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  زشكيپمديريت سالمت، رويكردي تازه در 

 

اي در علم وجود ندارد كه با رسيدن به آن، هدف علم  شود، هيچ نقطه يافته تلقي نمي علم لزوماً پوياست و هرگز امري پايان
  »پرپو كارل« يك بار براي هميشه محقق شود.   

  

جوامع پويا، اجتماعي انسان در  - تكامل فرهنگيهاي  گذشتگان ما از نشانهو باور  ها در عادت(نه الزاما تغيير) : باور به لزوم بازنگري چكيده

م علوغير از اين بود ما شاهد تحوالت سترگ علم و تكنولوژي و مدنيت كنوني نبوديم.  ،در حال توسعه است. چهحتي يافته و  توسعه

آموزش و حرفه بوده ها،  ها، فرايند ، عملكردابعاد علميشگرفي در  تحوالتشاهد  ،تاريخاي به قدمت  گستره در نيز پزشكيتندرستي و 

انگيز علوم و تكنولوژي پزشكي و تاثير بنيادي  هاي اعجاب رفته از پيشغرّ تواند نميدر قرن بيست و يكم است. با اينهمه يك پزشك آگاه 

هاي  عليرغم صرف هزينه ها ببندد. كنترل بيماري بيني انسان در مهار و   چشم خود را بر عواقب ناشي از خوش آن بر حيات و مرگ آدمي،

هاي قرن گذشته، ظاهرا در قرن حاضر هم بايد از دورنماي سالمت آدمي، تنها شاهد افقي  در كنترل و درمان بسياري از بيماري گزاف

بخش  »بيماري«نام  فوبياي خود از دشمني به هزينه/فايده بخواهيم قضاوت كنيم، آدمي براي كنترلاگر بر اساس نسبت آلود باشيم.  مه

هاي هنگفت تحقيقاتي، صنايع داروسازي، صنايع  مصروف خود كرده است. بودجهاز منابع اين سياره را  اي و شايد بيش از اندازه عظيمي

كدام به فراخور نقش خود در شيب  ، هرها و آموزش پزشكي ها، جراحي و كلينيكها  آزمايشگاهي و تصوير برداري، بيمارستان تجهيزات

بايد در  كننده به آيندگان شانه خالي نكنيم، مي اگر بخواهيم از دادن پاسخي قانعگرايي در دنياي مدرن سهمي دارند.  مصرفي  هفزايند

هاي مراكز  اصالح يا شايد تغييرات اساسي زيرساختدهيم تا با  پزشكي تحولي بنيادي را مد نظر قراري  هرويكرد و عملكرد خود در حرف

  بدهيم.تحويل نسل كنوني و آينده  بهگرايي  پزشكي و سالمت، تندرستي را با شيب منفي مصرف

  

كه اطالعات تحت تاثير قرارداده است   انفجاري  هبا بمباران و هجمچنان را  آدميي  هانديش ،رعصر حاضجهان پرشتاب تكوين  روند

ي  هدم هزار هاي انسان در سپيده كوشش ترين حياتيبه يكي از ، اطالعات ترافيك هرج و مرجاز انباشت و  رهاييبراي را دانش مديريت 

ساز  زمينهبر مبناي خود انتقادي، ، آدمي داشته و پيشرفت زندگيارتقاي با تمام نقشي كه در  علم و دانشسوم مبدل كرده است. 

و عملكرد نوع  معلولي بين اين وضعيت و علتي  هاز موشكافي رابط نظر صرف. ادامه دهد صعودي رااين روند  بتواند تا استسازوكارهايي 

به افزايش داده كه چنان سرعت توليد اطالعات و دانش را  ،ها، رايانه، اينترنت، مخابرات و تكنولوژي ارتباطات، رسانهي  هتوسع ؛آدمي

 يگردشايد   10د.شو برابر مي 2سال  5هر  كمتر ازي  هفاصل

الزم و ي  هتواند بدون كمك از تكنولوژي و رايانه، بهر ميانسان ن

 مديديت شده را از حجم انبوه و تكثر پرشتاب دانش ببرد.

العات را علوم تندرستي و طاانبوه اي از اين  سهم عمدهامروزه 

بنيادي،  هاي مانند تحقيقات سرطان، سلولپزشكي 

هايي مانند  شناسي، ژنتيك، اپيدميولوژي و بيماري ميكروب

   دهد. آلزايمر تشكيل مي

مداران براي  ريزان و سياست بديهي است كه برنامه

بايد درصد زيادي از منابع خود را در  ،و ربودن گوي سبقت از ديگر كشورها مديريت دانش و اطالعاتي  هجلوگيري از واماندگي در عرص

محوري مصروف دارند تا بدين طريق از  فرهنگ علم و داناييي  هو توسعو تكنولوژي  و علوم شدان(و نه الزاما كمي) كيفي جهت ارتقاي 

لندگي و تفوق مهمتري اقتصادي و علمي و اجتماعي كشورها در جهان امروز عامل باي  هچرا كه امروزه توسع ،تمدن عقب نمانندي  هغافل

رشد و بالندگي محسوب ي  هها بزرگترين و مهمترين سرماي و از آنجا كه نيروي انساني ملت رود شمار مي نسبت به استيالي نظامي به

اگر در نظر اولويت نخست را خواهد داشت.  ،هاي سالمت آحاد مردم در جهت ارتقاي شاخص استراتژيها و تدوين  شود، اتخاذ سياست مي

اقتصاد بزرگ دولتي و عدم استفاده از پتانسيل بخش كشورها سالمت ي  هوري در حوز ترين موانع افزايش بهره در حال حاضر يكي از بزرگبگيريم كه 

بخش خصوصي ضمن حفظ تعامل ي  ههاي خالقانه و نوگرايان بسترسازي براي فعاليتضرورت ، خصوصي و وجود موانع خصوصي سازي است

   شود. دولتي بيش از پيش آشكار ميمثبت با بخش 

سازمان جهاني  ICD-10در حال حاضر بر اساس 

ها  كد بيماري، نشانه 14000) بيش از WHOتندرستي (

انفجار ي علت و معلولي بين نظر از موشكافي رابطهصرف

ي ارتباطات، و عملكرد نوع آدمي؛ توسعه اطالعات

ها، رايانه، اينترنت، مخابرات و تكنولوژي، سرعت رسانه

توليد اطالعات و دانش را چنان افزايش داده كه به 

 شودبرابر مي 2سال  5ي كمتر از هر فاصله

امروزه تقريبا كسي وجود ندارد كه يك يا چند بيماري 

جدي يا مزمن مانند ديابت، فشار خون، چربي خون، 

گوارشي، زخم  التهاب مفصل، آسم،سرطان، زخم معده، 

و يا اضافه وزن و چاقي را  خستگي مزمن و تصلب شرايين

 در خود يا نزديكان خود سراغ نداشته باشد.
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)Signs) عالئم ،(Symptomsغير طبيعي، شكايات و عوامل حادثه در انسان شناخته شده است و اين روند فزاينده ادامه دارد. ي  ه)، يافت

انگاري خواهد بود كه علت اصلي آن را  ، سادهدر عصر حاضر نگاهي ژرف اندازيمهاي مزمن  ويژه بيماري ها به بيماريتعدد  و اگر به گوناگوني

با  پزشكيصرف پيشرفت دانش تشخيص پزشكي يا افزايش اميد به زندگي كه بر تعداد سالمندان جهان افزوده است، بدانيم! تقريبا هر 

خود سر و كار دارد كه روز به روز ترمينولوژي و تعاريف جديدي پيدا ي  هو حرف تخصصي  هها در حوز تعداد زيادي از انواع بيماري

 ،كنند. امروزه تقريبا كسي وجود ندارد كه يك يا چند بيماري جدي يا مزمن مانند ديابت، فشار خون، چربي خون، سرطان، زخم معده مي

سراغ نداشته باشد. اين به  خود و يا اضافه وزن و چاقي را در خود يا نزديكان زخم گوارشي، خستگي مزمن و تصلب شرايين ،صلالتهاب مف ،آسم

است كه  خال ساده تب ، سردرد،هاي پوستي مرغان، جـوش گلودرد، آبلهي سر،  تر مانند سرماخوردگي، انفلوآنزا، شوره هاي ساده غير از بيماري

   رود! شمار مي و از اتفاقات عادي زندگي آدمي به كند نوعي گرفتار مي دم را بهمري  هتقريبا هم

از لحاظ فرم و تكنولوژي شاهد پيشرفت  بيشترهاي گذشته تغيير بنيادي نكرده است و  خدمات پزشكي نسبت به دههآموزش و متاسفانه ساختار 

ها و اطالعات  خدمات پزشكي در اين بازار شلوغ بيماريدانش و وري  ها و ارتقاي بهره . موضوع مديريت دادهتا فرايند پردازش و مديريت اطالعات ايم بوده

خدمات سالمت و پزشكي دچار تحولي بنيادي شوند. اين تحول بايد معطوف به حل آموزش و طلبد كه ساختار مراكز  روزافزون دنياي پزشكي مي

   هاي مديدي است با آن دست به گريبانند. مدتسالمت و پزشكي ي  هدر حوزخصوصي يا دولتي بخش مشكالتي باشد كه 

قـدر   ي خود نياز دارد. فراگيري اين حجم اطالعات توسط يـك انسـان آن   ي رشته ها واحد اطالعات درباره يك پزشك حاذق به ميليون

كند. امروزه ديگر پزشـكان   سريع اطالعات را طلب مي ي قوي و توانايي تجزيه و تحليل مندي از ضريب هوشي باال، حافظه سخت است كه بهره

كارهاي استفاده از آن را بدانند. محتـواي دانـش    ها، ساختار و راه ها، فرايند تنها بايد از محتواي كمي دانش پزشكي آگاه باشند بلكه بايد روش نه

شود ولي فرايند پزشكي و ساختار آن كمتر تحـت تـأثير    مي پزشكي چيزي وابسته به زمان است و متناسب با نيازها و الزامات هر دوره متحول

سـازي اطالعـات بـه     هاي ذخيره افزاري و سامانه هاي نرم )، برنامهITو دوام بيشتري دارد. امروزه رايانه، تكنولوژي اطالعات (     گيرد زمان قرار مي

كارهـا و   گيـري، راه  اي، تحليلـي، تحقيقـاتي، تصـميم    هـاي حرفـه   شاند تا آنها انرژي و توان ذهني خود را بيشتر معطوف بخ مدد پزشكان آمده

راحتـي و بـا    تـوان بـه   ها نمايند. ديگر حفظ كردن دوز فالن دارو يا حجم معتنابهي از محفوظـاتي كـه مـي    مديريت پيشگيري و درمان بيماري

دسترسي پيدا كرد، عامل اصلي موفقيت يك پزشـك در درمـان     تر از انسان، بدان اشتباه انگيز با فشار كليد رايانه، حتي بسيار كم سرعتي اعجاب

عنوان راهبرد مهم پزشـكان و   تواند به بيماران نيست، بلكه مديريت پويا و خالقانه و نيز ارتقاي كاربري اين حجم عظيم از اطالعات است كه مي

اي كـه اسـتفاده از دانـش مـديريت و      گونه گذارد، به يهاي جديد مديريت را پيش پاي پزشكان م مراكز درماني مطرح گردد. اين موضوع چالش

كند، امري كه متاسفانه بسـياري   هاي مراكز خدمات سالمت و درماني غير قابل اجتناب مي هاي اين رشته را در سيستم مشاوران و تحصيلكرده

  د.    نبر رنج مي اًآن شديد يا كمبود نبوداز مراكز درماني خصوصي و دولتي در كشور از 
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يك مقاله ي  هناشي از علل و عوامل گوناگوني است كه بررسي و موشكافي دقيق آن در حوصل جوامع انسانيدر  ها و تنوع بيماري كمي افزايش

  شود: به چند مورد اشاره مي تنها ،گنجد نمي

 )هاي مربوط و فرايند  هاي ناشناخته پيشرفت دانش و تكنولوژي تشخيص پزشكي (كشف بيماري -1

  در يك فرد)بيشتر بيماري تعداد  ش احتمالهاي درماني و جراحي (افزاي روشي  هعلت توسع عمر به افزايش طول -2

تعداد  ش احتمالهاي خانوادگي و اجتماعي (افزاي هاي درماني و جراحي و مراقبت روشي  هعلت توسع افزايش تعداد سالمندان به -3

  در جامعه)بيشتر بيماري 

، مناسبناي  هتغذي(عوامل فرهنگي و رفتاري مانند  هاي تكاملي آدمي از ظرفيترفتار ن سبك نامناسب زندگي انسان و دور شد -4

  )، پاكيزگي مفرطسالمت عاطفيعدم  عدم تحرك، استرس، 

  )ها يا سموم كننده آلوده ،هاي تكاملي آدمي (عوامل محيط زيستي وجود شرايط اجتماعي و محيط زيستي خارج از ظرفيت -5

  ها) هاي جديد يا مقاوم ميكروب جديد (مانند سوشزاي  شيوع عوامل بيماري -6

 در ارتقاي تندرستي و كاهش موارد بيماري )Conventional Medicine( عدم كارآمدي يا نارسايي خدمات پزشكي رايج -7

  هاي مزمن ويژه بيماري به

 وابستگي اقتصاد پزشكي به درمان و وجود بيماري نه پيشگيري و ارتقاي سالمت -8

هاي غلوآميز و نگران كننده در  هاي بدخيم و تشخيص ) مانند اسكرينينگ انواع بيماريOverdiagnosisتشخيصي ( بيش -9

، پزشكي و تحميل مشكالت فيزيكيي  ههاي عجوالن سرطانهاي غير پيشرونده يا آهسته پيشرونده كه باعث دخالتي  هبار

 شود. و رواني به فرد مي اقتصادي

فرهنگ غرب بر ي  هبه غلبنسبت ) Ivan Illichه پس از نقدهاي تند و تيز ايوان ايليچ (ك) Medicalizationگرايي ( پزشكي -10

هاي طبيعي بدن و  ها و حالت ها، زيبايي مانند القاي فرهنگي نوعي نقص، زشتي، يا بيماري در مورد فرايندپزشكي مطرح شد، 

   هاي مختلف زيبايي دنبال آن انجام پراكتيس به

هاي جدي و اطالق بيماري به  عمولي سالمت به بيماري) از طريق تبديل مشكالت مDisease Mongeringفروشي (  بيماري -11

بسياري از عوامل خطر (مانند پرفشاري خون، 

وزن  لسترول خون، پوكي استخوان، اضافهافزايش ك

 و چاقي)  

تحقيقات بيماري محور نه سالمت محور مانند  -12

بندي نادرست در مورد تحقيقات  سيستم بودجه

 علوم تندرستي و پزشكي

علت نه ها به عنوان  بيماري« ديدگاهي  هغلب -13

 »ها ديدگاه موجوديت عيني از بيماري«و  »معلول

و » ها به عنوان علت نه معلولبيماري«ي ديدگاه غلبه

شود باعث مي »هاديدگاه موجوديت عيني از بيماري«

هايي مستقل از رفتار ها پديدهمردم گمان كنند بيماري

و اين يعني تنبل كردن مردم براي انجام  آدمي است

 رفتارهاي پيشگيرانه!
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اين يعني تنبل كردن مردم براي انجام  هايي مستقل از رفتار آدمي است و ها پديده گمان كنند بيماري شود مردم كه باعث مي

 رفتارهاي پيشگيرانه

) و عدم توجه به پزشكي Primary Careط اول درمان () و كمبود پزشكان خOverspecializationگرايي مفرط ( تخصص -14

 )Integrative Medicineيكپارچه (

 نشده  بيني پيش) Epigenetic(ها و تغييرات ژنتيكي و اپي ژنتيكي  جهشتجمع  -15

)، چرايي Emergentism) بر ديدگاه پديدارگرايي (Reductionismگرايانه ( چگونگي و فروكاست، ديدگاه مكانيستيي  هغلب -16

 ها و فيزيولوژي بدن شناسي بيماري ) در تبيين سببHolismگرايي ( كل و

 درمانيي  هو سيستم بيم در آموزش و خدمات پزشكي »سالمت محوري«جاي  به »بيماري محوري« -17

  

 Sustainableپايدار (ي  هاز كشورهاي غربي با توجه به ضرورت توسع ) چند دهه است كه در بعضيManaged Careبحث مديريت سالمت (

Developmentهاي تابع  ترين سازمان مطرح شده است. معروفمشكالت اشاره شده  جويي براي حل چارهدر آن و نيز انسان تندرست  ) و نقش

هستند كه ) Health Maintenance Organization: HMO( »سازمان مراقبت از تندرستي«موسوم به  مديريت سالمت  هاي سامانه

وري خدمات درماني را به چنان وضع  ارتقاي تندرستي مشتريان خود اعم از تندرست يا بيمار، بهره اند تا با اي تدوين كرده گونه به استراتژي خود را

  هدف عمده دست يابند: 2مطلوبي رسانند كه به 

مار و بيماري در جامعه، افزايش سالمت خدمات خود، با قطع مدار وابستگي اقتصادي خود به وجود بيي  همراكز درماني و پزشكي در مسير ارائ - 1

، كه وابستگي اعم از خصوصي ويا دولتي عمومي و افراد تندرست را در جامعه مد نظر قرار دهند (امري كه با ساختار كنوني مراكز درماني و پزشكي

  پذير نيست). اقتصادي به وجود بيمار و بيماري در جامعه دارند، غالباً امكان

پايدار همگام ي  ههاي توسع خدمات با سياستي  هآور پزشكي و تخصيص بهين هاي سرسام با پرهيز از صرف هزينه اقتصاد پزشكي، - 2 

  هاي مازاد پزشكي بر بيماران جلوگيري شود. شود تا از تحميل هزينه

فرهنگي و علمي  نادرستهاي  اصالح رويكرد بابخش مهمي از مشكالت نظام سالمت را اين خواهد بود كه  بنابراين راهكار اساسي

. با اين احيا شود سالمت در پزشكيي  همفقود هاي حلقهتا بدين طريق  گرددحل  آنمهندسي مجدد و مراكز خدمات سالمت و پزشكي در 

ها و وجوه تمايز زير  ويژگيبايد  مي »مديريت سالمتي  هموسس« استانداردبا سالمت و پزشكي مركز جديد  يا هموسسيك نوين رويكرد 

  را داشته باشد:

  

  »مديريت سالمتي  هموسس«تمايز   هوجو

اي از  است كه شـامل مجموعـه   نگر پزشكي كلمبتني بر  مديريت سالمتي  هموسسخدمات ي  شالوده نگر:شكي كل پز -1
ي عوامـل مـؤثر در    ارتبـاطي همگرايانـه بـين همـه      هاي مراقبت از تندرستي، پزشكي و خدمات درمـاني اسـت كـه    سيستم

كنـد. در واقـع    ي آنها فـراهم مـي   تندرستي از جمله وضعيت بدني، ذهني، عاطفي و اجتماعي را در جهت حفظ شرايط بهينه
ي  پزشـكي رايـج، از همـه    هـاي  گيري هوشمندانه از امكانـات و توانمنـدي   رد علمي، ضمن بهرهبا حفظ رويكاين نوع پزشكي 
هـاي غيـر دارويـي و غيـر جراحـي بـراي درمـان و كنتـرل          هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي و ديگـر روش  امكانات و زمينه
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رهنگي و محيطي تأكيـد دارد و بـه بيمـاري    ناپذير بودن فرد از شرايط اجتماعي، ف جويد و بيشتر بر جدايي ها مدد مي بيماري
اين نوع پزشكي بيشترين تطـابق   نگرد. عنوان اختالل عملكرد ساختار يا عضوي كه منفك از چيزهاي ديگر است، نمي تنها به

 د.داراز تندرستي ) WHOرا با تعريف سازمان جهاني تندرستي (

  

  بودن فرد از شرايط اجتماعي، فرهنگي و محيطي تأكيد دارد.ناپذير  نگر با حفظ رويكرد علمي، بر جدايي پزشكي كل

 
از زماني بوده است كه اغلـب  » بسيار زودتر«هاي جدي و مهم  زمان شروع بسياري از بيماريي كوه يخي:  به مثابه  بيماري -2

هـا نمايـان شـوند. حتـي      ها اتفاقاتي در بـدن رخ دهـد تـا ايـن بيمـاري      ها و شايد سال ها، ماه كنند. بايد هفته مردم تصور مي
ي بـروز آنهـا ريشـه در     زودگذري هستند اما زمينـه  خال ساده، گرچه اتفاقات اي مانند سرماخوردگي يا تب هاي ساده بيماري

ي بدن دارد. اگر بيماري را به كوه يخي تشبيه كنيم بروز هر بيماري ماننـد سـر بـر     هاي مديدي دوري از شرايط بهينه مدت
بايـد  هر بيمـاري نيـز    ظهورتر ولي پنهان آن در جاي ديگر دارد.  ي كوه يخي است كه نشان از وجود بخش عظيم آوردن قله

فـرد مراجعـه كننـده بـه      عمومـاً  تر در بدن بيمـار رهنمـود سـازد.    ها و اختالالت مهم زمينه پزشك و بيمار را به وجود پيش
شود كه به  كننده در خود متقاعد مي نگران ها و مراكز درماني رايج يك فرد بيمار است كه تنها پس از ظهور عالئمي  مطب

كه بسياري از اتفاقات بيمار گونه در بدن انسان، مـدتها قبـل از ظهـور عالئـم كـه        پزشك مراجعه كند و اين در حاليست
تواند آنها را كشف و  بيمار را مجبور به مراجعه به پزشك كند، در بدن وي آغاز شده و پزشك با معاينه و بررسي دقيق مي

فـرد  ي  همراجعـ در پزشـكي رايـج،   پيشگيري كند. 
يـه نـدارد و   سالم به مطب عموماً موضوعيت و توج

ي  هاي بيماري و حذف قله پزشك پس از محو نشانه
كوه يخي، ماموريت خود را در درمان بيمـاري تمـام   

انگارد.  اين مسئله يكي از علل مهم بحـران   شده مي
، مـديريت سـالمت  ي  هموسسدر سالمت است. 

واند از خدمات پزشكي برخـوردار گـردد   ت هر فرد به ظاهر سالم نيز بدون آنكه از بيماري يا عالمت خاصي شاكي باشد، مي
ظاهر سالمِ جامعه نيز توسـط پزشـكان    تندرستي و پزشكي خود ببرد. بنابراين افراد بهي  هلقو تا پي به مسائل و مشكالت با

ي هر فرد براي ابتال به يك بيماري خاص كشف  هاي بالقوه گيرند تا شرايط و زمينه مي موسسه مورد بررسي و ويزيت قرار 
گيـري وضـع بيمـار، حتـي      فرد براي وي هر چه زودتر آغاز گردد. بعالوه پزشك خود را از پي اقدامات درماني منحصر بهو 

بر اين اساس ارتباط مركز درماني با فرد يـك ارتبـاط پويـا، دائمـي و در      داند. هاي بيماري، معاف نمي پس محو كامل نشانه
 خبر است، خواهد بود. آگاهي دارد يا حتي كامال بيكل نيازهاي پزشكي كه فرد از آن ي  هبرگيرند

 Primary Care( خـط اول درمـان  از پزشـكان  متشـكل   مـديريت سـالمت  ي  هسسموتيم پزشـكي  : پزشكيتيم  -3

Physicians: PCPs پرستاران، كارشناسان  ، متخصص اطفال، متخصص داخلي، و نيزپزشك عمومي و خانواده) شامل
بهداشت، سالمت و پزشكي نيز به فراخور نياز موسسـه و  ي  هروانشناسان، و ديگر شاغلين حوزمامايي، كارشناسان تغذيه، 

پردازنـد. پزشـكان    مراجعين به صورت حضور متمركز در موسسه در اولين سطح خدمت در موسسه به ارائه خـدمات مـي  

هر بيماري نيز بايد پزشك و بيمار را به وجود  ظهور

تر در بدن بيمار رهنمود ها و اختالالت مهمزمينهپيش

 سازد
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داشت. تيم سـالمت مـذكور   فعاليت خواهند در سطح دوم خدمت  غير متمركز همكاريبا  نيز متخصص و فوق متخصص

شـكل جديـدي از    امـور مـديريتي، مـالي، فنـاوري اطالعـات و رايانـه و غيـره        ديگر كارشناسـان  اي با كمك در مجموعه

، خـود ي  ههاي بومي فرهنگـي و اجتمـاعي جامعـ    دهد تا با در نظر گرفتن ظرفيت ارائه مي راهاي خدمات پزشكي  سيستم

هـاي   كنندگان، جلوگيري از صرف هزينه دمات پزشكي، ارتقاي تراز تندرستي مراجعهخي  هبهيني  هنقش موثري را در ارائ

هـاي بـازار خـدمات پزشـكي اعـم از عمـومي، تخصصـي و فـوق          مازاد پزشكي توسط بيمار و رهايي بيماران از سردرگمي

امع وي در قبـال  خانواده از اين جهت مهم است كه با توجه به مسـئوليت جـ   يانقش پزشك عمومي د. نتخصصي ايفا كن

خـدمات  ي  هكند. الزم به يادآوري است كه با توجه به گسـتر  نقش اصلي را در اين تيم ايفا مي ،مسائل پيشگيري و درمان

ي  هارائسالمت و پزشكي (كه تفكيك آنها بطور دقيق امكان پذير نيست)، ديگر ي  هدر حوز مديريت سالمتي  هموسس

سيسـتم (يـا   ي  هخدمات به يـك رابطـ  ي  هو ارائ گيرد صرف صورت نميبيمار  -پزشكي  هدوسويي  هخدمات در يك رابط

مديريتي يك سيستم يـا سـازمان معنـا    ي  هشود و كار تيمي در زيرمجموع موسسه يا سازمان) و مراجعه كننده تبديل مي

 يابد. مي

صـورتي كـه يـك پزشـك بخواهـد از بيمـار شـرح حـال دقيـق بگيـرد و            پزشـكي رايـج، در   امروزه در :درآمدسيستم  -4

هـاي فرابـاليني، تشـخيص     هاي مختلف بدن بطور سيستماتيك مورد معاينه قرار دهد و تـازه پـس از آن بررسـي    دستگاه

بيشتر از يك  تر و انرژي بسيار ريزي كند، به زمان بسيار طوالني ها، پيشگيري و درمان را براي وي برنامه افتراقي، پيگيري

انرژي و زمان ي  هكنند ويزيت معمولي نياز دارد. در اين صورت سيستم پرداخت حق ويزيت به هيچ وجه جوابگو و جبران

ي  ههاي كنوني نظام خدمات تندرسـتي و درمـان در جامعـ    صرف شده توسط پزشك نخواهد بود. بخش مهمي از نارسايي

اي كه از يك سو پزشكان  سبات اقتصادي بين بيمار و پزشك است، بگونهما، ناشي از حاكميت سيستم حق ويزيت در منا

اندوزي و كسـب   فايده و نيز در نظر گرفتن مزد جبران سالها ممارست، دانش -هاي مطب و نسبت هزينه با توجه به هزينه

اران ضـمن گـران   يابند زمان و انرژي زيادي را به هر بيمار اختصـاص دهنـد و از سـوي ديگـر بيمـ      مهارت، گرايشي نمي

دانستن حق ويزيت انتظار دارند خـدمات درمـاني و   

حـل ايـن    پيشگيري مناسـب بـه آنـان ارائـه شـود.     

پارادوكس و پر كردن شـكاف عظـيم بـين توقعـات     

بيمار از طريـق سيسـتم   بضاعت پزشك و اقتصادي 

ــدر  .حــق ويزيــت غيــر ممكــن اســت  ي  هموسس

هاي ديگر مانند سرانه به  سيستم مديريت سالمت

هاسـت،   تـرين شـغل   شـكل پزشـكي كـه از خطيرتـرين و م   ي  هتا منافع اقتصادي حرفشود  جايگزين ميجاي حق ويزيت 

پزشكي از امنيـت شـغلي و   ي  هراستا با ارتقاي سالمتي مردم، پزشكان و ديگر شاغالن حرف تعريف شود كه هماي باز بگونه

 اقتصادي برخوردار گردند.

ـ  : جامعي  همعاينشرح حال و  -5 ـ خـدمات در  ي  هبه دليل اينكـه ارائ بـه صـورت جـامع     مـديريت سـالمت  ي  هموسس

)Comprehensive Health Care) است و نه بر اساس صرف مشكل فرد (Problem Oriented  يا مورد خاصـي (

فرايند اخذ در اين صورت . كند ريزي مي برنامهاز بيماري، لذا براي رفع تمام علل و عوامل مشكالت فرد اقدام به طراحي و 

تـا  با بيشـترين جزئيـات اسـت    گيري  گيري باليني و پي شامل شرح حال، معاينه، تصميمفرد مراجعه كننده از  شرح حال

بـر اسـاس رابطـه و     اطالعـات سـالمت كـه   بانك اطالعاتي كاملتري براي قضاوت صحيح باليني تهيـه شـود. ايـن بانـك     

 ؛)CCهاي دقيقي از شكايت اصلي ( دادهي  هشود، دربردارند موسسه و مراجعه كننده تهيه ميي  هپذيري دوسوي مسئوليت

دارويـي،  ي  هجراحـي، سـابق  ي  هپزشـكي، سـابق  ي  هشامل سـابق  )PMHپزشكي (ي  هسابق ؛)HPIشرح ناخوشي كنوني (

ي اجتمـاعي و   سـابقه ، ي خـانوادگي  سـابقه ، ي مسـائل زنـان و زايمـان    سـابقه ، ي مصرف الكل، سيگار يا مواد مخدر سابقه

ي  هو معاينـ  )Systems Reviewهـاي بـدن (   دستگاهي  همهي  پرسش درباره؛ فرد زندگيي  ههاي شيو ارزيابي ؛شخصي

    است.  و مكمل فرابالينيهاي  بررسي ،اختصاصي و در صورت نيازي  هعمومي و معايني  هكامل باليني شامل معاين

ي مديريت سالمت به  ي خدمات در موسسهارائه

يا مشكل فرد  است و نه بر اساس صرف صورت جامع

 مورد خاصي از بيماري
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از آنجا كـه  : )Evidence-Based Medicine: EBMپزشكي مبتني بر شواهد (گيري باليني با كمك  تصميم - 6

دقيق، شـفاف و مدبرانـه از بهتـرين و آخـرين شـواهد بـراي       ي  ه)، استفادEBMبنا بر تعريف، پزشكي مبتني بر شواهد (
نيز بر  مديريت سالمتي  هموسسهاي پيشگيري در  ها و روش درماني  هكلي  هاي سالمت و پزشكي است، گيري تصميم

شود و آن بخش از درمانها و  ) به مراجعين ارائه ميPublished Evidenceاساس منابع و شواهد رسمي منتشر يافته (
 Researchهاي تحقيقاتي ( اند، در قالب طرح مورد تاييد قرار نگرفته EBMهاي پيشگيري نيز كه هنوز بر اساس  روش

Projectsگيرد. با اينهمـه سـهم تجربـه     رسمي مورد استفاده قرار ميو پس از انتشار و تاييد  شوند ) استاندارد سازي مي
ها  داشت، اميد، ارزش هاي درمانگر و چشم باليني، آموزش، شهود، ارتباط با همكاران و استنتاج منطقي و همچنين مهارت

نقش غير قابل انكـاري   )Medical Decision-Making: MDM( هاي باليني يگير و فرهنگ بيماران نيز در تصميم
اي در فراينـد   توانـد تصـميم سـاز باشـد ولـي نقـش ارزنـده        كند. در واقع مدرك و شـاهد خـود بـه تنهـايي نمـي      ايفا مي
ـ كلي فرايند خدمت در   گيري و قضاوت باليني دارد. جدول زير مراحل تصميم را نشـان   مـديريت سـالمت  ي  هموسس

 دهد: مي

  توضيح  فرايند  مرحله

تواند فرد ظاهرا سالمي كه به پيشگيري و يا  در اين سيستم فرد مراجعه كننده الزاما بيمار نيست و مي  فرد مراجعه كننده  1
، باشد يا فرد مراجعه كننده به دليل بيمار بودن براي تمايل دارد هاي احتمالي در خود  كشف بيماري

  هاي پس از آن مراجعه كرده است. مراقبتدرمان و 

) شامل اخذ شكايت EBMها بر اساس استانداردهاي موجود (مانند  ها و فرم پكيج كاملي از پرسش  ها پرسشنامه 2
اي و سبك زندگي، سنجش استرس  كامل پزشكي و تغذيهي  هاصلي، شرح ناخوشي كنوني، تاريخچ

هاي  )، معاينات كامل عمومي و اختصاصي، پرسشنامهROSهاي بدن ( وارده به فرد، مروري بر دستگاه
  شرايط فرد بر اساس ويژه 

هاي  هاي معتبر، برنامه )، مجالت معتبر، سايتEBMها و منابع رفرانس پزشكي و سالمت ( شامل كتاب  منابع  3
  اي و كالسيك، ارتباط با همكاران،  هاي دوره افزاري پزشكي، تجارب شخصي، آموزش نرم

هاي غير حضوري و حضوري با همكاران پزشك عمومي، متخصص و فوق تخصص و  شامل مشاوره  مشاوره 4
  سايرين

  هاي باليني مكمل، آزمايشگاهي، تصويربرداري، عملكردي، الكتروفيزيولوژيكي و غيره شامل بررسي  ها ارزيابي 5
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پزشـكان   در پزشـكي رايـج و دخالـت    فوق متخصصهاي فعاليت پزشكي عمومي، متخصص و  تداخل حوزه وري پزشكي: بهره -7

در وظايف يكديگر به بحـران بـازار خـدمات پزشـكي دامـن زده اسـت. غالـب مراجعـان بـه           فوق متخصصعمومي، متخصص و 

دهند كه تنها نيـاز بـه ويزيـت پزشـك عمـومي دارنـد و        ها، بيماراني تشكيل مي را در مطب فوق متخصصپزشكان متخصص و 

راحتـي درمـان    تـالف وقـت، بـه   هـاي گـزاف و ا   هاي تخصصي يا فوق تخصصي، يا صرف هزينـه  شان بدون نياز به بررسي بيماري

ي بعضـي از   هاي مطب، اقدام به ارائـه  دليل كمبود بيمار و تأمين هزينه شود. و از سوي ديگر بسياري از پزشكان عمومي كه به مي

، پزشـك عمـومي يـا    مديريت سـالمت ي  هموسسباشد. در تواند براي بيمار خطرساز  كنند، كه بعضا مي خدمات تخصصي مي

اول درمان قرار دارد و سپس بر اساس نياز به مشاوره يا ويزيت تخصصي يا فوق تخصصـي كـه از سـوي پزشـك     خانواده در خط 

شود؛ چرا كه پزشـكان عمـومي يـا خـانواده شـاغل در       ، فرد بيمار ارجاع داده ميشود عمومي يا خانواده مطرح و سطح بندي مي

تـرين مرجـع    و نيـز مناسـب   »درماني - تشخيصي«هاي بعدي  گر بيمار براي گام بيمار اشراف دارند و هدايتي  هپروند بهموسسه 

 گيري سطح بندي خدمات پزشكي هستند. تصميم

هـاي   ها را تنها به چند سلسله از كنش و واكـنش  در پزشكي رايج، تمام فرايندهاي شفاي بيماري استانداردهاي باالي تندرستي: -8

ي  جراحي و تكنولوژي اما بـه هزينـه    داند و عالئم بيماري را به سرعت با تكيه بر داروها، كي مرتبط ميفيزيكي، شيميايي و فيزيولوژي

عـالوه بـر اسـتفاده از    شـود   سـعي مـي   مديريت سـالمت ي  هموسسبرند. در  اختالل در روند نيروي شفابخش طبيعت از بين مي

شده و اصـالح سـبك زنـدگي بـا      عوامل شناختهي  هبا استمداد از هم بيماري راهاي تشخيصي و درماني پزشكي رايج، بيمار و  فرايند

توجه به نيروي شفابخش خود بدن، هـر چنـد در زمـان    

تــر از بــين ببرنــد. و عــالوه بــر درمــان بيمــاري،  طــوالني

حصـول  «تندرستي فرد را در شرايط بهينـه قـرار دهـد.     

استانداردهاي باالي تندرستي يكـي از مهمتـرين اهـداف    

 ».ن موسسه استخدمات اي

هاي فـردي   در پزشكي رايج كمتر به تفاوت: ردرمان بيما -9

شـود و يـك بيمـاري در     بيماران بـا يكـديگر توجـه مـي    

ــاني دارد. در  ي  ههمــ ــاني يكس ــاً طــرح درم ــراد تقريب اف

ماننـد   فـرد دارد كـه وي را بـه    اين است كه هر فرد خصوصياتي منحصر بـه  مديريت سالمتي  هموسسكه رويكرد مهم در   حالي

ي درماني واحـدي بـراي يـك بيمـاري در افـراد       شود از برنامه كند. بر اين اساس سعي مي تفاوت اثر انگشت، از افراد ديگر متمايز مي

كـار   ي درمـاني خاصـي در مـورد او بـه     وي، برنامههاي مختص  گوناگون استفاده نشود، بلكه بايد با در نظر گرفتن كليت فرد و ويژگي

 شود. پرداخته مي بيماربه درمان  مديريت سالمتي  هموسس درپردازد اما  مي بيماريبه درمان  پزشكي رايج رود.

ي دارويـي از سـوي    ي نسـخه  دهـد و ويزيـت بـدون ارائـه     ي پزشكي رايج را تشكيل مي شالودهدارو  :هاي دارويي نسخه -10

، مـديريت سـالمت  ي  هموسسشود. در  پزشك، از نظر بيمار نوعي اتالف وقت و سوءاستفاده از حق ويزيت برداشت مي

ويژه از نظر سـبك زنـدگي،    اري بههاي بروز بيم هاي درمان و بررسي زمينه ي بيماري و ديگر روش ي اطالعات درباره ارائه

هاي  گيري تصميم 6

  اوليه

طرح ي  ههاي پنهان، تهي ها و عارضه افتراقي، تشخيص تهديدهاي  ؛ تشخيص3ي  هبا استفاده از مرحل

پيگيري، اصالح سبك زندگي، لزوم بازنگري مراحل ي  هدرماني يا سالمتي يا پيشگيري، طراحي برنام

  گيرد ها و غيره انجام مي گيري قبلي، شرايط فرهنگي و اجتماعي مددجو براي پذيرش تصميم

چند ، مكتوب، تصويري و  هاي مراحل قبل به فرد از طريق شفاهي، آموزش انعكاس نتايج و تصميم  فرد مراجعه كننده 7

  اي رسانه

با فرد و ايجاد انگيزه براي  offlineو  onlineاي از طريق ارتباط  هاي دوره انجام پيگيري  گيري  پي 8

  پذيري فرد در جهات ارتقاي سالمت خود مسئوليت

  بررسي كلي اثربخشي و كارآيي فرايند و معرفي استانداردهاي آن   خود ارزيابي  9

شود عالوه بر ي مديريت سالمت سعي ميدر موسسه

هاي تشخيصي و درماني پزشكي رايج، استفاده از فرايند

شده و ي عوامل شناخته از همه بيمار و بيماري را با استمداد

اصالح سبك زندگي با توجه به نيروي شفابخش خود بدن، 

 تر از بين ببرندهر چند در زمان طوالني
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هـاي اجتمـاعي، مشـكالت اقتصـادي،      ي خانوادگي، زمينـه  اي، ورزش و فعاليت بدني، نقش استرس، سابقه الگوهاي تغذيه

  هاي دارويي دارد. اهميت بيشتري نسبت به نسخه عمال مصرف دارو، استعمال دخانيات و اعتياد به مواد مخدر،

توان عـوارض چنـدين سـال زنـدگي بـا       زند كه با دارو يا جراحي مي به اين ذهنيت دامن مي پزشكي رايج نقش سبك زندگي: -11

خواهيـد زنـدگي    نگران نباشـيد، هـر جـور مـي    « كند كه هاي نادرست را كامالً از بين برد. و به مردم اين موضوع را القا مي سبك

هـاي شـما پيـدا     نيد؛ سرانجام، درماني براي تمام بيمـاري خواهيد بخوريد و بياشاميد، هر طور كه مايليد رفتار ك كنيد، هرچه مي

بر عكس اين است: بايد از همين امروز مواظـب باشـيد، سـبك     مديريت سالمتي  هموسس راهبرد اصلي درمان در. !»شود مي

 داشت. گري وجود نخواهد معجزهيا درمان زندگي، تغذيه، رفتار و تفكر خود را اصالح كنيد تا بهبود يابيد. هيچ داروي 

اقـدامات درمـاني، دارويـي،    به عنوان مبدا و علت مشكالت فـرد،   تشخيص بيماريپس از در پزشكي رايج  درمان علتي: -12

در واقع بيمـاري  دانند نه معلول! در حاليكه  شود و دليل آن اين است كه بيماري را علت مي آغاز مياي يا جراحي  مداخله

ها در پزشكي رايج متمركز بر بيمـاري كـه خـود معلـول      بنابر اين بيشتر درماناي از علل ديگر است،  خود معلول و نشانه

در حاليكـه راهكـار   . »ارجحيت دارد يدرمان علت ي بردرمان عالمت«در پزشكي رايج  گيرد. با اين تفسير است، صورت مي

پس  تيم پزشكيچرا كه  »ي استدرمان عالمت بر يعلتارجحيت درمان « مديريت سالمتي  هموسساساسي درمان در 

بخش مهمي از ماموريت ايشان بر يـافتن عوامـل بيمـاري و    د بلكه نپرداز از تشخيص بيماري سريعا به درمان بيماري نمي

اقـدامات درمـاني جـامع صـورت      ،مسـئوليت فـرد در قبـال درمـان خـود      شود، بنابراين با تاكيد بر اصالح آن متمركز مي

 گيرد.   مي

رضايت بيمـار و پزشـك را تـأمين     ،پزشكي رايج رفع اختالل عضو يا دستگاه خاصي از بدن بيمار در: عموما كليت بيمار -13

شود و رفع اختالل عضو يا دسـتگاه خاصـي از بـدن     ، بر كليت فرد توجه ميمديريت سالمتي  هموسساما در   كند مي

هـاي خـارج عضـوي يـا خـارج       و درمـان  هـا  غيـر از آن بررسـي   و به دهد بيمار، تنها بخشي از فرايند درمان را تشكيل مي

 گيرد تا كل سالمت بدني فرد تامين شود.    سيستمي نيز صورت مي

هـاي   تواننـد بـا انجـام آزمـايش     انـد كـه مـي    قريب به اتفاق مردم از طريق پزشكي رايج، اين ذهنيت را پيدا كرده اي: معاينات دوره -14

و اطالع از طبيعي بودن آن از سالمتي خود اطمينان حاصل نمايند. با القاي اين اطمينان كاذب به فـرد، از انگيـزه و توجـه     فراباليني

شـود. در   اصـالح سـبك زنـدگي و اجتنـاب از عوامـل خطرسـاز كاسـته مـي         انجام معاينـات سيسـتماتيك ادواري و نيـز    براي وي

چـرا كـه    اي در بدن اسـت  بخشي از مشكالت زمينهي  هدهند تنها نشانها  يش، غير طبيعي بودن آزمامديريت سالمتي  هموسس

دهند. و بنابراين طبيعـي بـودن    هاي بازبيني خود را نشان نمي يك از آزمايش هاي پنهان در بدن در هيچ بسياري از تهديدها و عارضه

 در هـاي بـاليني و فرابـاليني    ئيـات دقيـق بررسـي   سـالمت بـا درج جز  ي  هفرايند تشكيل پرونـد  آنها دليلي بر سالم بودن فرد نيست!

   تا ميزان تندرستي يا بيماري فرد تعيين شود. از الزامات اين موسسه استاي  معاينات دوره

دليل استيالي عقايد و باورهاي پزشك در روند درمان،  در پزشكي رايج بهترين درمانگر پزشك است و به: محوري بيمار -15

احساسات، عقايد و باورهاي بيمار محور اصلي  مديريت سالمتي  هموسسساالري حاكم است؛ بر عكس در  پزشك

درمان است و بهترين درمانگر بيماري خود فرد بيمار است، همچنين ارتباط پزشك با بيمار، مقطعي، يك سويه و محدود 

جانبه و روشمند خواهد بود.  به عضو يا شرايط خاص و مبتني بر صرف رضايت بيمار نيست بلكه مسئوالنه، دوسويه، همه

هاي  كننده (عامل رضايت مشتري) از نوع خدمات ارائه شده تنها يكي از معيار يستم جديد، رضايت فرد مراجعهدر س

كل نيازهاي ي  هكيفيت خدمات ارائه شده است. بر اين اساس ارتباط موسسه با فرد يك ارتباط پويا، دائمي و در برگيرند

  است، خواهد بود.خبر  پزشكي كه فرد از آن آگاهي دارد يا حتي كامال بي

، بـه دليـل   مديريت سالمتي  هموسسخدمات تندرستي و پزشـكي در  ي  هپزشك و كادر ارائه دهند: پردازش اطالعاتفرصت  - 16

ها و اطالعات كسب شده از فرد مراجعه كننـده را بـدور    هاي پزشكي) فرصت كافي دارند تا داده ساختار آن (به استثناي موارد فوريت

از وي، پس از تفسير و موشكافي دقيق و نيز با كمك كتب و منابع پزشكي، به دقت مـورد بررسـي و تحليـل قـرار دهنـد و پـس از       

يج آن را در موعد بعد به بيمار منعكس نمايند، در حاليكه در پزشكي رايج، پزشك به دليـل شـكل ارائـه خـدمات     اطمينان از اخذ نتا

هاي غير اورژانس)، در حضور بيمار و با حفظ پرستيژ ظـاهري خـود مبنـي بـر احاطـه بـه        خود مجبور است (حتي در موارد بيماري
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ر از تحليل و بررسي دقيـق و نيـز بـدون مراجعـه بـه كتـب و منـابع پزشـكي         دانش پزشكي، بالفاصله يا با وقت بسيار محدود و بدو
سوادي وي نشود) به نتايج تشخيصي و درماني بعضا نادرست برسـد تـا بدينوسـيله رضـايت      اي كه از سوي بيمار حمل بر بي گونه (به

 اي را سريعاً براي او تجويز نمايد. بيمار را جلب كند و نسخه

 
گيرنده و مرجع اصلي اطالعات   عنوان تصميم عنوان يك انسان جايزالخطا، به كي رايج پزشك بهدر پزش سيستم محوري: -17

ريزي و اجرا نمايد و اين در حاليست كه  شود، بايد راهكارهاي تشخيصي و درماني را براي بيمار برنامه گوناگوني كه از بيمار اخذ مي
فشارهاي كاري گوناگون در محيط كار پزشك تاثير پذير است، مدد  تفكر خود كه از شرايط وي  هتنها از طريق حافظه و قو

ناپذيري را به سالمت بيمار وارد كند و  تواند صدمات جبران جويد. اين معضل امكان خطاپذيري پزشك را كه بعضا مي مي
ها و  ريزي تمامي برنامه، مديريت سالمتي  هموسسدهد. اما در  هاي مازاد پزشكي را بر وي تحميل نمايد، افزايش مي هزينه

ساختاري ي  هباشد بلكه پزشكان موسسه با پشتوان فرآيند تشخيص، پيشگيري و درمان متكي به فرد خاصي نمي  طراحي
و با كمك اي و نه متكي به حافظه،  فرد در بايگاني مكتوب و رايانهي  هاطالعات پروندي  هيافته و هماهنگ شده و نيز ذخير سازمان

كنند كه در اين صورت امكان خطا يا  ريزي و انجام اقدامات تشخيصي و درماني براي فرد مي اقدام به برنامهالمت، ديگر پرسنل س
 رسد. اشتباه به حداقل مقدار خود مي

هـاي فرهنگـي    زمينـه  پزشـكان و وجـود پـيش    »اقتصادي - معيشتي«دليل وابستگي  در پزشكي رايج، به گرايي: كاهش مصرف -18
هـاي فرابـاليني    گرايي داروها، آزمـايش  شود. مصرف دامن زده مي» گرايي خدمات پزشكي مصرف«نامناسب در جامعه، به معضل 

اسـت. ايـن معضـل در      هـاي متعـدد پزشـكان از جملـه ايـن مشـكالت       ي مـردم از ويزيـت   گرايي غيرمسئوالنه متعدد و مصرف
رسد و به دليـل   ، به دليل شكل و ساختار روابط اقتصادي فرد با موسسه، به حداقل مقدار خود ميريت سالمتمديي  هموسس

گيري به سـطوح فـوق تخصصـي ارجـاع      اينكه بيمار تنها در صورت ضرورت پزشكي به سطوح تخصصي و در صورت عدم نتيجه
هـاي پزشـكي غيرضـروري را افـزايش      توانـد هزينـه   ه ميگرايي ك گرايي يا فوق تخصص شود، افراط و تعجيل در تخصص داده مي

 دهد، وجود ندارد. 

در پزشكي رايج بيمار بايد دستورات پزشك را كه عمدتا از طريق دارو يا جراحـي صـورت    آموزش و ارتقاي فرهنگ سالمت: -19

اصـل بـر آمـوزش و    مديريت سـالمت  ي  هموسستجويز آن اطاعت كند ولي در ي  هگيرد، بدون درك مكانيسم اثر و فلسف مي
بيمار مشكل خـود و راههـاي رفـع آن را     آيد كه خود درماني در صورتي بدست ميي  هو بنابراين نتيج ارتقاي آگاهي بيمار است

اعم از پزشـك و پرسـتار در نقـش آمـوزش دهنـده و       تيم سالمتدرك كند تا بتواند مشاركت بهينه داشته باشد. در اين حالت 
 .صورت پذيردو ارتقاي فرهنگ سالمت  هاي الزم آموزش كنند تا عمل ميبيمار در نقش يادگيرنده 

  

  نويسنده: دكتر شهرام آروين، پزشك عمومي

  مديرعامل موسسه پزشكي تندرستي ساوان

www.savan.ir 

savan.med@gmail.com 
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