمان –تراکم وشلوغی تعداد بیمارانه-3موانو محیطی کمبود
ضا منا ب ه -4موانو مدیریتی واجرایی عدم موا ا پزشکان با اجرا طب مکمل وطب نتی – نداشتن بودجه منا ب
–نداشتن متخپپین در رشته مربوطه در حد اجرایی شدن طب مکمل در حیطه درمانی در طوح بیمار تانی ه
نتیجه گیری :اد ان ا که ی

درمان ایده ا درمانی ا ا که

ما کامل و با لطا ا را برا بیماران در ریعترین دمان

ممکن وبا کمترین هزینه و درد رن با ادبین ر تن کامل بیمار برا مدت طو نی باید بدنبا داشته باشد طب مکمل با ابزار
مخپوص مود می تواند ن ن ا ا ی در نظام

ما داشته باشد .لزوم ا تفاده اد طب مکمل در نظام

ما مارا به این

باور میر اند که در نظام امودشی ما م ءامودن ضمن تحپیل در دانشگاه و دس امودشها تکمیلی ضمن مدما وا زاین
طح اگاهی عمومی وبرنامه ریز او در جها ا تفاده واجرایی کردن طب مکمل باید صورت گر ته تا ضمن بر موردار اد
ا راد متخپر وبرنامه جامو عملی بتوان در کنار طب ک

ی

اد طب مکمل نیز برا ارت اء طح

ما جامعه ا تفاده

بنماییم.
کلید واژه :طب مکمل –دالشها -موانو امودشی
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