دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهرهمندی از
طب سنتی در برنامه پزشک خانوادهی ایران
دکتر حسن اشرفیان امیری (معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل)
دکتر سیدمظفر ربیعی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل)
دکتر محمدجواد کبیر(استادیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان)
دکتر آناهیتا کشاورزی (معاون سازمان بیمه سالمت ایران)
دکتر رضا ممتهن (مدیر کل بیمه سالمت استان فارس)
دکتر اصغر رعیتزاده (معاون بیمه و درمان اداره کل بیمه سالمت استان فارس)
حمیده رمضانی (کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل)
دکتر سیدداود نصراهللپور شیروانی(استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل)

سابقه و هدف:
بنابه تعریف  WHOطب سنتی (طب مکمل یا طب جایگزین) مجموعه تمامی علوم نظري و عملی است

كه در تشخيص طبی ،پيشگيري و درمان بيماريهاي جسمی ،ذهنی یا ناهنجاريهاي اجتماعی به كار
میرود و به صورت گفتاري یا نوشتاري از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته باشد.

امروزه با توجه به نفوذ وسيع پزشکی رایج در عرصههاي درمانی ،طب سنتی هنوز در خيلی از كشورها
هویت خود را حفظ كرده و در ساليان اخير در بعضی از كشورها رشد قابل مالحظهاي هم داشته است.
كشورهایی مانند چين ،كره جنوبی و ویتنام ،طب سنتی را كامالً وارد نظام سالمت خود كرده اند.

سابقه و هدف:
علیرغم اینکه مقبوليت درمان با طب سنتی در حال افزایش میباشد و تخمين زده
میشود که از هر سه نفر یك نفر در طول عمر خود حداقل یکبار از درمانهای سنتی
استفاده میکند ،اما بسياری از پزشکان اطالعات زیادی در مورد این طب نداشته و یا
اعتقادی به آن ندارند و در مقابل بعضی از افراد غير حرفه ای از این روش در درمان
بيماریها سود میجویند.
دانش و نگرش پزشکان و سایر ارایه دهندگان خدمات طب سنتی میتواند عامل بسيار
تاثيرگذار در بهرهمندی از طب سنتی باشد.
مطالعاتی که تا به حال در ایران و سایر کشورها انجام گرفت ،نتایج متفاوتی را ارایه
داده است.
در مطالعهای که از کل  80پزشك عمومی شاغل در مطبهای خصوصی و مراکز
دولتی شهر رفسنجان در سال  1387انجام گرفت ،سطح آگاهی  43نفر ( 53/8درصد) در
خصوص طب سنتی خوب 23 ،نفر ( 28/7درصد) متوسط و  14نفر ( 17/5درصد) ضعيف
بود.
 4نفر ( 5/0درصد) از پزشکان در خصوص طب سنتی نگرش مثبت و  76نفر
(95/0درصد) نگرش منفی داشتند.

سابقه و هدف:
نظر به اینکه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ایران در نظر دارد با سياست-
گذاری در سطح کالن تسهيالتی را فراهم آورد تا طب سنتی در کنار طب رایج در نظام

مراقبت سالمت ایران ارایه گردد ،احتماال خوشبينیها و نگرانیهای قابل مالحظهای را در
بين مدیران و ارایهدهندگان خدمات سالمت مطرح مینماید.
برنامه پزشك خانواده روستایی که از سال  1384در مناطق روستایی و از سال  1391در دو

استان فارس و مازندران اجرا شده ،احتماال اولين سطح ورود رسمی طب سنتی در کنار
طب رایج خواهد بود.
لذا این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص بهرهمندی از طب
سنتی در برنامه پزشك خانوادهی ایران انجام گرفت.

مواد و روشها:

این مطالعه از نوع توصيفی تحليلی بوده که به صورت مقطعی در زمستان  1395در استان
فارس انجام گرفت.

جامعه پژوهش مدیران و کارشناسان پایشگر شاغل در شبکه بهداشت و درمان
مدیران بيمارستانها
مدیر و کارشناسان پایشگر سازمانهای بيمهگر (بيمه سالمت و تامين اجتماعی)
مدیر و کارشناس پایشگر سازمان نظام پزشکی
کارشناس پایشگر کميته امداد امام خمينی (ره)
پزشکان خانواده مسئول مراکز بهداشتی درمانی مجری
پزشکان خانواده و مراقبين سالمت شاغل در بخش خصوصی در شهرستانهای باالی 20
هزار نفر جمعيت بودند.
مدیران ،کارشناسان و پزشکان خانواده مسئول مراکز بهداشتی درمانی در دسترس به صورت
سرشماری و پزشکان خانواده و مراقبين سالمت از طریق نمونهگيری تصادفی منظم به عنوان
نمونه پژوهش وارد مطالعه شدند.

مواد و روشها:
ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته حاوی دو بخش شامل -1 :متغيرهای فردی
و سازمانی با  10سئوال و  -2سنجش نگرش با  15سئوال بود که روایی آن به شکل صوری به
تائيد خبرگان رسيده و پایایی آن با آزمون کرونباخ  %91محاسبه شد.

برای جمعآوری دادهها  16پانل خبرگان برای  28شهرستان استان فارس برگزار گردید .در
هر پانل برگزار شده توضيحات مختصری در خصوص سوابق بکارگيری از طب سنتی در
تاریخ ایران ،مسایل امروزی طب سنتی و دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ارائه گردید.

صاحبنظران فرایند اجرای برنامه پزشك خانواده با اعالم رضایت شفاهی پرسشنامه را به

صورت خودایفاد تکميل و عودت نمودند.
دادههای جمعآوری شده با آزمون های کِندالز ،تی مستقل ،آنووا و مجذور کای 2در
نرمافزار  SPSS-23در سطح معناداری  α<0/05مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

یافتهها
از بين  481نفر مورد بررسی ،سن افراد از  23سال تا  74سال با ميانگين  43/1±9/0سال متغير بود.
در خصوص سطح آشنایی از طب سنتی ،سطح آشنایی  148نفر ( 30/8درصد) خيلیکم 158 ،نفر
( 32/8درصد) کم 133 ،نفر ( 27/7درصد) متوسط 29 ،نفر ( 6/1درصد) زیاد و  3نفر ( 0/6درصد)
خيلیزیاد بود.
از نظر نگرش بهرهمندی از طب سنتی در برنامه پزشك خانوادهی ایران ،نگرش کلی افراد در
خصوص بهرهمندی از طب سنتی از کامال مخالف تا کامال موافق با ميانگين  2/98 ±0/7متفاوت بود.
بين سطح آشنایی از طب سنتی و نگرش افراد رابطه مستقيم معنیدار وجود داشت (& r=0/197

.)P=0/000
جدول های بعدی ميانگين سطح آشنایی و ميانگين سطح نگرش افراد مورد مطالعه را به تفکيك
متغيرهای فردی و اجتماعی نشان میدهد.

ردیف

سطح نگرش
موارد نگرش

مخالف

بدون
نظر

موافق

کل

تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد)
1
2

3

اثربخشی(تاثير) باالتر طب سنتی (نسبت به طب نوین) در
(119)24/9
اصالح سبك زندگی

(477 275)57/7( 83)17/4

ایجاد هزینه کمتر طب سنتی (نسبت به طب نوین) برای
مردم
ایجاد هزینه کمتر طب سنتی (نسبت به طب نوین) برای
(474 219)46/2( 122)25/7( 133)28/1
دولت یا سازمانهای بيمهگر
(154)32/4

(475 232)48/8( 89)18/7

4

عالقمند بودن پزشکان خانواده در بهرهمندی ازطب سنتی

5

برخورداری پزشکان خانواده از دانش و مهارت الزم در
(124)26/1( 307)64/6
بهرهمندی از طب سنتی

(44)9/3

475

6

وجود تسهيالت الزم یا مراکز ارائه دهنده فرآوردههای
(49)10/4( 118)25/1( 304)64/5
طب سنتی جهت ترویج بهرهمندی از طب سنتی

471

7

امکان کنترل و نظارت بر مراکز ارائه دهنده فرآوردههای
(67)14/2( 137)29/0( 268)56/8
طب سنتی توسط سازمانهای بيمهگر

472

8

امکان کنترل و نظارت بر مراکز ارائه دهنده فرآوردههای
(473 242)51/2( 105)22/2( 126)26/6
طب سنتی توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان

(475 149)31/4( 174)36/6( 152)32/0

ردیف

سطح نگرش
موارد نگرش

مخالف

بدون
نظر

موافق

کل

تعداد(درصد) تعداد(درصد) تعداد(درصد)
9

امکان ایجاد قابليت و توانمندی های الزم دربهورزان و
مراقبين سالمت جهت کمك پزشکان خانواده در مداخالت (86)18/4
درمانی

(467 282)60/4( 99)21/2

مثبت بودن واکنش پزشکان متخصص از بيماران ارجاعی
(64)13/7( 176)37/7( 227)48/6
 10دارای سابقه درمان با طب سنتی

467

جبران گسترش بهرهمندی از طب سنتی در پوشش ناکافی
 11طب نوین در مناطق محروم و بين طبقات کم درآمد جامعه (467 186)39/8( 123)26/3( 158)38/8
احتمال افزایش ورود افراد غيرپزشك و مداخلهگر تجربی
(93)20/2
 12و سودجو در صورت عدم ترویج در نظام شبکه

(460 255)55/4( 112)24/3

صرف زمان بيشتر برای آموزش پزشکان و پيراپزشکان در
 13راستای توسعه وترویج طب سنتی-اجتناب از شتاب زدگی

(468 363)77/6( 68)14/5

(37)7/9

استقبال یا پذیرش بيشتر جمعيت تحت پوشش در مداخالت
(468 154)32/9( 121)25/9( 193)41/2
 14درمانی با طب سنتی
امکان ترویج و توسعه طب سنتی در سطح اول نظام شبکه با
(71)15/1
 15شرایط و ساز و کارهای فعلی

(469 298)63/5( 100)21/3

بحث:
این پژوهش نشان میدهد که سطح آشنایی بيش از دو سوم افراد بررسی شده از طب سنتی پایينتر
از سطح متوسط قرار داشت .یافته فوق با مطالعه Yeoو همکاران و همچنين مطالعه  Perkinکه

دانش دانشجویان پزشکی در خصوص طب سنتی را در سطح پایينی گزارش نمودند ،همخوانی دارد
ولی با مطالعه  Kohو همکاران که ميزان نمره دانش داروسازان در خصوص طب سنتی را  7/2از 10
نمره گزارش نمودند ،همسو نمیباشد.

یکی از دالیل عدم همخوانی نتایج مطالعه حاضر با مطالعه  Kohشاید به این خاطر باشد که
داروسازان به دليل مواجهه با متقاضيان گياهان دارویی و پاسخگویی به سئواالت رایج مردم در
شرایطی قرار دارند که به تدریج موجب افزایش سطح دانش آنها از شيوههای درمانی طب سنتی
میشود.

بحث:
در مطالعه حاضر بين سطح آشنایی با طب سنتی و نگرش بهرهمندی از طب سنتی ارتباط مستقيم معنی-
دار وجود داشت .یافته فوق میتواند پيامی برای سياستگذاران باشد که اگر قصد تغيير نگرش

مدیران و مجریان نظام سالمت را دارند یکی از راهکارهای موثر توسعه آموزش طب سنتی میباشد.
امروزه برای رفع نگرانیها و ایجاد گفتمان مناسب بين پزشکان و ارائهدهندگان طب سنتی ،برخی
دانشگاهها از جمله دانشگاه اگزتر ( )Exterدر انگلستان به طور مرتب اقدام به برگزاری دورههای

آموزشی برای پزشکان عمومی مینمایند.
مطالعات حاضر نگرش کلی افراد در خصوص بهرهمندی از طب سنتی را در سطح متوسطی نشان داد که با
مطالعه انجام شده در رفسنجان که  95درصد از پزشکان در خصوص طب سنتی نگرش منفی داشتند،

وضعيت بهتری را بازگو مینماید .اما با مطالعه Yeoو همکاران که نگرش  92درصد دانشجویان پزشکی را
مثبت و این افراد معتقد بودند که طب سنتی شامل عقيدهها و روشهایی از درمان است و میتواند برای
سالمت مردم مفيد باشد ،همسو نمیباشد که این عدم همسویی ممکن است ریشه در تفاوت فرهنگی و

اجتماعی یا نظام آموزش عالی داشته باشد که چقدر در پذیرش یا عدم پذیرش بهرهمندی از طب سنتی
تاثيرگذارند.

نتيجهگيری
این مطالعه نشان داد که سطح آشنایی مدیران و مجریان برنامه پزشك خانواده از طب سنتی مناسب
نيست و نگرش آنان در سطح متوسطی قرار دارد .بنابراین پيشنهاد میگردد دورههای آموزشی برای

پزشکان ،مراقبين سالمت ،بهورزان و بعضی از مدیران و کارشناسان ستادی برگزار گردد.
به جهت دانش ناکافی مدیران و ارایه دهندگان خدمات سالمت توصيه میگردد ترویج و توسعه

بهرهمندی از طب سنتی در کنار طب رایج ابتدا در  2-3تا از دانشگاههای علوم پزشکی و در هر
دانشگاه  1-2تا از شهرستانهای تحت پوشش (نه کل دانشگاه) پایلوت شود و در صورت تائيد
دستاوردهای قابل مالحظه و کنترل مشکالت جانبی به تدریج به سایر دانشگاههای علوم پزشکی اشاعه
و در یك بازه زمانی  10-20ساله به کل کشور گسترش یابد.

محدودیت های مطالعه
این مطالعه بدون اطالع قبلی انجام گرفت و افراد مورد مطالعه بدون آمادگی ذهنی در خصوص
مبانی و محتوای پژوهش به سئواالت پاسخ دادند.

تقدیر و تشکر
از مدیران و کارشناسان استانی و شهرستانی بيمه سالمت استان فارس به جهت مساعدتهای مطلوب،
از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شيراز ،جهرم ،فسا ،الرستان به جهت ایجاد هماهنگیهای

الزم و مساعدت در برگزاری پانل ،از همه مدیران و مجریان و پرسشگران به جهت همکاریهای الزم
صميمانه تقدیر و تشکر میگردد.
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