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 مقدمه

هیه   برا ی رلت رانیدر ا  حر ه  رستار 2131انداز چش 

کبه   شبند یندیموضوع ب نیبوده که به ا استگتارانی رستاران و س

حر به از نمبر دانبش و     شبر   یجه    یها و اجاربچه مهارب

  ایب اح  ببرا  یانبداز  رلبت  چشب   نیاس . ا ازیعیلکرد مورد ن

 عیوم مردم اس .  دیاز د   رستار  یهو

 یو صنف یاجتماع یرو شیپ راتییتغ

 ،آور  بن مهب     از آن اسب  کبه رونبدها    یحباک  شواهد

و  هبا  یبار یب  الگبو  رییای ،یشناخت  یجیی رابییای ،یاجتیاع

  ،یب جیی رشبدن ی  ر،یب رواگیظ  هبا  یاریب  ِیاریبارِ ب شیا زا

مشبارک  بتبش    شیا بزا  ،یطیمش س یز  هایآلودگ شیا زا

سببط  سببواد  شیا ببزا ،یدر ارائببه خببدماب بهداشببت یخصولبب

در نمبام سبالم ،    آور  بن  شیاسبتفاده رو ببه ا بزا    ،سالم 

رواببط    یهیبراه ببا نشبوه انمب     [1]و مکی  یاوسیه یب سنت

را    رسبتار   هبا و نقش یمطال اب اجتیاع ران،یالیل  با ا نیب

 .کندیم رییدستتوش ای

و  یکیّب  شیبا ا زا یشدن و مطال اب لنف  احر ه سرع 

بببا گسببترش    رسببتار یانسببان هیسببرما نیو هیچنبب یفببیک

 رسببتاران را در  یخببواهسببه  یو لببنف یعلیبب  هبباانجیببن

  ی با  ،یخواهبد داد. در دهبه آاب    شیسالم  ا زا  گتاراستیس

 رانیب در ا   رسبتار   ادرون و برون حر ه  هاآمدن به چالش

 گاهیجا  یدر جه  ا   رهایمتی ریهیراه با سا رگتاریثأا  الفهؤم

 خواهد بود.   رستار

به اج بار   ای ریاز سر ادب گریهیب  هاسالم  و سازمان نمام

ببه خواسب     یاجتیباع  ییبا نگاه به اقتصاد سالم  و  اسبتگو 

خواهنبد   نبه یکارآمد و کب  هز   روهایدهندگان، سراغ ن ابیمال

ببه سبی  اوسبیه     یاجتیباع  یی اسبتگو   آمد.  رستاران ببرا 

ر  . به  ندخواه یارستانیخار  از چارچوب ب  احر ه  هانقش

آنبان   ازیسط  سواد سالم  و انتماراب مردم و ن شیدن ال ا زا

 رسبتار ببه عنبوان  رشبته      ریاصو ، اخدماب حر ه ا  یبه در

ببر   دیب کأو ببا ا  زیب آکادم ابر، نانبه یواقبع ب   رینجاب به اصبو 

 شیا بزا  رسبد یشده کبه ببه نمبر مب      ی دا  احر ه  یلالح

اشقب     در راسبتا  ی رلبت   حضور مردان در حر به  رسبتار  

 خواهد بود. یاهدا  لنف

 یحرفه پرستار یرو شیپ یهاچالش

و عل  مرا ط ببا    کی ود  رستار، ارز حر ه  رستار لهئمس

 یتینارضبا  ،یشبیل  ی رسبودگ  ،یشبیل   هاآن از جیله استرس

 یها، سبتت در  رداخ   نابرابر ،یاجتیاع نیی ا  یوضی ،یشیل

نشدن زحیباب  رسبتاران، عبدم اوجبه ببه       دهید ، کار  رستار

ببه   متتلف رستاران در مطالیاب   احر ه یرشد و ایال  ازهاین

  شبورا  دیب کأ. ببا اوجبه ببه ا   [2-4]کراب گزارش شده اسب   

از  ییکشورها ببه خودکفبا   دنی رستاران، به الزام رس یالیلل نیب

از  یکب ی نکبه یو نمبر ببه ا   2131در سبال   یانسبان   روینمر ن

کبار    رویب ن نیمأکشور در حال حاضبر اب    هاچالش نیمهیتر

و حفبظ   تبکبار، جب    رویب اس ؛ اوجه ببه آمبوزش ن     رستار

در حبوزه    گتاراستیس یالل  ها یجزو اولو یستی رستاران با

  هاویرو، سبنار  نیب . از اردیب بهداش  و درمبان کشبور قبرار گ   

 یآاب  طیها با اوجه به شراچالش نینیودن ا  یریمشتی  در مد

مشارک   رستاران  زانیکشور و م یاسیو س یاجتیاع ، اقتصاد

  یب ببه شبرح     اوانبد یبا آن م ییارویگتاران جه  رواستیو س

 باشدر

و  ازیب هبا، کباهش بودجبه مبورد ن    گر تن چالش دهی( نادالف

  رویب جتب، حفبظ و ابقباء ن    ،یجه  ارب یتیریمد  راهکارها

و عقب ماندن از   او به دن ال آن درجا زدن حر ه  کار  رستار

 .یطیمش رابییای

ببه  رلب  و    دهایب اهد  یا د راب،یی( هیگام شدن با ایب

 . احر ه گاهیاراقا جا

  هبا  یب مشبارک   رسبتاران در موقی   زانیب اس  م یهیبد

در  ییببه آنبان نقبش بسبزا     ا تبه ی صیاتصب  یاجتیباع یاسیس

راسبتا و ببا    نیمتکور خواهد داش . در ا  وهایسنار  ریگشک 

عیبوم   ی رستاران در الالح س ز زنبدگ   دیاوجه به نقش کل

و   سالم ، سبازگار  ءاراقا ها، یاریاز ب  ریشگیمردم جامیه،  



 ی و همکارانفارس زهرا رانیدر ا یچشم انداز پرستار

 66 

متبوازن   عیب و اوز  یب مبزمن، ارب   ها یاریبا ب یارانیاطاب  ب

 اس .  اژهیم اوجه ودر کشور مستلز  کار  رستار  روین

و انسهان   یعه یطب یایه پرستاران در مواجههه بها بال   نقش

 ساخت

منبای  جهبان قبرار گر تبه      نیاراز  ر حادثه یکیدر  رانیا

از جیلبه   یو خشکسال  یهیچون زلزله، س یییی   ایاس . بال

 وندنبد ی  یبه وقبوع مب   رانیهستند که در ا یحوادث نیار راوان

 ر،یب مبورد مبر  و م   156،332 ،یییحادثه ی  215با  رانی. ا[5]

 23،492،696قبرار گر تبه و    ریثأنفر  رد اش  اب  44،643،591

را به را در   نیاولب  2115ابا سبال    1911دالر خسارب از سبال  

رسد که حواد  ی. به نمر م[6]دارد  یشیال  قای رآو  انهیخاورم

رو ببه   رانیب و انسان ساخ  در سراسر جهبان از جیلبه ا   یییی 

و  ی رسبتاران نمبام   ژهیب  رستاران ببه و  ن،یاس . بنابرا شیا زا

هبا را داشبته   مواجه با بشران یگآماد یستی رستاران اورژانس با

 باشند.

 یریگجهینتبحث و 

حبوزه بهداشب  و     هبا  کر شده و چالش  به روندها نمر

جه  مواجهه  ،یمکف  کار  رستار  روین نیدرمان از جیله اام

ارائبه    یب   شبنهاداب ی  2131رو در سبال   شی  طیبهتر با شرا

 رگرددیم

  احر ه   رستار  رویو جتب ن  یارب •

 یمهبارا   هبا حدواسبط ببا رده    رویب و جتب ن  یارب •

 یباران یب ازین نیمأ رستاران و ا  متتلف با هد  کاهش بارکار

[2] 

بهداش  جامیبه و     رستار  روین  یبه ارب ژهیاوجه و •

  هبا  یبار یب شیو ا زا  یشدن جیی ریسالیندان )با اوجه به  

حضبور در بطبن جامیبه و      مزمن( و آماده کردن  رستاران برا

 «واریبدون د  هایارستانیب»ارائه مراق   در 

و  رسبتاران   ی رسبتاران نمبام    یب ببه ارب  ژهیب اوجه و •

و انسبان   ییب یی   ایب بال انیب اورژانس جهب  مراق ب  از قربان  

 ساخ 

جهبب  جببتب، حفببظ و ابقبباء   ییکارهببااسببتفاده از راه •

  و کسب ثروب مینو دیکردن آنها در اول  ی رستاران )مانند سه

  یرضبا  شیا بزا  ، در نمام سبالم ، کباهش بارکبار     و ماد

 [.5]و ...(   احر ه  یبه ود هو ؛یشیل

  کار  هاطیدر مش  ی یال  آماده کردن  رستاران برا •

 رسبتاران   یو ارا بای  ی ن  هامهارب  یباال و اقو آور  نبا 

از   یمسبتق  ریب )چهره به چهره( و ظ  یجه  ارائه مراق   مستق

 آنان.  هاو خانواده یارانیب
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