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لالحی حر ها ا دی شده کبه ببه نمبر مبیرسبد ا بزایش

مقدمه
چش انداز  2131حر ه رستار در ایران رلتی برا هیه
رستاران و سیاستگتاران بوده که به این موضوع بیندیشبند کبه
چه مهاربها و اجاربی جه

یشبر

حر به از نمبر دانبش و

عیلکرد مورد نیاز اس  .این چشب انبداز رلبتی ببرا احیبا
هوی

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76

رستار از دید عیوم مردم اس .

حضور مردان در حر به رسبتار

رلبتی در راسبتا اشقب

اهدا لنفی خواهد بود.
چالشهای پیش روی حرفه پرستاری

مسئله کی ود رستار ،ارز حر ه رستار و عل مرا ط ببا
آن از جیله استرس ها شبیلی ،رسبودگی شبیلی ،نارضبایتی

تغییرات پیش روی اجتماعی و صنفی

شیلی ،وضیی

شواهد حباکی از آن اسب کبه رونبدها مهب بنآور ،

کار رستار  ،دیده نشدن زحیباب رسبتاران ،عبدم اوجبه ببه

اجتیاعی ،ایییراب جییی شناختی ،ایییر الگبو بییبار هبا و

نیازها رشد و ایالی حر ها

رستاران در مطالیاب متتلف ببه

ا زایش بارِ بییار ِ بییار هبا ظیرواگیبر ،یرشبدن جیییب ،

کراب گزارش شده اسب [ .]2-4ببا اوجبه ببه اأکیبد شبورا

ا زایش آلودگیها زیس مشیطی ،ا بزایش مشبارک بتبش

بین الیللی رستاران ،به الزام رسیدن کشورها ببه خودکفبایی از

خصول بی در ارائببه خببدماب بهداشببتی ،ا ببزایش سببط سببواد

نمر نیرو انسبانی در سبال  2131و نمبر ببه اینکبه یکبی از

سالم  ،اسبتفاده رو ببه ا بزایش بنآور در نمبام سبالم ،

مهیترین چالشها کشور در حال حاضبر ابأمین نیبرو کبار

اوسیه یب سنتی و مکی [ ]1هیبراه ببا نشبوه انمبی رواببط

رستار اس ؛ اوجه ببه آمبوزش نیبرو کبار ،جبتب و حفبظ

رسبتار را

رستاران بایستی جزو اولوی ها اللی سیاستگتار در حبوزه

بین الیل با ایران ،مطال اب اجتیاعی و نقشهبا

ایین اجتیاعی ،نابرابر در رداخ ها ،سبتتی

بهداش و درمبان کشبور قبرار گیبرد .از ایبن رو ،سبناریوها

دستتوش ایییر میکند.
سرع حر ه ا شدن و مطال اب لنفی با ا زایش کیّبی و

مشتی در مدیری نیودن این چالشها با اوجه به شرایط آابی

کیفببی و هیچنببین سببرمایه انسببانی رسببتار بببا گسببترش

اقتصاد  ،اجتیاعی و سیاسی کشور و میزان مشارک

رستاران

انجیببنهببا علی بی و لببنفی سببه خببواهی رسببتاران را در

و سیاستگتاران جه رویارویی با آن میاوانبد ببه شبرح یب

سیاستگتار سالم ا زایش خواهبد داد .در دهبه آابی ،بای

باشدر

آمدن به چالشها درون و برون حر ها

رسبتار در ایبران

الف) نادیده گر تن چالشهبا ،کباهش بودجبه مبورد نیباز و

مؤلفها اأثیرگتار هیراه با سایر متییرها در جه ا ی جایگاه

راهکارها مدیریتی جه اربی  ،جتب ،حفبظ و ابقباء نیبرو

رستار خواهد بود.

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

نمام سالم و سازمانها بییهگر از سر ادبیر یا به اج بار
با نگاه به اقتصاد سالم و اسبتگویی اجتیباعی ببه خواسب
مالیاب دهندگان ،سراغ نیروها کارآمد و کب هزینبه خواهنبد
آمد .رستاران ببرا

اسبتگویی اجتیباعی ببه سبی اوسبیه

ایییراب مشیطی.
ب) هیگام شدن با ایییراب ،ا دی اهدیبدها ببه رلب و
اراقا جایگاه حر ها .
بدیهی اس میبزان مشبارک

رسبتاران در موقییب هبا

نقشها حر ها خار از چارچوب بییارستان خواهند ر  .به

سیاسیاجتیباعی اتصبیص یا تبه ببه آنبان نقبش بسبزایی در

دن ال ا زایش سط سواد سالم و انتماراب مردم و نیاز آنبان

شک گیر سناریوها متکور خواهد داش  .در این راسبتا و ببا

خدماب حر ها  ،اصویر رسبتار ببه عنبوان رشبته

رستاران در الالح س ز زنبدگی عیبوم

به دریا

نجاب به اصبویر واقبع بینانبهابر ،آکادمیبز و ببا اأکیبد ببر

اوجه به نقش کلید

مردم جامیه ،یشگیر از بییار ها ،اراقاء سالم  ،سبازگار و
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اطاب بییاران با بییار ها مبزمن ،اربیب و اوزیبع متبوازن

• اربی و جتب نیرو

نیرو کار رستار در کشور مستلزم اوجه ویژها اس .

• اربی و جتب نیبرو حدواسبط ببا ردههبا مهبارای

نقش پرستاران در مواجههه بها بالیهای طبیعهی و انسهان
ساخت

ایران در یکی از ر حادثهارین منبای جهبان قبرار گر تبه
اس  .بالیا ی ییی هیچون زلزله ،سی و خشکسالی از جیلبه
راوانارین حوادثی هستند که در ایران به وقبوع مبی یوندنبد
[ .]5ایران با  215حادثه ی ییی 156،332 ،مبورد مبر و میبر،
 44،643،591نفر رد اش ابأثیر قبرار گر تبه و 23،492،696
دالر خسارب از سبال  1911ابا سبال  2115اولبین را به را در
خاورمیانه و آ ریقا شیالی دارد [ .]6به نمر میرسد که حواد
ی ییی و انسان ساخ در سراسر جهبان از جیلبه ایبران رو ببه
ا زایش اس  .بنابراین ،رستاران ببه ویبژه رسبتاران نمبامی و
رستاران اورژانس بایستی آمادگی مواجه با بشرانهبا را داشبته
باشند.

رستار حر ها

متتلف با هد کاهش بارکار

رستاران و اأمین نیاز بییباران

[]2
• اوجه ویژه به اربی نیرو

رستار بهداش جامیبه و

سالیندان (با اوجه به یر شدن جییی و ا زایش بییبار هبا
مزمن) و آماده کردن رستاران برا حضبور در بطبن جامیبه و
ارائه مراق

در «بییارستانها بدون دیوار»

• اوجه ویبژه ببه اربیب

رسبتاران نمبامی و رسبتاران

اورژانس جهب مراق ب از قربانیبان بالیبا ی ییبی و انسبان
ساخ
• اسببتفاده از راهکارهببایی جهبب جببتب ،حفببظ و ابقبباء
رستاران (مانند سهی کردن آنها در اولید و کسب ثروب مینو
و ماد در نمام سبالم  ،کباهش بارکبار  ،ا بزایش رضبای
شیلی؛ به ود هوی حر ها و .]5[ )...
• آماده کردن رستاران برا

بحث و نتیجهگیری
نمر به روندها

کر شده و چالشهبا حبوزه بهداشب و

درمان از جیله اامین نیرو کار رستار مکفی ،جه مواجهه

با ن آور باال و اقوی مهاربها
جه ارائه مراق

یالی در مشیطها کار
نی و ارا بایی رسبتاران

مستقی (چهره به چهره) و ظیبر مسبتقی از

بییاران و خانوادهها آنان.

بهتر با شرایط یش رو در سبال  2131یشبنهاداب یب ارائبه
میگرددر
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