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 سرمقاله

ّایی کِ بِ اًساى ػطا ًوَدُ است ٍ سالهتی هْوتزیي ایي ًؼوت ّاست کِ  ایشد یکتا را ضکز گشار ّستین بخاطز توام ًؼوت

ّای  دًیای ها سزیؼا در حال تغییز است، پیطزفت دُ ٍ در حفظ ٍ ارتمای آى بکَضین.بایذ بتَاًین اس ایي ًؼوت الْی استفادُ ًوَ

بزٍس بیطتز ضذُ ٍ رٍی سًذگی جَاهغ بطزی تاثیز بس ضگزفی هی گذارد، ػلَم هزتبط با سالهتی ًیش اس ایي تغییزات ػلوی رٍس 

ّای تطخیصی ٍ درهاًی ایجاد ضذُ  ّای اخیز تحَالت بسیاری در رٍش هستثٌی ًبَدُ ٍ تحت تاثیز آى لزار هی گیزد. در سال

یْای  الذاهات تطخیصی ٍ درهاًی اس طزیك فٌاٍر .ّای سالهتی گزدیذُ است است کِ هٌجز بِ دگزگًَی ٍسیغ در ًحَُ  هزالبت

ّای بٌیادی  ٍ ابشارّای پیچیذُ ّوچَى لیشرّا، هَاد بیَتکٌَلَصی، ًاًَتکٌَلَصی، درهاى اس طزیك سلَل (High Tech)پیطزفتِ

اجتواع تَلغ ٍ اًتظارات هزدم اس دٍلت ٍ  ّوِ ٍ ّوِ همَلِ سالهت را هتحَل کزدُ است. اس طزفی با افشایص هؼلَهات ػوَهی احاد

ص است. افشایص طَل ػوز ٍ ّای هتَلی سالهت افشایص یافتِ ٍ ًیاس بِ خذهات هزتبط با سالهتی رٍس بزٍس در حال افشای ساسهاى

پزستاری ٍ  ّای رٍاًی ٍ... ًیاس بِ خذهات ّای هشهي ّوچَى دیابت، فطارخَى، آسن، بیواری ، افشایص بیواراى ٍ بیواریسالوٌذی

، تغییز ًگزش بِ جاهؼِ هحَری ٍ هزالبت در هٌشلپشضکی را بطَر لگاریتوی افشایص دادُ است. تغییز ًگزش اس بیوارستاى هحَری 

ّا اس سَی  تغییز رًٍذ بیواریُ است. اس خذهات بستزی بِ سَی خذهات سزپایی هٌجز بِ تحَالتی در هذیزیت سالهت گزدیذ

 ّا، تصادفات ٍ تزٍها هٌجز بِ چالص ّای للب ٍ ػزٍق، سزطاى ّای هزبَط بِ سبک سًذگی، بیواری بیواری ػفًَی بِ بیواری

اس طزفی ًیاس ضذیذ بِ بزٍس ضذى اطالػات  .ّایی در ًحَُ آهَسش پشضکاى، پزستاراى ٍ... تغییز هحتَای درسی آًْا ضذُ است

رد. اًجوي ػلوی پزستاری ایزاى با تالضی گستزدُ جْت ایي اهز جذیذ ٍجَد دا پضٍّص ّایهزالبیي بْذاضتی اس طزیك اًتطار ًتایج 

پضٍّص هْن الذاهاتی هختلفی را بِ اًجام رساًذُ است کِ یکی اس آًْا تصوین بِ راُ اًذاسی ًطزیِ ای هی باضذ کِ با اًتطار ًتایج 

رستاًی، هذیزیت تکٌَلَصی )هذیزیت پزستاری، هذیزیت خذهات بْذاضتی درهاًی، هذیزیت بیواحَسُ هذیزیت سالهت  ّای

ّیات هذیزُ اًجوي ػلوی پزستاری ایزاى  8811لذا در سال  .در ارتمای سالهت  بکَضذ هذیزیت التصاد بْذاضت ٍ...( ،پشضکی

سال تالش هَفك بِ اخذ هجَس اس ٍسارت ارضاد اسالهی  2تصوین بِ راُ اًذاسی فصلٌاهِ هذیزیت ارتمای سالهت ًوَد ٍ پس اس 

هَافمت اصَلی ػلوی  8831هساػذت کوسیَى ًطزیات پشضکی ٍسارت بْذاضت درهاى ٍ آهَسش پشضکی در سال گزدیذ ٍ با 

، ایي هْن اًجام ضذُ است، افتخار دارد کِ اٍلیي ضوارُ ایي ًوَد ٍ اکٌَى کِ با تاییذات الْیایي فصلٌاهِ را اخذ  پضٍّطی ضذى

اهیذاست دست اًذرکاراى ایي فصلٌاهِ در ایي هسیز پز تالطن  .یشاى ًوایذهی باضذ تمذین ػش پضٍّطیفصلٌاهِ را کِ ضاهل هماالت 

 اس ّوکاری کلیِ اساتیذ، داًص پضٍّاى، داًطجَیاى ٍ هحممیي ػلَم سالهتی بْزُ هٌذ گزدًذ. 
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