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 مزمن هاي بيماري در نگر جامعه خدمات ارتقاء در شواهد بر مبتني مراقبت نقش

 كهنگي السادات ليال باباشاهي، منيره

 آباد نجف آزاد دانشگاه

 كيفيت بهبود و سالمتي سطح ارتقاء و حفظ بر مزمن هاي بيماري در نگر جامعه تأكيدخدمات:  هدف و مقدمه

 دانش، با همراه تحقيقات نتايج بهترين شواهد،كاربرد بر مبتني مراقبت و است مزمن هاي بيماري به مبتاليان زندگي

 مراقبت نقش تبيين هدف با مروري مقاله اين. د باش مي مراقبت ارائه در بيمار هاي ارزش به توجه نيز و باليني تجارب

 بهتر استفاده جهت در مناسب راهكارهاي ارائه و مزمن هاي بيماري در نگر جامعه خدمات ارتقاء در شواهد بر مبتني

 . است شده نگاشته نگر جامعه خدمات در شواهد بر مبتني مراقبت از

 سايت دروب موجود مقاله 21 بررسي با و و مجالت جستجودر استراتژي از استفاده با حاضر مطالعه:  روشها و مواد

 ي علم معتبر هاي(  s ciencedirect, p request, p ubmed) ... , 7112 هاي سال فاصله در -.  شد انجام 7100

 خدمات در شده مطرح اوليه مفاهيم از مساعي تشريك و خدمات پيوستگي خود، از مراقبت كه آنجا از:  ها يافته

 ارتقاء سبب مزمن هاي بيماري به مربوط نگر جامعه خدمات در شواهد بر مبتني مراقبت از استفاده. ت اس نگر جامعه

 نتايج از استفاده راهكارهاي از يكي. د گر آنها زندگي كيفيت افزايش و بيماران اين به ها مراقبت ارائه در چشمگيري

 هاي پژوهش ارزشيابي و استخراج و بررسي زمينه در تخصصي هاي گروه تشكيل نگر جامعه خدمات در تحقيقات

 مراكز به نتايج اين ارائه سپس و كشور در آن آزمايشي انجام لزوم صورت در و جامعه هاي ارزش با آن انطباق و جديد

 . است ممكن زمان حداقل در اجرا جهت مربوطه

 خدمات در شواهد بر مبتني مراقبت از استفاده دانش و علم در روزافزون پيشرفت به توجه با:  گيري نتيجه و بحث

 . نمايد مي مطالبه را سالمت نظام مداران سياست خاص توجه آن اجراي و است الزامي نگر جامعه

 نگر جامعه خدمات ، شواهد بر مبتني مراقبت:  كليدي كلمات


