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 نقش پرستار در تحول نظام سالمت

 اس عباس زاده،عب

  aabaszadeh@hotmail.com دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.دانشکده پرستاری و مامایی، استاد،  

 

های مراقبت از سالمت و افزایش تاثیر مثبت بر سالمت مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای همه کشورهاست. تحول و بهبود روش مقدمه:

های مراقبتی های تشخیصی، درمانی و روشا، توسعه اجتماعی، تغییر در نیازها و انتظارات، پیشرفتهتغییر الگوهای جمعیت روند بیماری
های سنتی و قدیمی را ضروری کرده است. در ایران به منظور برخورداری مردم از عدالت در توزیع منابع، و بهره مندی آنان از بازنگری نظام

 ریزی و اجرا شده است.برنامه ۰۳۷۳خدمات سالمت، تحول نظام سالمت از سال 

تحول نظام سالمت فرصتی طالیی برای پرستاری است که خدمات خود را ارتقا داده و هرچه بیشتر جامعه نگر و بروز کند.  تحلیل:

گری رسد تحول نظام سالمت زمان مناسبی برای بازنپرستاری بر چهار پایه آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات مبتنی است. به نظر می
باشد. نقش آموزش پرستاری تربیت پرستارانی است که بتوانند نیازهای افزایش یافته و متنوع بیماران و مراجعین را به همه این ابعاد می

های تحولی آموزش پرستاری بیشتر مبتنی بر خوبی برطرف نمایند لذا این امر مستلزم تحول کمی و کیفی در آموزش پرستاری است. بسته
هاست. تحول در پژوهش نظام آموزش پرستاری، تنظیم سند عرضه و تقاضا، آموزش تخصصی پرستاری و بهبود کیفیت آموزش سطح بندی

های خاص های پرستاری ماموریتهای مختلف پژوهش احصا شده و به مراکز تحقیقاتی و دانشکدهپرستاری مستلزم آن است که حوزه
شکل سیستماتیک و عمیق و مستمر و در قال  شبکه تحقیقات مورد پژوهش قرار گیرد. در  پژوهشی سپرده شود تا موضوعات پرستاری به

یابد. در حوزه مدیریت، تامین نیروی انسانی مناس  و کافی های بومی اهمیت میها و گایدالینآوری و تولید مدلهمین راستا توجه به فن
زه پیشگیری و بهداشت و  درمان و بهره مندی از منابع اختصاص یافته به برای جبران کمبودها و افزایش تقاضای دریافت خدمات در حو

هایی برای جبران بهسازی محیط مراقبت پرستاری )هتلینگ( و سوق دادن منابع به تامین نیازهای واقعی بیماران و همچنین پیدا کردن راه
ترین نقش را در اجرای بهینه و . شاید بتوان گفت مهمعادالنه خدمات )کارانه( موضوعات مهمی است که شایسته دقت و همت خاص است

های ها بر عهده دارند. به عبارت دیگر تحول در مراقبترضایتمندی مردم از طرح تحول نظام سالمت را پرستاران شاغل در بیمارستان
خدمات پرستاری با نیازهای پرستاری نیازی است که در راستای طرح تحول نظام سالمت مطرح است. یک راه مناس  برای هماهنگی 

است که بر اساس آن پرستار به عنوان یک تحلیل گر در مورد وضعیت بیمار قضاوت « فرآیند پرستاری»پیشرفته جامعه بهره گیری از قال  
 پردازد.میبالینی کرده و پس از تعیین تشخیص پرستاری به برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مراقبت پرستاری بر اساس منابع دانش روز 

-تحول نظام سالمت فرصت بسیار خوبی را برای رشد متوازن و همه جانبه پرستاری در اختیار پرستاران قرار داده است. بهره گیری:نتیجه

های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات پرستاری وظیفه همگانی پرستاران در این های بخشگیری از این فرصت برای ارتقاء همه جنبه
 ت.مقطع اس
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