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 سالمت جامعه ءراهبردهای ملی و جهانی پرستاری  و مامایی در ارتقا

 دکتر سیده فاطمه حق دوست اسکویی

 F_oskouie@yahoo.comپرستاری و مامایی و رییس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران.  استاد، دانشکده

وزارت بهداشت و و سازمان های وابسته بر اساس چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران و دستتیابی بته جایگتاه نخستت در ارائته      
ی از جمله ارتقای خدمات سالمت و افزایش رضایت جامعه، تواننمد سازی کارکنان نظام سالمت، راهبردهای های خدمات سالمت در منطقه،

ارتقای کیفیت آموزش، تقویت مهارت های دانش آموختگان برای پاسخگویی به نیاز های جامعه، تحقق عدالت در دسترسی و بهره منتدی  
رهبرد ها  تبعیت نموده اند. به تبع آن مسئولین پرستاری و مامایی در سطوح از خدمات سالمت و توانمند سازی جامعه تدوین نموده و از آن 

مختلف نظام سالمت راهبرد هایی در همین راستا تدوین نموده و در آن جهت فعالیت نموده اند. در سال های اخیر با توسعه کمتی و کیفتی   
د باوری به جهت کست  مهتارت هتای حرفته ای، ختدماتی،      رشته پرستاری، به ویژه توسعه کمی و کیفی تحصیالت تکمیلی و افزایش خو

آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و سیاستگزاری، پرستاران و ما ماها در در امر تدوین برنامه های راهبردی، تصمیم سازی و تصتمیم گیتری   
المللی و توانمندی های پرستاران و در حوزه های مختلف پرستاری در سطح ملی و بین المللی مشارکت بیشتری داشته اند. همکاریهای بین 

ماما ها، امکان تاسیس مرکز همکار سازمان جهانی در پرستاری و مامایی را فراهم نموده است که  این امر عالوه بر فراهم ستاختن امکتان   
یری های راهبتردی  همکاری با سازمان جهانی بهداشت در راستای دستیابی به سالمت برای همه، افزایش مشارکت آنان در تدوین جهت گ

در سطح جهانی و ارتقای پرستاری و مامایی را موج  شده است. لذا در این مقاله ضمن پرداختن به برنامته هتای راهبتردی و عملیتاتی در     
 سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، به نقش پرستاران کشورمان در تدوین این برنامه ها پرداخته می شود. 
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