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چكيده
مقدمه
هدف نهايي نقشه جامع علمي سالمت را بايد در وضعيت سالمت جامعه جست وجو كرد .بديهي است زمااني
ميتوان آن را موفق دانست كه بتواند باعث ارتقاء سالمت جامعه و بهباود عملكارد نظاا ساالمت در كشاور
شااود .پ ا از تشااكيل وزارت بهداشاات درمااان و آمااوز پزشااكي در سااا  0931تغيي ارات فراوان اي در
شاخص هاي سالمتي از بعد كيفي و كمي رخ داده كه در بساتر ادغاا باه وقاو پيوساته اسات اماا تااكنون
مستندات كاملي كه بتواند به نقش ادغا در ارتقاء سالمتي پي برده و افقهاي پيش رو را روشن نماوده و باا
تئوري پردازي زمينه مطالعات آتي را فراهم نمايد در كشور صورت نگرفتاه اسات .لااا هادف از ايان طار
مطالعه تطبيقي سير تحوالت ادغا آموز پزشكي جامعه نگر در نظا ارائه خدمات سالمت و تدوين الگويي
مفهومي در كشور است.
روششناسي
طر مروري تشريحي از نو مطالعات تلفيقي چند روشي است كه عمدتاً با استفاده از رو هاي پژوهشي
كيفي طي سه مرحله مطالعات مروري مطالعات كيفي با انجا مصاحبه و دلفي و جلسات گروههاي كانوني
فرا تحليلي انجا شد.
يافتهها
نهايتاً الگوي مفهومي با چهار بعد عدالت تناسب جامعيت و اثربخشي و مؤلفه هاي توزياع ساني جنساي و
جغرافيايي و نيازهاي سالمتي و بيماري با مشخص نمودن نحوه تعامالت بين ابعاد و مؤلفهها توليد شاد كاه
در كليه سطو پيشگيري درمان و توانبخشي ميتواند تجلي مسئوليتپايري و پاسخگويي اجتماعي بوده و
نهايتاً حاصل آن ارتقاء سالمت خواهد بود.
بحث و نتيجهگيري
تغيير در برنامه درسي منطبق با نيازهاي سالمتي توسعه عرصههاي استاندارد ياادگيري در جامعاه تقويات
پژوهش در نظا سالمت بسترسازي فرهنگ پيشگيري و عدالت در سالمت ايجاد سااختار و نظاا روزآماد
اطالعات سالمتي مرد و همكاري همه جانبه در ارتقاي دانش سالمتي با توجه به ابعاد الگوي مفهاومي ايان
مطالعه ازجمله پيشنهادهاي حاصل از اين بررسي است.
كليدواژه :ادغا
اصالحات در آموز

آموز

پزشكي جامعه نگر مسئوليتپايري اجتماعي عدالت در سالمت تغيير و

پزشكي.

