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مقدمه :اًسبى ضٌبسی پضضکی ،هكبلؼِ جبهغ ِثیي فشٌّگی ٍ ًظبمهٌذ پیشاهَى ثْذاضت ،ثیوبسی ،پیطگیشی اص ثیوبسی ٍ ،دسهبى ثب تأکیذ ثش داًص ٍ اػتقبدات ٍ سٍشّبی ثْذاضتی
ًظبمّبی پضضکی جَاهغ غشثی ٍ غیش غشثی استّ .وچٌیي ،قت ػبهیبًِ قجی است کِ ثِ ػٌَاى یک داًص ثَهی ،سیٌِ ثِ سیٌِ هٌتقل ضذُ ،هکتَثبتی اص خَد ثِ جبی ًگزاضتِ ٍ
حتی دس ثؼؿی هَاسد ضَاّذ ػلوی ًیض ًذاسد ،اهب ثب ایي ٍجَد ّوچٌبى قبثل ثشسسی است.
اهدافّ :ذف اص ثِ اًجبم سسبًذى ایي تحقیق ،آضٌبیی هلوَس ثب ثخطی اص قت ػبهیبًِ سایج دس ضْش اساک (ضکستِثٌذی) ٍ ًیض هؼشفی آى ثِ ػٌَاى ثخطی اص فشٌّگ ٍ داًص
ػبهیبًِ ایي هٌكقِ است.
مواد و روشهاً :ظشیِ هَسد استفبدُ دس ایي پژٍّص ،کبسکشدگشایی ٍ ،سٍش هَسد استفبدُ هیذاًی-اسٌبدی هجتٌی ثش هطبّذُ ٍ هػبحجِ است.
یافتهها :اساک پشجوؼیت تشیي ضْش ٍ هشکض استبى هشکضی است .کِ ضکستِ ثٌذی دس آى اص سبثقِای قَالًی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثش اسبس ضَاّذ ثِ دست آهذُ ،فشدی ثِ ًبم اسکٌذس
اص اٍایل قشى سیضدّن داػیِداس ایي حشفِ دس ضْش اساک ثَدُ است .ثش اسبس آهبس هَجَد ،دس حبل حبؾش ثكَس هتَسف سٍصاًِ  5تب ً 6فش ثِ هحل فؼبلیت ضکستِثٌذاى ،کِ ػوَهب
ّوبى هحل صًذگی آىّبست ،هشاجؼِ هیکٌٌذ .هی تَاى گفت ثیوبساى هشاجؼِ کٌٌذُ ثِ ایي هحل اص توبهی اقطبس جبهؼِ ،حتی افشاد تحػیل کشدُ ،هیثبضٌذ.
بحث و نتیجهگیری :ثب کوی تأهل ٍ ّذایت ٍ ثشًبهِسیضی دس ساستبی استفبدُ ثْیٌِ اص داًص ثَهی دس حَصُ قت ػبهیبًِ ،ثِ ٍیژُ ضکستِ ثٌذی ،هی تَاى آى سا ثِ ػٌَاى سٍش
دسهبًی هٌبست دس کٌبس هَاسد تطخیػی قت ًَیي ،ثِ هٌظَس استقبی سكح سالهت ػوَهی ثذٍى ایجبد ػبسؾِ دس ثیوبساى ،ثِ کبس ثست.
کلماتکلیدی :اًسبىضٌبسی پضضکی؛ ضکستِثٌذی؛ قت سٌتی
کاربرد در زمینهی سیاستهای بهداضت و درمان/پژوهص و آموزش پسضکی :اص آًجب کِ ضکستِثٌذی ،صیش هجوَػِای اص قت سٌتی ٍ ػبهیبًِ ایشاى است ،دس حَصُ
هكبلؼبت اًسبى ضٌبسی پضضکی قشاس هیگیشد .هكبلؼِ حبؾش ،تالش کشدُ ثِ کوک هطبّذُ ٍ هػبحجِ ػویق ثب ضکستِثٌذاى ثَهی هٌكقِ اساک ،اقالػبتی دسثبسُ اغَل دسهبى دس
سٍش ضکستِثٌذی دس هقبیسِ ثب قت ًَیي اسائِ دّذ.

 -1مقدمه
ثش اسبس اغَل اًسبىضٌبسی پضضکی ،فشٌّگ اص ػَاهل هْن تؼییي
کٌٌذُ ثْذاضت دس ّش جبهؼِ است کِ ثش اثؼبد هبدی ٍ ًوبدیي آى ًیض تأثیش
هیگزاسد ( .)1پضضکی سٌتی ثش گشفتِ اص آهَختِّب ٍ تجشثیبت ػلوی

سٌتّبی کْي هکبتت پضضکی یًَبى ،ایشاى ٍ ٌّذ است .پضضکی ػبهیبًِ
اسبسبً ثش ًظبم ٍیژُای ثٌیبد ًْبدُ ضذُ کِ ثب سبختبس اجتوبػی-فشٌّگی،
دیٌی-اػتقبدی ٍ ًیض تجشثِای تَدُ هشدم جبهؼِ ،اص گزضتِ تب اهشٍص ،دس استجبـ
ثَدُ است .ایي دٍ سٌت پضضکی کْي ،اص داًستِّب ٍ آهَصُّبی یکذیگش ثْشُ
گشفتِاًذ؛ ثكَسیکِ ثسیبسی اص ضیَُّبی دسهبًی قت ػبهِ الْبم گشفتِ اص
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مکتب شکسته بندی در طب عامیانه )مطالعه موردی شکسته بندی عامیانه در شهر اراک(

کیطانی فراهانی ع و همکاران

 -2اهداف
ّذف اص ثِ اًجبم سسبًذى پژٍّص حبؾش  ،هكبلؼِ جبیگبُ پضضکی هشدهی
ٍ قت ػبهیبًِ ،دس چبسچَة گشایص اًسبى ضٌبسی پضضکی ٍ قَهیّ ،وشاُ ثب
هؼشفی ضکستِثٌذی ثِ ػٌَاى هکتجی دس قت سٌتی ٍ سٍضی دسهبًی دس قت
ػبهیبًِ است  .حَصُ قَم ضٌبسی پضضکی ،داًص هكبلؼِ ػقبیذ ،ثبٍسّب ٍ
اػوبل جَاهغ هختلف اًسبًی دس ثبة ثیوبسی است .لزا پژٍّص حبؾش ثِ
هٌظَس دستیبثی ثِ چگًَگی سبختبس هکتت ضکستِثٌذی دس قت سٌتی ٍ
ػبهیبًِ ثِ اًجبم سسیذ .اص دیگش اّذاف هكبلؼِ حبؾش ،ثشسسی تبسیخچِ
ضکستِثٌذی ٍ هؼشفی سٍشّبی دسهبى سٌتی دس ایشاى  ،هؼشفی
ضکستِثٌذاى اساکی ٍ ّوچٌیي تَغیف سٍش ّبی دسهبًی ضکستِثٌذاى دس
ایي ضْش است.
 -3مواد و روشها
ایي هكبلؼِ ثش اسبس ًظشیِ کبسکشدگشایی ،ثب استفبدُ اص سٍش هیذاًی-
اسٌبدی هجتٌی ثش هطبّذُ هطبسکتی ٍ هػبحجِ ثِ اًجبم سسیذُ استً .ظشیِ
کبسکشدگشایی ،دس ٍاقغ هكبلؼِ تجشثی ٍاقؼیت ّبی اجتوبػی هیذاى تحقیقٍ ،
ضٌبخت آىّب ثِ هثبثِ کلیتّبی ًظن یبفتِ ٍ قبثل ثشسسی ػلویبست .دٍ
هفَْم اسبسی کبسکشدگشایی ػجبستٌذ اصً :یبصّب ٍ پبسخّبی فشٌّگی ( .)5دس
صهیٌِ قت ػبهیبًًِ ،ظشیِ کبسکشدگشایبًِ ثیص اص ّش ًظشیِ دیگشی تَجِ
پژٍّطگشاى سا ثِ خَد جلت کشدُ است .ثِ ًظش اًسبى ضٌبسبًی چَى ٍیکتَس
تشًش اسکبتلٌذی ٍ ادٍاسد اٍاًس-پشیچبسد اًگلیسی ،ثشسسی دسیبفتّبی ثَهی
اص ثیوبسیً ،بخَضی ٍ ًیض اًگبسُّبی دسهبًی پژٍّصّبی قَهی سا هیتَاى
ّوچَى اثضاسی اًگبضت کِ ثِ کوک آى هؿبهیي فشٌّگی ثِ غَست
39

 -4یافتهها
اساک ،پشجوؼیت تشیي ضْش ٍ هشکض استبى هشکضی است کِ ضکستِ ثٌذی
دس آى اص سبثقِ ای قَالًی ثشخَسداس است .ثش اسبس ضَاّذ هَجَد فشدی ثِ
ًبم اسکٌذس ،اص اٍایل قشى سیضدّن داػیِ داس ایي حشفِ دس ضْش اساک ثَدُ
است .ثش اسبس اقالػبت ثِ دست آهذُّ ،ن اکٌَى  6هشد ٍ  1صى دس ایي
ضْش ثِ حشفِ ضکستِثٌذی اضتغبل داسًذ .آهَصش ایي افشاد دس سكح خبًَادُ
ٍ سیٌِ ثِ سیٌِ ثَدُ است؛ گفتٌی است کِ آىّب فبقذ ّشگًَِ تحػیالت
آکبدهیک ثَدُ ٍ داًستِ ّبی ایطبى تٌْب ثش پبیِ تجشثیبت دسهبًی آىّبست.
ثش قجق آهبس هَجَد ،سٍصاًِ ثكَس هتَسف  5تب ً 6فش ثِ هحل فؼبلیت
ضکستِثٌذاى ،کِ ػوَهب ّوبى هحل صًذگی آىّبست ،هشاجؼِ هیکٌٌذ.
هیتَاى گفت کِ ثیوبساى هشاجؼِ کٌٌذُ اص توبهی اقطبس جبهؼِ ،حتی افشاد
تحػیل کشدُ هیثبضٌذ .ػوذّوطکالت ثیوبساى هشاجؼِ کٌٌذُ ،ضکستگی،
دس سفتگیّبی هضهي ٍ هقبٍم ثِ دسهبىّبی قجی ًَیي است .ثش اسبس
هػبحجِ ثب ایي افشاد ،ضکستِثٌذی داسای  2هشحلِ تطخیع ٍ دسهبى آسیت
دیذگی است  .دس هشحلِ تطخیع ،ضکستِثٌذ پس اص گشفتي ضشح حبل
ثیوبس ،ثِ ثشسسی ػالئوی ّوچَى تَسم ،کجَدی ،قشهضی ٍ تغییش ظبّشی
اًذام هیپشداصد .دس هشحلِ ثؼذ ،تطخیع ثِ کوک لوس ًبحیِ آسیت دیذُ
اًجبم هیضَد .دس اًتْب ضکستِثٌذ ثب تَجِ ثِ ثشسسیّبی ثِ ػول آهذُ ٍ ًیض
تجشثیبت ضخػی اقذام ثِ دسهبى ًبحیِ آسیت دیذُ هیکٌذ .ضبیبى رکش
است ،ضکستِثٌذاى هؼتقذًذ قبدس ثِ دسهبى قیف ٍسیؼی اص ثیوبسیّب هی
ثبضٌذ .دسدّبی هضهي کِ ثِ ػلت جبثجبیی استخَاىّبی ستَى فقشات ٍ
دیگش اًذامّب ایجبد ضذُاًذ ، ،دس سفتگی تبًذٍى ،دسدّبی حبد ًبضی اص
دسسفتگی استخَاىّب ،ضکستگیّبی جضئی ٍ هَسة ٍ اص جولِ هَاسد دسهبى
ضذُ تَسف ایي افشاد است .دس ٍاقغ ،ضکستِثٌذاى ػبهل اغلی دسدّبی
هفػلی سا سبییذُ ضذى استخَاىّب ثِ یکذیگش داًستِ ٍ دس جْت ثبصگشداًذى
آىّب ثِ ٍؾؼیت قجیؼی تالش هیکٌٌذ .ضکستِثٌذاى جْت تکویل هشاحل
قشآى ٍ قت1392 .؛ .)1(2
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داًص قت سٌتی ٍ سٍشّبی ػلوبی پضضکیاًذ .دس هکتت ضکستِثٌذی
قت ػبهیبًِ ،کِ ّن پبی هکتت قت سٌتی ایشاًی ضکل گشفتِ ،دسهبًگشاى
اص تکٌیکّبی دسهبًی خَد ثشای دسهبى اًَاع ضکستگیّبی ثستِ،
دسسفتگیّب ،ؾبیؼبت دیسک ،ػؿالت ،تبًذٍىّب ،سثبـّب ٍ اختالالت ستَى
فقشات استفبدُ هیکٌٌذ ( .)2ثب ٍجَد آًکِ قذهت ضکستِثٌذی سٌتی دس
کطَسهبى ثِ ّضاساى سبل پیص ثبصهیگشدد ،ایي ضیَُ دسهبًی ٌَّص ّن
تَسف دسهبًگشاى ٍ هتخػػبى قت کًٌَی ٍ سٌتی ثشای دسهبى ثشخی
اختالالت ػؿالًی-اسکلتی تَغیِ ٍ تجَیض هیضَد ،ثكَسیکِ هتخػػبى
قت فیضیکی ٍ فیضیَتشاپیستّب ثب ضیَُ دسهبًی هٌیپَالسیَى ،کِ ضجبّت
صیبدی ثب ضیَُ ّبی دسهبًی ضکستِثٌذاى داسد ثِ اسائِ خذهبت دسهبًی
هیپشداصًذ ( .)3جَاهغ ثطشی دس ّش دٍسُ صهبًی اص جْبى ثیٌی خبغی کِ ثب
فشٌّگ آى جبهؼِ دس استجبـ ثَدُ ثشخَسداس ثَدُ اًذ .دیذگبُّبی گًَبگَى
دسثبسُ جسن ،سالهت ٍ ثیوبسی ،ثشخَاستِ اص ّویي جْبى ثیٌی است (.)4

گستشدُتشی ًوبیبى هیضًَذ .ثِ ًظش سیَسص ،یکی اص پضضکبى هشدمضٌبس،
قت اٍلیِ دس فشٌّگّبی قَهی سا ثبیذ ثِ هثبثِ ًْبدی اجتوبػی ثب ّوبى
اغَل ٍ سٍشّبی خبظ هكبلؼِ ٓپذیذُّبی اجتوبػی ٍ فشٌّگی هَسد
ثشسسی قشاسداد ( .)6ثش ایي اسبس ،پژٍّص حبؾش سؼی داسد تب ثب هؼشفی
ضکستِثٌذی اساک ثِ ػٌَاى ثخطی اص قت ػبهیبًِ سایج دس کطَس ،ایي ًکتِ
سا هتزکش ضَد کِ ثب ٍجَد اّویت ٍ استفبدُ ٍسیغ اص پضضکی هذسىٌَّ ،ص
سبختبس قت ػبهیبًِ دس هیبى هشدم حبکن ثَدُ ٍ کبسکشدّبی خبظ خَد سا
داساست؛ الجتِ ثب کوی تأهل ٍ ّذایت هی تَاى قت سٌتی ایشاى کِ ّوبى
هبدس هکبتت قت جْبى است سا ثِ ػٌَاى سٍضی هٌبست ٍ ثذٍى ػبسؾِ ،دس
کٌبس قت ًَیي جْت استقبی سكح سالهت ػوَهی ثکبسگشفت.
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 -5بحث و نتیجه گیری
داًص ثَهی ثخطی اص سشهبیِ هلی ّش قَم ٍ حبغل قشى ّب آصهَى ٍ
خكب دس هحیف قجیؼی ٍ اجتوبػی است کِ غبلجبً ثِ غَست ضفبّی اص ًسلی
ثِ ًسل ثؼذ هٌتقل هیضَد .یکی اص ایي داًصّبی ثَهی ،داًص پضضکی ٍ
قت سٌتی ٍ ػبهیبًِ است کِ تٌْب هختع جَاهغ اٍلیِ ًجَدُ ٍ غَس
گًَبگَى آى سا هی تَاى دس اجتوبػبت پیطشفتِ ًیض هطبّذُ کشد .ثذیْی است
کِ ضذت یب ؾؼف پضضکی ػبهیبًِ ٍ هحتَای آى ثب دسجِ سٌتی ثَدى جبهؼِ
استجبـ هستقین داسد ( .)7ثب ٍجَد اّویت ٍ گستشدگی استفبدُ اص ػلن پضضکی
هذسى دس ضْش اساکٌَّ ،ص سبختبس قت ػبهیبًِ دس هیبى تَدُ هشدم حبکن
ثَدُ ٍ کبسکشدّبی خبظ خَد سا داساست .ایي کبسکشدّب هیتَاًذ ًبضی اص
ػَاهل اقتػبدی ،جغشافیبیی ٍ فشٌّگی ثبضذ ( .)8ثب تَجِ ثِ گًَبگًَی
فشٌّگی ضْش اساک کِ ًطبت گشفتِ اص غٌؼتی ثَدى ٍ هْبجش پزیشی ثبالی
آى است ،ثِ ًظش هیسسذ قت ػبهیبًِ ،ثب سٍیکشد هکتت ضکستِثٌذی،
ّوچٌبى اص اغَل ٍاحذ ٍ یکپبسچِ ای ثشخَسداس ثبضذ .دسهبًگشاى هکتت
ضکستِثٌذی اساکّ ،وچَى دسهبًگشاى قت هذسى ،ثب هكبلؼِ پشًٍذُ پضضکی
ٍ هطبّذُ تػبٍیش پضضکی ثیوبس ،دسسفتگی ،ضکستگی استخَاى یب هفبغل سا
ثشسسی هی کٌٌذ ٍ پس اقذاهبت دسهبًی سا آغبص کشدُ ٍ ثِ ثشسسی سًٍذ
دسهبًی هی پشداصًذ .اص دیذگبُ ایي دسهبًگشاى ،ضکستگی ٍ دسسفتگی هفبغل
تٌْب هطکل هشاجؼبى ًیست؛ گبّی اختاللّبیی اص قجیل ػذم خَى سسبًی ٍ
تغزیِ دس ًبحیِ هفػل ایجبد التْبة ٍ دسد هی کٌذ .ثٌبثشایي ،دسهبًگشاى ایي
ضیَُ دسهبًی ،پس اص ضٌبسبیی دلیل دسد ٍ ثیوبسی ،ثِ کوک تکٌیکّبی
خَد اقذام ثِ دسهبى هیکٌٌذ .ثِ ًظش هیسسذ ضکستِثٌذاى ٍ اغَل قت
ًَیي اص سٍشّبی هطبثْی ثشای اسصیبثی ثیوبساى استفبدُ هیکٌٌذ .سٍشّبی

تطکر و قدردانی

ثیبى ًطذُ است.
میسان مطارکت نویسندگان:

ػبقفِ کیطبًی فشاّبًی ،قشح اٍلیِ ،هػبحجِ ٍ هطبّذُ ٍ جوغثٌذی
یبفتِّب؛ ٍ سویشا ضْشجشدی ،هػبحجِ ،هطبّذًُ ،تیجِگیشی ٍ ثحث سا
پیگیشی کشدُ است.
تضاد منافع:

ثیبى ًطذُ است.
پطتیبانی مالی:

اص آًجب کِ ایي هكبلؼِ ثخطی اص کبس پژٍّطی پبیبى ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ
سضتِ هشدم ضٌبسی داًطگبُ آصاد اسالهی اساک خبًن ػبقفِ کیطبًی (اص
ًَیسٌذگبى هقبلِ) است ،ثَدجِ آى ثِ غَست داًطجَیی تبهیي ضذُ است.

ثشای هطبّذُ هٌبثغ ایي هقبلِ ،ثِ هتي اًگیسی هشاجؼِ ضَد.
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دسهبى اص هَاد قجیؼی چَى ضیشُ ضیشیي ثیبى یب ّوبى هیَْ ،تخن هشؽ،
هَسدً ،خَد خبم ،صسدچَثِ ثشای ثستي هحل ضکستگی استفبدُ کشدُ ٍ ثؼذ اص
جب اًذاختي ،هحل ضکستگی سا ثِ کوک اثضاسّبیی هبًٌذ آتل ،ثبًذ استشیل،
ثبًذکطی ،هطوغ یب صفت ثیحشکت هیکٌٌذ تب آسیت دیذگی ثشقشف گشدد.
پس اص چٌذ سٍص دٍثبسُ هحل آسیت دیذگی سا هؼبیٌِ ،پبًسوبى سا تؼَیؽ ٍ
ثِ ثیوبس تَغیِ هیکٌٌذ هحل ضکستگی سا ثب هَاد قجیؼی ثجٌذد تب ثِ
اغكالح کَفتگی آسیت دیذگی گشفتِ ضذُ ٍ ثِ تذسیج ثْجَدی حبغل ضَد.

دسهبى ضکستِثٌذی ثیطتش هجتی ثش تجشثِ ٍ سٍش ّبی دسهبى است؛ ایي دس
حبلی است کِ دس قت ًَیي ٍ سٌتی دسهبى ثیصتش ثش اسبس ضَاّذ اًجبم
هیپضیشد ( .)9ثِ ًظش هیسسذ ػوذُ ػَاسؼ ًبضی اص دسهبى ضکستِثٌذی
هشثَـ ثِ ػذم تطخیع غحیح ػبسؾِ ثبضذ .تْبجوی ًجَدى ثیطتش
سٍشّبی دسهبًی ضکستِثٌذاى ؾبهي ثقبی ایي ضبخِ اص قت است؛
ثكَسیکِ ثسیبسی اص ثیوبساى پیص اص اًجبم دسهبى ّبی پشّضیٌِ ٍ تْبجوی
تشجیح هیدٌّذ ثِ ٍاسكِ ضکستِثٌذاى دسهبى ضًَذ .ثسیبسی اص تئَسیّبی
رٌّی ضکستِثٌذاى ثب تئَسیّبی دسهبًی هتخػػبى هؼتقذ ثِ دسهبىّبی
غیش جشاحیّ ،وچَى هتخػػبى قت فیضیکی ،هطبثِ است؛ ثكَسیکِ ّش دٍ
هؼتقذًذ ثبصگشداًذى ػولکشد قجیؼی استخَاى ثِ کوک دسهبىّبی دستی
هیتَاًذ ساُ حل هَثشی ثشای دسهبى دسدّبی ػؿالًی–اسکلتی ثبضذ (.)14
ثٌبثشایي ،ثب کوی تأهل ٍ ّذایت ٍ ثشًبهِسیضی جْت استفبدُ ثْیٌِ اص
داًص ثَهی قت ػبهیبًِ ،ثِ ٍیژُ ضکستِثٌذی ،هیتَاى آى سا ثِ ػٌَاى
سٍش دسهبى هٌبست دس کٌبس دیگش هَاسد تطخیػی قت ًَیي ثِ هٌظَس
استقبی سكح سالهت ػوَهی ،ثذٍى ایجبد ّیچگًَِ ػبسؾِ ای ثکبس گشفت.

