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        پیشگفتار:

درموضوع اقتصاد مقاومتی، که در سال گذشته توسط مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به 
عنوان اولویت کشور در برنامه ریزی اعالم شده است وظیفه همه نهادها است که سهم خود 
را در جهت رسیدن به اهداف واالی این شعار که خود کفایي و مقاومت در برابر چالش های 

درونی و بیروني و حفظ آمادگی براي پاسخ به این چالش ها است، ایفا نمایند. 

حوزه نظام سالمت از جمله حوزه هاي تأثیرگذار در کشور ماست که عالوه بر اختصاص 
سهم قابل توجهی از درآمد نا خالص ملی به آن همواره مورد توجه مردم و مسؤولین بوده  

و در طرح تحول سالمت به یك اولویت ملی و اجتماعی نیز تبدیل گردیده است. 

بخش سالمت  در  مقاومتي  اقتصاد  سیاست های  اجراي  راهکارهای  و  مفاهیم  تبیین 
مدتي است که در سطوح مختلف وزارت بهداشت آغاز گردیده است و هر بخش به فراخور 

وظایف و ماموریت خود در برنامه ریزي ها به آن توجه جدی مبذول داشته است. 

از خدمات  تولی گري بخش مهمی  به  توجه  با  نیز  بهداشت  وزارت  پرستاري  معاونت 
اقدام و عمل در زمینه رسیدن  )Care( در همین زمینه  در نظام سالمت یعني مراقبت  
بین المللي  است. شوراي  داده  قرار  کارهاي خود  لوحه  را سر  مقاومتي  اقتصاد  اهداف  به 
پرستاران )ICN( به عنوان مهم ترین نهاد بین المللي پرستاري،  شعار سال 2016 خود را 
که همزمان با 12 مي »روز جهاني پرستار« منتشر کرد نقش پرستاران در پیشبرد مقاومت 



نظام هاي سالمت انتخاب نموده است و با توجه به موضوعیت این کتاب و مطالب 
اولین  کتاب  این  گرفت.  انجام  معاونت  همکاران  توسط  کتاب  این  ترجمه  آن  مفید 
کتاب در زمینه اهداف اقتصاد مقاومتي در حوزه سالمت به ویژه پرستاری مي باشد که 

امیدوارم مورد بهره برداري در کشور قرار گیرد. 

محمد میرزابیگی
معاون پـرستاری 
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        همکاران گرامی:

نیاز به نظام  های سالمت قوی و مقاوم که قادر به پاسخگویی مؤثر به چالش  ها باشند 
یك امرکلیدی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار )SDGs(1 سازمان ملل است. شما ممکن 
است تعجب کنید که به عنوان یك پرستار چگونه می توانید در تقویت نظام  های سالمت 
در سراسر جهان مؤثر باشید. پرستاران به عنوان عضوی از بزرگ ترین گروه متخصصین 
سالمت که در همه سطوح نظام سالمت حضور دارند، می توانند تأثیر به سزایی در مقاومت 
تأثیر  می تواند  می گیرید  در عمل  که شما  تصمیمی  هر  باشند.  داشته  نظام  های سالمت 

زیادی در کارآیی و هزینه اثربخشی در نظام سالمت داشته باشد. 

مجموعه حاضر که به مناسبت روز جهانی پرستاران نگاشته شده است راه  های زیادی 
را که پرستاران می توانند در توسعه نظام  های سالمت قوی و مقاوم در سطوح محلی، ملی 
برای پرستاران و سیاستگذاران  بین المللی مشارکت کنند نشان می دهد و راهنما هایی  و 
ارائه می دهد. اطالعات، ایده  ها و ابزار های این کتاب به پرستاران و سازمان  های پرستاری 

کمك می کند و آن ها را در مشارکت سیاستگذاری تشویق می  نماید. 

صفحات آینده چالش هایی که نظام  های سالمت با آن مواجه هستند، این که چگونه ما 
می توانیم مقاومت سازمانی را افزایش دهیم و پرستاران چگونه می توانند مقاومت شخصی 
1- Sustainable Developmet Goals
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خود و همکارانشان را توسعه دهند تا بتوانند نسبت به تحقق اهداف توسعه پایدار متعهد 
باشند را بیان می کند. این کتاب نشان می دهد وقتی پرستاران تجارب و نوآوری خود را 
برای تحول موضوعات استفاده می کنند چه اتفاقاتی رخ می دهد. در بسیاری از فعالیت های 
در  ما  طلبی  حمایت  و  ما  مقاومت  چگونه  که  دیده ایم  ما  پرستاران  بین المللی  شورای 

سیاستگذاری  ها باعث ایجاد تغییراتی در تصمیم گیری و بهبود سالمت مردم شده است. 

این نکته خیلی مهم است که ما در سازمان خود و در درون خود فرصت هایی را برای 
تقویت و توسعه مقاومت شناسایی کنیم. با گوش رساندن به صدای پرستاران ما می توانیم 
ارائه خدمات سالمتی و تقویت نظام های سالمت کمك کنیم. مداخله  در بهبود کیفیت 
پرستاران در سیاستگذاری های بخش سالمت، کسب اطمینان از ایجاد محیط کار حمایتی 
در تعیین سیاست های اصالحی را تقویت می کند. این وظیفه ماست که اطمینان حاصل 
رهبران  که  و می دانند  را درک می کنند  پرستاران  جایگاه  و سیاستمداران  دولت ها  کنیم 
پرستاری مورد اعتماد و کارآ )که نقش خود را در توسعه نیروی کاری برای رفع چالش ها 
می فهمند( در جهت کسب موفقیت برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و رفع چالش  های 

سالمت در آینده ضروری هستند. 

ICN مدیر ارشد اجرایی    ICN رئیس کل
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فصل

دیکشنری انگلیسی آکسفورد

 مـقدمه

1 

»مقاومت1 ظرفیت فائق آمدن بر مشکالت است«

         زمینه:

هر کجای1این دنیا باشید احتمااًل متوجه خواهید شد که سالمت و رفع نیاز های سالمتی یك 
موضوع مهم و نگرانی در مباحث عمومی هر جامعه  ای است. در واقع همیشه احساس می شود 
موضوع سالمت در رسانه  ها مطرح است. این اهمیت از چند دلیل نشات می گیرد. بعضی دالیل 

قابل پیش بینی و برخی غیرقابل پیش بینی هستند. 

به عنوان مثال در برخی نقاط دنیا ،چالش  های روزافزون ناشی از پیر شدن جمعیت، افزایش 
بیماری  های غیر واگیر و مزمن، افزایش انتظارات شهروندان برای خدمات سالمتی بهتر و با 
کیفیت تر و پیشرفت تکنولوژیك بوجود آمده که نیاز به افزایش سرمایه گذاری در بخش سالمت 
را الزامی کرده است. نظام  های سالمت در کشور های مختلف جهت پاسخگویی به این نیاز ها به 
چالش کشیده شده اند تا راه  های تاز ه ای را برای ارائه خدمات سالمت به شهروندانشان پیدا کنند. 

عنوان  به  متون  در  برخی  و  است  آمده  ارتجاع پذیر  حالت  و  معنی خبرگی  به   Resielence لغت فرهنگ  در   =Resilience -1
تاب آوری ترجمه شده است با توجه به مشهور بودن عنوان اقتصاد مقاومتی Resistance or Resilence economy ما ترجمه 

مقاومتی را برای Resielence انتخاب کرده ایم.



6

اثر غیرقابل پیش بینی بحران اقتصاد جهانی بر روی نظام های سالمت هنوز ادامه دارد. 
چالش عدالت، شاهدی بر آسیب پذیری نظام  های سالمت جهان می باشد. طغیان بیماری ابوال 
در سال 2014 در غرب آفریقا نشان داد که اقدام جهانی برای محافظت از سالمت مردم 
ضروری است، عفونت  ها می تواند مرز ها را درنوردند و به هر نقطه ای از جهان سرایت کنند 
همانطور که مردم می توانند سفر کنند. بحران  های طبیعی و ناآرامی  ها به مرز های یك کشور 
بسنده نمی کنند و نیازمند پاسخ جهانی هستند. این پیوستگی جهانی در صورت عدم توجه به 
پیچیدگی آن می تواند به یك مشکل تبدیل شود. بالتکلیفی و حس ناتوانی که این پیوستگی 
جهانی ایجاد می کند قابل درک است. از کجا شروع کنیم؟ چگونه می توانیم تغییر ایجاد کنیم؟ 
هر روز آثار جهانی شدن در حال رشد و تأثیرگذاری بیشتر بر زندگی ما است. همه ما در نهایت 
به هم وابسته ایم و پرستاران به عنوان یکی از بزرگ ترین گروه های نیروی کار بخش سالمت 
در جهان باید با یکدیگر کار کنند، تا اطمینان حاصل نمایند که جهانی شدن یك نیروی مثبت 

برای پیشرفت است. 

Globalization:تعریف جهانی شدن

جهانـی شـدن بـه فراینـد افزایـش ارتباطـات، وابسـتگی و پیوسـتگی جهانـی 
بخصـوص در زمینه  هـای اقتصـادی اشـاره می کنـد که بـر جنبه هـای  فرهنگی، 

سیاسـی اجتماعـی، اکولوژیـك و تکنولوژیـك زندگـی نیـز تأثیرگـذار اسـت. 

Tuschudin and David 2008

همانطورکه در گزارش اهداف توسعه هزاره )UN2015( آورده شده است، دنیا شاهد 
پیشرفت چشمگیر در راه رسیدن به اهداف توسعه هزاره 2اMDGs می باشد و جان میلیون  ها 
نفر از انسان  ها نجات داده شده و شرایط زندگی بسیاری دیگر بهبود یافته است. با وجود این، 
رویکرد های مخصوص  نیز می باشد.  ناتمام  کار های  و  ناکافی  موفقیت  های  گزارش شامل 
بیماری  ها در اهداف توسعه هزاره نشان می دهد که مراقبت  ها در بسیاری از کشور ها ناکافی 
و ناپیوسته بوده و سیستم  های خدمات سالمت ضعیف هستند. در نتیجه، علی رغم دریافت 
2- Millenium Developement Goals
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کمك  های توسعه ای، بسیاری از کشور ها قادر به استقرار نظام  های سالمت قوی و پاسخگو 
به نیاز خدمات حرفه ای و فراهم آوردن نیاز های همه مردم نبودند. 

همانطور که قباًل ذکر شد طغیان بیماری ابوال در غرب آفریقا نشان داد بدون داشتن یك 
نظام سالمت که قادر باشد به سرعت و بطور مؤثر واکنش نشان دهد، یك بیماری اپیدمی 
می تواند بسیار سریع به خارج از مرز ها گسترش پیدا کند و مشکالت جدی را ایجاد نماید 
)WHO 2014(. در زمان وقوع این همه گیری اکثر کشور های درگیر، دارای نظام  های 
سالمت شکننده با تعداد ناکافی پرسنل در بخش سالمت بودند. در نتیجه، واکنش  ها به موقع 
انجام نشد و خدمات سالمت از هم گسیخته بود. بسیاری از نیرو های بخش سالمت که از 
بیماران مراقبت می کردند فوت نمودند )WHO 2015( و تهدیدات بیشتری متوجه مردم 

 .)David et al 2015( شد

ابتالی  مورد  در  جهانی  سازمان  بهداشت  اولیه  گزارش  می  2015  ماه  در  حقیقت  در 
کارکنان سالمت به ابوال تأکید کرد که تعداد 815 نیروی سالمت از اول شروع همه  گیری 
به این بیماری مبتال شده بودند که بیش از 50 درصد آن ها را پرستاران و کمك پرستاران 

تشکیل می دهند. دو سوم کارکنان سالمت که مبتال شده بودند فوت کردند. 

این طغیان بیماری سؤاالت زیادی را ایجاد کرد:

- چگونه می توان به موضوع کمبود نیروی مراقب سالمت که در اثر بیماری و یا فوت 
ایجاد شده پاسخ داد؟ 

- چگونه می توان تعداد نیروی پرستاری را برای ارائه خدمات در مواقع حساس افزایش 
داد؟

- چگونه می توان به تجهیزات کافی دسترسی پیدا کرد؟

- چگونه می توان در شرایط سخت با مردم ارتباط برقرار کرد؟ 

نظام  های سالمت باید بتوانند به این شوک  ها در یك زمان مناسب و به طریق مؤثر پاسخ 
دهند و خدمات سالمتی مورد نیاز را ارائه نمایند. 
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 The Resielence of a health system :مقاومت یک نظام سالمت

توانایی آن سیستم برای پاسخ، تطابق و تقویت در هنگام مواجهه با یك شوک 
مانند طغیان یك بیماری، بحران طبیعی و یا نا آرامی است. 

Compbell et al 2014

 پیچیدگی این کار شامل ارائه پاسخ  های مورد نیاز، در دسترس بودن منابع در محل 
دیده  آسیب  انسانی سالمت  نیروی  و  زیر ساخت  ها  وجود  با  مناسب  زمان  در  و  مناسب 
را  پیش بینی  های الزم  باشیم.  آماده  بعدی  حادثه  وقوع  از  قبل  باید  ما  بنابراین  می باشد. 
انجام دهیم و افرادی را با صالحیت کامل آماده سازی کنیم و برنامه  هایی را برای تأمین 

منابع داشته باشیم. 

در زندگی پر کار اکثر پرستاران، تفکر در مورد این که چگونه می توانیم نظام سالمتی 
را که در آن کار می کنیم، حمایت و تقویت کنیم یك فعالیت عمومی نیست. هنوز ما نیاز 
داریم که تفکراتمان را توسعه دهیم، برنامه ریزی کنیم و در مورد این حیطه مهم آماده 

باشیم. 

پاسخ به چالش  های جدید:

دارد.  جامعه  تغییر  درحال  نیاز های  به  پاسخ  برای  طوالنی  سابقه  پرستاری،  نیروی 
ارائه  از  برای اطمینان  با چالش  های سالمت عمومی و  برای مقابله  را  فعالیت هایمان  ما 
و  بیست  قرن  ابتدای  و  بیستم  قرن  در  داده ایم.  گسترش  باال  کیفیت  با  مراقبت  های 
عوامل  از  بسیاری  کاهش  و  زندگی  به  امید  افزایش  زمینه  در  بزرگی  دستاورد های  یکم 
کاهش  در  پرستاران  است.  آمده  بدست  کودکان  و  مادران  میر  و  مرگ  با  مرتبط  خطر 
است شده  مستند  خوبی  به  آثار  این  و  داشته اند  جدی  مشارکت  کودکان  میر  و   مرگ 
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آب  به  دسترسی  در  زیادی  پیشرفت  های   .)Awoonor-Williams et al 2013(
 HIVسالم، بهبود سالمت عمومی، کاهش ماالریا، سل و فلج اطفال و کاهش گسترش
اتفاق افتاد )Marmot et al 2012(. پرستاران در خط مقدم بسیاری از این دستاورد ها 
قرار دارند )ICN 2013(. اما همه ما می دانیم که کار های بیشتری می شود انجام داد. 
در رأس مشکالت شناخته شده سالمت، ما مواجه با ظهور تهدیدات جهانی مثل مقاومت 
ضد میکروبی، پاندمی  های جدید، ظهور عفونت  های نو ظهور، بحران  های طبیعی، تغییرات 
ناآرامی  های نظامی و مهاجرت هستیم. این ها چه معانی می تواند برای ما  آب و هوایی، 

داشته باشد؟

شواهد زیادی در مورد پاسخگویی پرستاران و نقش مهمی که ما برای سالمت مردم 
ایفا می کنیم وجود دارد که بطور روزافزون توسط دولت  ها مورد توجه قرار می گیرد و توسط 
سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته می شود )WHO 2013, 2015(. به عالوه، 
نیروی کار پرستاری به خوبی آموزش دیده است و قادر به برقراری ارتباط با شهروندان، 
جوامع، سیاستگذاران و با یکدیگر می باشد. با این وجود، نیاز به تطابق و تغییر سریع، بسیار 
واضح است و چالش  های 15 سال آینده نیازمند نسل  های جدید از نوآوری  ها و رهبری است. 

و  ملی  محلی،  نیازهای  به  پاسخ    ارائه  در  را  بهتری  جایگاه  پرستاران  که  همانطور 
بین المللی پیدا می کنند ما نیازمند رهبران آگاه و قابل اعتماد هستیم که نقش خودشان را 

در مورد توسعه نیروی کار پاسخگو به چالش  های جدید درک کرده اند. 

سرمایه گذاری در نیروی انسانی بخش سالمت برای تقویت نظام سالمت بسیار مهم 
از سرمایه گذاری  های  انتظارات  افزایش  با  نظام  های سالمت،  از  انتظارات  است. افزایش 
انجام شده در آن مرتبط است. ارتباط بین اقتصاد و سالمت عمومی مردم نیز کاماًل واضح 
است. با وجود این، انتظار دریافت سهم بیشتری از بودجه در شرایط بحران  های اقتصادی، 
در  واقعی  مالی یك چالش  بیشتر  منابع  دریافت  برای  توانایی  است.  موضوع جداگانه ای 
تمام سطوح اعم از سطح فردی تا دولت  ها است. در برخی مواقع همانطور که دولت به 
واقعی هزینه  های سالمت هستیم  ما شاهد کاهش  است  دنبال صرفه جویی کوتاه مدت 
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)Koraniklos 2013( که باعث نتایج کوتاه مدت و بلند مدت می شود. اگر هزینه  های 
مراقبت بهداشتی توسط دولت جبران نشود می تواند باعث افزایش فقر گردد. یك گزارش 
مشترک سازمان بهداشت جهانی و بانك جهانی )2015( نشان می دهد که 400 میلیون 
انسان دسترسی مناسب به خدمات سالمت ضروری ندارند و 6% مردم در کشور های با 
درآمد کم یا متوسط، به دلیل پرداخت هزینه  های سالمت به فقر شدید کشیده می شوند. 
با وجود این چون سالمت به خودی خود یك ارزش است و همانطور که یك پیش شرط 
برای توسعه اقتصادی می باشد بهبود در سالمت و شرایط اقتصادی بطور دو جانبه مورد 

تأکید قرار گرفته است. 

با  جهانی  2035؛  سال  در  جهان  بهداشت  نام  به  النست  کمیسیون  گزارش 
اقتصاد  وزرای  به  و  می نماید  ارائه  را  قوی  اقتصادی  دالیل  نسل  یک  در  همگرایی 
»بازگشت  می گوید  و  بدهند  سالمت  مالی  منابع  به  بیشتری  اهمیت  که  می کند  تأکید 
سرمایه گذاری در بخش سالمت بسیار چشم گیر است. کاهش مرگ و میر تقریبًا باعث رشد 
اقتصادی 11% در کشور های با درآمد کم و متوسط  شده که این موضوع در حساب  های 
درآمد ملی آن ها آورده شده است.« )Jamison et al 2013(. این گزارش امکان یك 
همگرایی بزرگ در سالمت را تشریح می کند. این گزارش شامل تحلیل دقیقی است که 
نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری برای بهبود تکنولوژی سالمت و ارتقاء ارائه خدمات 
از  ناشی  میر  و  مرگ  همچنین  نوزادان،  و  مادران  میر  و  مرگ  کاهش  امکان  سالمت، 
این  متوسط  یا  و  درآمد کم  با  اکثر کشور های  در  فراهم می کند.  را  عفونی  بیماری  های 
میزان قابل کاهش به حد کشور های با درآمد باال که سیستم بهداشتی خوب دارند می باشد. 
همانطور که جامیسون و همکاران در سال 2013 نوشتند نتیجه این همگرایی جلوگیری از 
حدود 10 میلیون مرگ در کشور های با درآمد کم و یا متوسط تا سال 2035 خواهد بود. 

به عالوه، گزارش به این موضوع اشاره می کند که اشتغال در بخش سالمت می تواند 
اقتصاد محلی را نیز تقویت کند. نیرو های کار بخش سالمت بسیار مهم هستند و اکثر 
آن ها را زنان تشکیل می دهند. پرستاران آموزش دیده برای سالمت اقتصادی یك کشور 

نعمت هستند. 
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اهداف کالن جدید: دستیابی به اهداف توسعه پایدار SDGs از طریق تحقق 
MDGs اهداف توسعه هزاره

در سطح جهانی این موضوع خوب درک شده است که طبیعت چالش  ها هر چه باشد 
ولی تمرکز بر زندگی   سالم و ارتقاء در سطح رفاه همه افراد در همه سنین برای توسعه پایدار 
ضروری است. نیاز به نظام سالمت قوی و مقاومتی که قادر به پاسخ به تغییرات سریع باشد 

در قلب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد قرار دارد. 

اختصاصی توسط اعضای مجمع عمومی  پایدار و 169 هدف  17 هدف اصلی توسعه 
سازمان ملل متحد در سپتامبر سال 2015 تعیین شد. اهداف توسعه پایدار که بر اساس اهداف 
توسعه هزاره تعیین شده مربوط به همه کشور ها است و شامل ابعاد مختلف اقتصادی، محیطی 
و اجتماعی از توسعه پایدار است که تمرکز قوی بر عدالت و رفع ریشه  های فقر دارد. همه این 
ابعاد به هم وابسته اند و این واقعیت آشکار است که توسعه پایدار در هر کشور نیازمند تعامل 

بخش  های مختلف یك سیستم با یکدیگر می باشد. 
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جدول )1(: 17 هدف توسعه پایدار

1- پایان دادن به فقر، در همه اشکال و در همه جا. 
2- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه ارتقاء یافته و ترویج 

کشاورزی پایدار. 
3- تضمین زندگی سالم و ترویج سالمت در تمام سنین. 

4- تضمین آموزش  فراگیر، با کیفیت، منصفانه و ترویج فرصت  های یادگیری در طول 
زندگی برای همه. 

5- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران. 
6- تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب و فاضالب برای همه. 

7- تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اتکاء، پایدار و مدرن برای همه. 
8- پیشبرد رشد اقتصادی پایدار، فراگیر، اشتغال کامل، مولد و شرافتمندانه برای همه. 
9- برپایی زیرساخت منعطف، پیشبرد صنعتی شدن فراگیر، پایدار و تشویق نوآوری. 

10- کاهش نابرابری میان کشورها. 
11- فراگیر و ایمن ساختن، منعطف و پایدار نمودن شهر ها و سکونت گاه  های انسانی. 

12- تضمین مصرف پایدار و ترویج الگو های مولد. 
13- اقدام فوری و مبارزه با تغییرات اقلیمی و آثار آن. 

14- نگهداری و بهره برداری پایدار از اقیانوس ها، دریا ها و منابع دریایی برای توسعه 
پایدار. 

15- محافظت، بازیابی و ترویج پایدار استفاده از اکوسیستم  های زمینی، مدیریت پایدار 
جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و ممانعت و معکوس نمودن روند زوال سرزمین  ها و 

ممانعت از نابودی تنوع زیستی. 
16- پشتیبانی از جوامع محلی صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن 
دسترسی به عدالت همگانی و برپایی ساختار های اجتماعی کارآمد، مسؤول و فراگیر 

در همه سطوح. 
17- تقویت راه  های اجرا و حیات بخشی دوباره مشارکت جهانی برای توسعه پایدار



13

جدول )2(: هدف سّوم تضمین زندگی   سالم و ترویج سالمت برای همه در 
تمام سنین

3-1- تا 2030 کاهش درصد مرگ و میر ناشی از زایمان به کمتر از 70 در یکصد 
هزار تولد. 

3-2- تا 2030 پایان دادن به مرگ و میر های قابل جلوگیری نوزادان و کودکان 
زیر 5 سال. 

3-3- تا 2030 پایان دادن به اپیدمی  های ایدز، سل، ماالریا، و بیماری  های حار های 
بیماری  های منتقل شونده توسط آب و سایر  با هپاتیت،  مبارزه  از غفلت و  ناشی 

بیماری  های مسری. 
3-4- تا 2030 کاهش یك سومی مرگ  های پیش از زایمان بر اثر بیماری  های 
از طریق پیش گیری و معالجه، و گسترش بهداشت و   )NCDs( انتقال  غیرقابل 

سالمتی روانی. 
3-5- تقویت جلوگیری و درمان سوء مصرف مواد، از جمله مواد افیونی و مصرف 

مضر الکل. 
3-6- تا 2030 نصف کردن مرگ و میر و جراحت  های ناشی از تصادفات جاده ای. 
3-7- تا 2030 تضمین دسترسی جهانی به خدمات درمانی و بهداشت جنسی و 
تولید مثل از جمله برای برنامه ریزی خانواده، اطالعات و آموزش، و ادغام بهداشت 

تولید مثل با استراتژی و برنامه  های محلی. 
3-8- تأمین پوشش همگانی سالمت )UHC( از جمله حفاظت در برابر ریسك 
مالی، دسترسی به خدمات سالمت عمومی، دارو ها و واکسن  های ضروری، مطمئن، 

مؤثر، با کیفیت و قابل خریداری برای همه. 
مواد  از  ناشی  بیماری  های  و  میر  و  مرگ  موارد  اساسی  کاهش   2030 تا   -9-3

شیمیایی مضر و آلودگی و مسمومیت هوا، آب و خاک. 
استراتژی های تقویت کننده :

3-الف - تقویت اجرای »چارچوب پیمان کنترل تنباکو« در کشور ها به شکل متناسب. 
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3-ب- حمایت از تحقیق و توسعه درباره واکسن  ها و دارو ها برای تمام بیماری  های 
قرارمی  تأثیر  تحت  را  توسعه  حال  در  کشور های  عمومًا  که  واگیر  غیر  و  واگیر 
منطبق  صرفه  به  مقرون  دارو های  و  واکسن  ها  به  دسترسی  کردن  فراهم  دهند، 
با »بیانیه دوحه« که طی آن حق کشور های درحال توسعه برای استفاده کامل از 
مفاد توافقنامه TRIPS در ارتباط با انعطاف پذیری  های الزم برای حفاظ سالمت 

عمومی و خصوصًا فراهم کردن دسترسی به دارو را برای همه تضمین می کند. 
3-ج- افزایش پایدار سرمایه گذاری در بخش سالمت و استخدام، توسعه، آموزش 
و نگهداری نیروی کار بخش سالمت در کشور های در حال توسعه خصوصًا کمتر 

 .SIDS توسعه یافته  ها و
3- د- تقویت ظرفیت همه کشورها، خصوصًا کشور های درحال توسعه برای هشدار 

زود هنگام، کاهش ریسك، مدیریت ریسك  های ملی و جهانی سالمت.

انتظار می رود هدف سوم مرتبط با طیفی از فعالیت  ها و برنامه  های عملیاتی در نظام 
سالمت باشد. همانطور که بسیاری از فعالیت  ها متمرکز بر هدف سّوم خواهند بود بسیاری 
از اهداف دیگر نیز نیازمند اقدام از سوی نیروی پرستاری است و سیاستگذاران پرستاری 

نقش پیشرو در این زمینه را بازی می کنند. 

یکی از اهداف )3-8( پوشش همگانی سالمت )UHC( است که به عنوان یك عامل 
کلیدی در جهت توانمند سازی و توسعه پایدار، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. 

)Universal Health Coverage(اUHC پوشش همگانی سالمت

قادر  مردم  همه  که  است  این  از  اطمینان  سالمت،  همگانی  پوشش  هدف 
سالمت،  ارتقاء  سطوح  در  مناسب  کیفیت  با  سالمت  خدمات  از  استفاده  به 
این  از  استفاده  که  این  و  هستند  تسکینی  و  توانبخشی  درمانی،  پیشگیری، 
 )WHO 2013( .خدمات برای مشتریان مشکل اقتصادی ایجاد نمی کند
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 گـزارش اخیـر »پیگیـری پوشـش همگانـی سـالمت، اولین گـزارش ارزیابـی جهانی
 WHO & Word Bank group 2015« نشـان می دهـد کـه مـا راه طوالنـی تـا 
رسـیدن بـه ایـن اهـداف را در پیـش داریـم. این گـزارش که در نـوع خود اولیـن گزارش 
در مـورد اندازه گیـری پوشـش خدمـات سـالمت و حفاظـت مالـی و رسـیدن کشـور ها 
بـه هـدف پوشـش همگانـی سـالمت اسـت، نگاهـی به دسترسـی بـه خدمات سـالمت 
ضـروری در سـطح جهـان در سـال 2013 دارد کـه شـامل تنظیـم خانـواده، مراقبت  های 
بعـد زایمـان، زایمان توسـط افـراد ماهر، واکسیناسـیون کـودکان، درمان ضد ویروسـی و 

درمـان سـل و دسترسـی بـه آب تمیز و بهداشـتی می باشـد. 

اغلب مردم محروم جهان حتی از دسترسی به خدمات پایه محروم هستند. تعهد به 
عدالت در قلب پوشش همگانی سالمت قر ار دارد. برنامه  ها و سیاست  های سالمت 
باید بر روی ارائه خدمات سالمتی عادالنه برای فقیرترین مردم، زنان و کودکان، 

مردم ساکن در مناطق روستایی و اقلیت  ها تمرکز کند. 

دکتر ماری پانول، دستیار مدیرکل در نظام  های سالمت و نوآوری  های سالمت

به  نفر، حداقل  این گزارش نشان داد که حدود 400 میلیون  همانطور که قباًل ذکر شد 
یکی از این خدمات دسترسی ندارند و این که بسیاری از مردم به دلیل پرداخت هزینه  های 
سالمت از جیب به سمت فقر مطلق سوق داده شده اند. سازمان بهداشت جهانی و گروه 
همگانی  پوشش  به  دسترسی  برای  کشور ها  که  می کنند  توصیه   )2015( جهانی  بانك 
سالمت باید حداقل 80% جمعیت شان به این خدمات سالمتی ضروری دسترسی داشته 

باشند و همه افراد در هر کجا از پرداخت  های کمرشکن سالمت محافظت شود. 
و  دارند  برعهده  همگانی سالمت  پوشش  به  دسترسی  در  را  کلیدی  نقش  پرستاران 
مثال  های زیادی در مورد نقش پرستاران در گسترش دسترسی مردم به خدمات سالمت 
بین المللی  شورای  توصیه  های  از  برخی   .)ICN 2011, 2015a( دارد  وجود  ضروری 
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پرستاران برای افزایش دسترسی شامل مرکز سالمتی برای کارکنان نظام سالمت و پروژه 
ICN TB / MDR TB می باشد. 

به سایت  های زیر مراجعه شود:
 www. icn. ch/what-we-do/wellness-centres-for-
health-care-workers /
www. icn. ch/tb-mdr-tb-project/welcome-to-theicn-tb-
mdr-tb-project. html  

انتظارات جدید از کارکنان نظام سالمت:

تحقق هدف سوم توسعه پایدار، اطمینان از زندگی  های سالم و ارتقاء رفاه برای همه 
پوشش  است.  پایدار ضروری  توسعه  اهداف  دیگر  به  رسیدن  برای  در همه سنین،  افراد 
ارائه  شامل  بلکه  است  خدمات  نیازمند  افراد  همه  به  رسیدگی  تنها  نه  همگانی سالمت 
خدمات سالمت با کیفیت و مردم محور نیز می باشد. رسیدن به این مهم، نیازمند نظام 
پیش بینی  است.  انگیزه  با  و  دیده  آموزش  کارکنان سالمت  کافی  تعداد  با  کارآ  سالمت 
می شود که تا سال 2035 با کمبود 10/1 میلیون نفر متخصصین سالمتی )پرستار، ماما و 
پزشك( مواجه خواهیم بود. بسیاری از کشور ها به دلیل کمبود و توزیع نامناسب نیرو های 
ماهر  پرسنل  کمبود  نشده اند.  هزاره  توسعه  اهداف  به  دستیابی  به  قادر  بخش سالمت،  
بخش سالمت شامل پرستاران به عنوان یکی از  بزرگ ترین موانع داشتن نظام سالمت 
مؤثر شناخته شده اند. هنوز سرمایه گذاری در نیروی انسانی کم است و پیش بینی  های آینده 
انسانی  نیروی  تقاضای  و  بین عرضه  درآمد  نشان می دهد که در کشور های کم  نگاری 
بخش سالمت فاصله زیادی ایجاد خواهد شد. همچنین انتظار می رود که کشور های غنی 
و فقیر به واسطه برنامه ریزی صحیح در منابع انسانی و در عرضه و تقاضای سرمایه  های 

انسانی بخش سالمت بطور خودکفا عمل کنند. 

در این رابطه سازمان بهداشت جهانی »استراتژی جهانی در مورد منابع انسانی بخش 
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نشست  در  می رود  انتظار  که  است  کرده  تهیه  را  انسانی سال 2030«3  نیروی  سالمت، 
جهانی سالمت در می 2016 به تصویب برسد. 

 ICN از مدت  ها قبل اهمیت برنامه ریزی بهتر برای نیروی کاری پرستاری را شناسایی 

این استراتژی  ها حمایت کرده است. در صورت تصویب در  از توسعه  )ICN 2014( و 
سازمان  های  و  آمد  خواهد  بوجود  ملی  اقدامات  برای  انتظاراتی  جهانی سالمت،  نشست 
قرار  توجه  مورد  اهداف  این  به  رسیدن  برای  سریع  اقدام  صورت  در  پرستاری  حرفه ای 

خواهند گرفت. 

3- Global Strategy on Human Resources for Health )HRH): work force 2030
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جدول )3(: استراتژی جهانی در مورد منابع انسانی بخش سالمت: نیروی کار 2030 

)پیش نویس 1: ارائه شده به هیات اجرایی صد و سی و هشتمین نشست(

چشم انداز: 
پیشرفت قابل توجه در پوشش همگانی سالمت و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل با کسب 

اطمینان از دسترسی مناسب به کارکنان بخش سالمت
هدف کلی:

 بهبود توسعه اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از آن با کسب اطمینان از موجود بودن، در دسترس 
بودن، قابل قبول بودن وکیفیت نیروی کار سالمت به واسطه سرمایه گذاری مناسب و اجرای 

سیاست  های مؤثر در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی. 
اصول:

- ارتقاء حق سالمتی
- ارائه خدمات سالمت ادغام یافته و مردم محور

- ارتقاء مشارکت جوامع توانمند شده
- حمایت از حقوق شخصی، شغلی و حرفه ای همه کارکنان نظام سالمت شامل محیط کاری 

ایمن و مناسب و رفع هرگونه تبعیض، تهدید و خشونت
- رفع خشونت، تبعیض و آزار جنسیتی

- افزایش همکاری  های بین المللی در راستای اولویت  های ملی
- اطمینان از استخدام اخالق مدارانه با استفاده از منشور جهانی استخدام بین المللی نیروی بخش 

سالمت
- بسیج  منابع و پایداری تعهدات سیاسی و مالی و تقویت همکاری ها

- ترویج نوآوری  ها و استفاده از شواهد
اهداف اختصاصی: 

1- به حداکثر رساندن عملکرد، کیفیت و تأثیر نیروی انسانی سالمت به واسطه سیاست  های 
مبتنی بر شواهد در مورد منابع انسانی بخش سالمت، مشارکت برای زندگی  های سالم و رفاه، 

پوشش همگانی سالمت، حفاظت سالمتی و مقاومت در تمام سطوح. 
2- افزایش سرمایه گذاری در منابع انسانی سالمت برای نیاز های امروز و فردای جمعیت و مد 
نظر گرفتن پویایی بازار کار برای بهبود حداکثری در برآیند های سالمت، ایجاد اشتغال و رشد 

اقتصادی. 
3- ظرفیت سازی مؤسسات در سطوح استانی، ملی و بین المللی برای رهبری و مدیریت مؤثر و 

حاکمیت اقدامات در مورد منابع انسانی بخش سالمت. 
اجرای  از  اطمینان  و  پایش  برای  بخش سالمت  انسانی  منابع  مورد  در  اطالعات  تقویت   -4

استراتژی  های ملی و جهانی.
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چرا پرستاران باید در تقویت نظام سالمت دخیل باشند؟
همه ما تصدیق می کنیم که دنیا هیچگاه شاهد این سطح از اقدامات و تکنولوژی  ها برای 
درمان بیماری  ها  و افزایش امید به زندگی  نبوده است. با وجود این، تفاوت بین سطح سالمت 
افراد در حال افزایش است )CRISP & CHEN 2014(. قدرت نظام  های سالمت در ارائه 
این خدمات به افرادی که به آن نیاز بیشتری دارند کافی نیست و این نظام ها قادر به ارائه این 

خدمات به اندازه کافی و با جامعیت نیستند. 

تمام  برای  اولویت  یك  آن ها  مقاومت  افزایش  و  سالمت  نظام  های  تقویت  و  ساخت 
دارای  بیماری  ها می تواند  از  پیشگیری  و  ارتقاء سالمت  در  پرستاران است. سرمایه گذاری 
اثرات مثبت در کاهش میزان تقاضا از نظام سالمت و همچنین مشارکت اقتصادی در جامعه 
Tang- همانگونه که .)Jamison et al 2013 )از طریق شهروندان سالم و مولد باشد 

بیان کردند »مراقبت  های بهداشتی  charoensathien و همکارانش در سال 2015 

اولیه که اکثر افراد فقیر می توانند به آن دسترسی داشته باشند می تواند بعنوان یك روش 
مهم برای رسیدن به اهداف UHC در نظر گرفته شود«. 

تمامی توصیه  های سیاسی موجود در اهداف توسعه پایدار و برنامه های منابع انسانی 
بخش سالمت روشن می سازد که اقدام در مورد عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت باید هسته 
مرکزی فعالیت  های حرفه ای باشند زیرا که باعث بهبود برآیند های بالینی، صرفه جویی در 
زمان و پول در یك دوره طوالنی می شود. اما دلیل محکم  تر  این که اقدام در جهت کاهش 

نابرابری  های سالمت موضوع مهم درعدالت اجتماعی است. 

عدالت اجتماعی چیست؟
عدالت اجتماعی شامل توزیع عادالنه منابع و مسئولیت  ها در میان اعضاء یك جمعیت 
با تمرکز بر روی جایگاه نسبی یك گروه اجتماعی نسبت به دیگر گروه  ها در جامعه 

و بررسی ریشه  های نابرابری و همچنین رفع عوامل آن است. 

CNA2009
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وقتی عدالت اجتماعی را در سالمت و مراقبت  های سالمتی بکار می بریم، کلمه منابع 
معنی بیش از دسترسی صرف به خدمات سالمت را می دهد. این مفهوم شامل دسترسی به 
دیگر عوامل مانند مسکن، بهداشت، حمل و نقل، شغل و آموزش نیز می شود. بطور کلی، 
اجتماعی  برای تحقق عدالت  اقدام  بر سالمت هستند.  اجتماعی مؤثر  این ها عوامل  همه 
بطور  پرستاران  آنجایی که  از  برابر می باشد.  بهبود دسترسی  و  تفاوت  ها  معنی کاهش  به 
آنان  که  است  پر واضح  می کنند  مشاهده  را  نابرابری  مثال  هایی  از  کار  محیط  در  روزمره 
نقشی مهم در مشارکت برای تقویت نظام سالمت در فعالیت  های روزانه شان داشته باشند. 
است  اجتماعی  عدالت  به  توجه  مردم  رفاه  و  ارتقاء سالمت  در  پرستاران  برای  اصل   یك 

 .)CNA 2009, Sheridon 2013(

هر متخصص حرفه ای سالمت می تواند بعنوان یك حامی برای افراد، جوامع، 
نیروی انسانی سالمت و عموم جامعه باشد. از آنجایی که بسیاری از عوامل 
تأثیرگذار سالمت مانند تجارب سال  های اول زندگی، آموزش، زندگی کاری، 
درآمد، شرایط محیطی و زندگی در خارج از بخش سالمت هستند یك متخصص 
سالمت ممکن است الزم باشد از جایگاهش به عنوان یك کارشناس سالمت و 
یك فرد مورد اعتماد برای تشویق و ایجاد تغییرات در حیطه  های دیگر استفاده 

کند. 
 )موسسه عدالت در سالمت 2013(

منشور اخالقی ICN برای پرستاران، به روشنی مسؤولیت آنان برای ایجاد و حمایت از 
اقدام برای رفع نیاز های سالمتی و اجتماعی جامعه، بخصوص جمعیت  های آسیب پذیر را مورد 
تأکید قرار داده است. نقش پرستار به عنوان یك حامی برای برابری و عدالت اجتماعی در 
راهنما های بسیاری از سازمان  های حرفه ای پرستاری آماده است و همچنین مثال  های زیادی 
از فعالیت گروهی متخصصین سالمت برای تأثیر بیشتر بر روی سیاست گذاران در جهت بهبود 

 .)Allen et al 2013( فرصت  ها در این زمینه  ها وجو دارد
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تعریف پرستاری:
سنین،  تمامی  در  افراد  از  مشترک  و  مستقل  مراقبت  های  شامل  پرستار ی 
خانواده ها،گروه  ها و جوامع چه بیمار و چه سالم در تمامی مکان  ها است. پرستاری 
شامل ارتقاء سالمت، پیشگیری از بیماری، مراقبت از بیماران و ناتوانان و افراد 
در حال احتضاراست. حمایت طلبی، ایجاد یك محیط ایمن، تحقیقات، مشارکت 
در سیاستگذاری سالمت و مدیریت بیماران بستری و نظام سالمت و آموزش 

نقش  های کلیدی پرستار هستند. 
)ICN 2002(

در  گزارش شان  در  سال 2015  در   Rose و   Tombing-Marphy که  همانطور 
مورد تحقیقات مرتبط با نقش رهبری پرستاران در تقویت مراقبت  های بهداشتی اولیه در 
پایدار و پوشش همگانی سالمت در سطح جهان اعالم  از اهداف توسعه  جهت حمایت 
کرده اند، پرستاران آموزش  های  مراقبت جامع را یاد گرفته اند تا در هنگام مراقبت همه 
متذکر شده اند که  آن ها همچنین  بگیرند.  نظر  در  را  فرد  رفاه یك  و  جنبه  های سالمت 
هرچند تمرکز روزافزون بر روی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت وجود دارد ولی مدل  های 
بر روی  آن ها  دارند.  تمرکز  بیماری  ها  درمان  بر روی  هنوز  ارائه خدمات سالمت  جاری 
اهمیت مراقبت  های بهداشتی اولیه در جوامع دور افتاده و یا در کشور های کم درآمد که 
اکثر مراقبت  های ارائه شده در سطوح محلی وابسته به تبحر کارکنان بهداشت و یا کمك 
پرستاران است تأکید بیشتری دارند. حمایتی که پرستاران و پرستاری از همکارانشان در 
سطح جوامع به واسطه راهنمایی و همکاری اجرا می کنند ارائه می نمایند و شناخت اهمیت 
مشارکت کمك پرستاران و کارکنان سالمت جامعه در ارائه خدمات محلی، یك کلید برای 

 .)Dick et al 2007( توسعه  های آینده است
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تفکر:

بسیاری  در  که  است  شده  شناخته  کامالً  موضوع  این 
بیماری«  »عدم  عنوان  به  سالمت  سالمت،  نظام  های  از 
 تعریف می شود و بر روی افراد و بیماری آن ها تمرکز دارد

ایجاد  را  نظام سالمتی  تفکر،  نوع  این   ،)WHO 2007(
می کند که خیلی محدود نیاز های جمعیت بزرگ تری را رفع 
می نماید. آیا شما با این موضوع موافقید و ما برای تغییر این 

رویکرد چه می توانیم بکنیم؟

نتایج تحقیقات نشان می دهد هر چه یک جامعه 
از هم گسسته تر باشد احتمال اجرای سیاست  های 
سالمت عمومی در آن کمتر است. ما برای ایجاد 
همبستگی در جوامعی که به آن ها خدمت می کنیم 

چه کار می توانیم انجام دهیم؟

)McKee and Mackenbach 2013(
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         نگاه عمیق تر به نظام  های سالمت

سیستم  های  انسانی،  منابع  مانند  سیستم  ها  زیر  از  بسیاری  شامل  سالمت  نظام  های 
اطالعات، بودجه و حاکمیت سالمت هستند. 

جدول )4(: نظام سالمت چیست؟ 

فصل

 توسعه نظام 
سالمت نیرومند

2 

یك نظام سالمت شامل تمام سازمان ها، مؤسسات، منابع و افرادی است که هدف اولیه 
آن ها بهبود سالمت است. این نظام همچنین شامل تالش  ها در جهت تأثیر بر شاخص های 
تعیین کننده   سالمت و فعالیت  های مستقیم برای بهبود سالمت می باشد. نظام سالمت 
شامل اقدامات ارتقائی، پیشگیرانه، درمان و بازتوانی از طریق ترکیبی از اقدامات سالمت 
عمومی و تسهیالت مراقبت  های بخش سالمت است که مراقبت  های سالمتی شخصی 
را از طریق بخش دولتی و غیردولتی ارائه می دهد. اقدامات نظام سالمت باید پاسخگو و 
از نظر اقتصادی منصفانه باشد و با مردم با احترام برخورد نماید. یك نظام سالمت نیازمند 

کارکنان، منابع مالی، اطالعات، حمل و نقل، ارتباطات و راهنما برای عمل است. 
)WHO 2007(
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در سال 2007 سازمان سالمت جهانی تقویت نظام  های سالمت را به عنوان یك اولویت 
استراتژیك جهانی اعالم کرد. این سازمان اعالم کرد که این اولویت وظیفه همگانی است 

 .)WHO 2007(

سازمان بهداشت جهانی شش عامل را برای رسیدن به یك نظام سالمت مستحکم و 
نیرومند به شرح زیر برمی شمارد:

1. خدمات سالمت صحیح، خدماتی است که اقدامات سالمتی شخصی و غیر شخصی 
با کیفیت، اثربخش، ایمن را در زمان مورد نیاز و با حداقل اتالف منابع ارائه می دهند. 

2. کارکنان سالمت کارآ آن هایی هستند که خدمات را بطور منصفانه و مؤثر ارائه 
می دهند، پاسخگو هستند و تالش می کنند تا بهترین نتایج ممکن سالمت را برای 
افراد فراهم کنند و البته منابع مناسب در اختیارشان قرار دارد. پرسنل به تعداد کافی 
وجود دارند به  روش درست توزیع شده اند و دارای صالحیت، پاسخگو و مولد هستند. 

3. یك سیستم اطالعات سالمت خوب، سیستمی است که به واسطه آن از تولید، 
تحلیل، نشر و استفاده به موقع از اطالعات قابل اعتماد در مورد عوامل نظام سالمت، 

عملکرد نظام سالمت و وضعیت سالمت اطمینان حاصل کنیم. 

4. یك نظام سالمت کارآ امکان دسترسی عادالنه به تولیدات دارویی، واکسن  ها 
و تکنولوژی با کیفیت، ایمن، بهره ور و هزینه اثربخش و همچنین استفاده درست، 

علمی و مقرون به صرفه از آن ها را فراهم می کند. 

5. یك سیستم مالی سالمت خوب، منابع مالی مناسب برای سالمت را به طریقی 
فراهم می کند که مردم قادر به استفاده از خدمات مورد نیازشان هستند و از هزینه  های 
کمرشکن سالمت محافظت می شوند. این سیستم مشوق  هایی را برای مصرف کنندگان 

و ارائه کنندگان خدمات در جهت افزایش بهره وری تعیین می نماید. 

6. رهبری و حاکمیت شامل اطمینان از وجود چهارچوب  های سیاست گذاری استراتژیك و 
نظارت  های مؤثر، ایجاد مشارکت، تنظیم مقررات، توجه به طراحی سیستم و پاسخگویی است. 
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مردم،  همه  به  کیفیت  با  سالمت  مراقبت  های  ارائه  جهت  کارآ  سالمت  نظام  های 
با  کند الزم هستند.  پرداخت  می توانند  که  قیمتی  و  دارند  نیاز  آن  به  که  مکانی  و  زمان  در 
است.  برانگیز  چالش  آن  پیچیدگی  های  دلیل  به  سالمت  نظام  های  تقویت  این   وجود 
 USAID این چالش را در تعریف خود از تقویت نظام  های سالمت این گونه تشریح کرده است :

فرایندی که با استفاده از آن اطمینان حاصل می شود مردم خدمات اصلی نظام 
سالمت را دریافت می کنند. )شامل حاکمیت، تأمین مالی، ارائه خدمات، نیروی 
سالمتی  برآیند  های  تا  تکنولوژی ها(  دیگر  و  واکسن  دارو،  و  اطالعات  انسانی، 
می شوند،  محافظت  درمان  کمرشکن  هزینه  های  از  شهروندان  یابد،  ارتقاء 
مؤثر  عادالنه،  بطور  خدمات  و  می شود  حاصل  اطمینان  بیماران  رضایتمندی  از 
ارائه می شود. تمامی زیر سیستم  های نظام سالمت می توانند به علت  و پایدار 
مراقبت  های سالمتی  زیاد  هزینه  های  مثال  برای  شوند.  محدودیت  هایی  ضعیف 
را  آن  کاًل  یا  کنند  مراجعه  مراقبت  ها  دریافت  برای  دیرتر  مردم  می شود  باعث 
کنار بگذارند. بودجه سالمتی یک کشور ممکن است همه نیاز  های سالمتی مردم 
اکثر  در  آسیب شود.  دچار  برآیند های سالمتی کشور  بنابراین  و  نکند  تأمین  را 
تشکیل  را  نظام سالمت  جاری  بودجه  انسانی %70  نیروی  هزینه  های  کشور ها 

 .)WHO 2006( می دهد

با وجود این نباید از خاطر ببریم که یك نظام سالمت کارآ نمی تواند بدون کارکنان 
بخش سالمت که بخوبی آماده شده اند وجود داشته باشد. به عبارت دیگر سالمت مردم 

بدون سرمایه گذاری بر روی نیرو های انسانی بخش سالمت غیرممکن است. 

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که سرمایه گذاری در نیروی انسانی سالمت 
عالوه بر منافع اقتصادی ناشی از سالم بودن مردم، می تواند اثرات مثبت در توسعه اجتماعی 
و اقتصادی کشور ها داشته باشد )GHWA 2015(. ما نیاز داریم که نگاه سنتی مان به 
نیروی انسانی به عنوان هزینه  های جاری را عوض کنیم و درک کنیم که سرمایه گذاری 
در نیروی انسانی سالمت، یك استراتژی برای دسترسی به »سالمت برای همه« و رشد 
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اقتصادی با ایجاد مشاغل باکیفیت در بخش عمومی می باشد. 

یك نظام سالمت ضعیف نمی تواند مقاوم باشد. در بخش بعد ما به چگونگی مقاوم سازی 
نظام  های سالمت می پردازیم. 

تفکر:

یك نظام سالمت پایدار سه ویژگی کلیدی دارد: قابلیت ارائه برای بیماران 
و خانواده ها، کارکنان و دولت، قابل قبول برای ذی نفعان مانند بیماران و 
نیاز های  این که  به دلیل  گروه  های متخصص بهداشتی و انعطاف پذیر 

مراقبت سالمتی ایستا نیستند. 
)Fineberg 2012(

به سازمانی که در آن کار می کنید فکر کنید. آیا 
شش محور سازمان بهداشت جهانی را در عمل 
می بینید؟در کجا ها نیاز به تقویت دارند؟شما چه 
کاری می توانید انجام دهید و چه کسی می تواند به 

شما کمک کند؟
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          مقاومت نظام سالمت چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟
نظام  های سالمت مقاومتی برای پوشش همگانی سالمت ضروری هستند و می توانند 
پاسخ کافی را به طغیان بیماری  ها بدهند. همانطور که OXfam در بیان تجاربش از شیوع 
ابوال در سال 2015 اعالم کرده است و این موضوع توسط شواهدی از منابع دیگر نیز تایید 
شده، نظام  های سالمت مقاومتی نیازمند سرمایه گذاری طوالنی مدت در شش حیطه کلیدی 

هستند که شش عامل اصلی از نظر WHO را پوشش می دهد:

1. تعداد کافی کارکنان سالمت آموزش دیده. 

2. دسترسی به داروها. 

3. سیستم  های اطالعات بهداشتی قوی شامل مراقبت مداوم. 

4. زیرساخت مناسب. 

5. بودجه عمومی کافی. 

6. یك بخش عمومی قوی برای ارائه خدمات باکیفیت و عادالنه. 

فصل

 نظام سالمت
مقاومتی چیست؟

3 

مقاومـت نظـام سـالمت را می تـوان بـه عنـوان ظرفیـت کارکنـان نظام 
سـالمت، مؤسسـات و مـردم، بـرای آمادگـی و پاسـخ مؤثر بـه بحران ها، 
حفـظ عملکـرد اصلـی در مواجهـه بـا بحـران، اسـتفاده از تجـارب حیـن 

بحران  هـا و در صـورت نیـاز سـازماندهی مجـدد آن هـا توصیـف کرد. 
)Kurk et al 2015)
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تفکر:

هر چند کار های زیادی برای تقویت نظام  های سالمت انجام شده است اما واضح است که 
این ها کافی نیستند. سیستم  ها و افراد درون آن باید بتوانند با تغییرات و چالش  ها تطابق پیدا کنند. 

هدف نظام  های سالمت موفق این است که بتوانند تطابق پیدا کنند، یاد بگیرند و منعطف 
باشند. این سه مفهوم کلیدی برای ساخت و توسعه مقاومت، اساسی هستند. 

1. انعطاف پذیری: توانایی سازمان برای اصالح آسان فرآیند ها است. این عامل می تواند 
مثل  دیگر  عواملی  با  مرتبط 
یا  و  کارکنان  استخدام  شرایط 

مدل  های ارائه خدمات باشد.

سازمان  توانایی  تطابق:   .2
یافتن  تغییر  و  دادن  تغییر  برای 
به منظور کارکرد بهتر در برخی 
شرایط و با برخی اهداف می باشد. 

3. یك سـازمان یادگیرنده 
یادگیـری  کـه  اسـت  سـازمانی 

اعضایـش را تسـهیل می کنـد و بطـور دائـم خـودش را متحـول می سـازد. 

به شش عامل مرتبط با مقاومت نظام سالمت نقادانه 
فکر کنید. 

نمره ای  چه  خود  سیستم  یا  و  سازمان  به  شما 
با  یا  انفرادی  اقداماتی هست که شما  آیا  می دهید؟ 

دیگر همکاران بتوانید برای بهبود آن انجام دهید؟

شکل )1(: سه عامل مقاومت

انعطاف پذیری

تطابق یادگیری
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کراک و همکارانش 2015 در مقاله هایی که مربوط به مقاومت در موضوعات دیگر بود 
مقاومت نظام سالمت را کشف کردند. آن ها اعالم کردند که مقاومت یك خاصیت مهم 
برای نظام سالمت می باشد که فقط با درنظر گرفتن زمینه  های ملی قابل دسترس نیست. 
آن ها مقاومت نظام سالمت را یك سرمایه عمومی جهانی می دانند که نیازمند پاسخ دسته 

جمعی از سوی جامعه جهانی است. 

کراک و همکاران پنج عامل کلیدی را برای یك نظام سالمت مقاومتی شناسایی کردند:

1. نظام  های مقاومتی آگاه هستند: آن ها از اطالعات برای درک و مدل سازی خطر ها و 
پاسخ  ها استفاده می کنند. 

2. نظام  های مقاومتی متنوع هستند: آن ها قادر به رفع طیف وسیعی از چالش  های مرتبط 
با تفاوت در دسترسی به منابع هستند. مثل مراقبت  های اولیه، ظرفیت نیروی کاری. 

3. نظام  های مقاومتی خود تنظیم کننده هستند: آن ها می توانند خطر ها را جداسازی و 
رفع کنند و همچنان خدمات سالمتی کلیدی را ارائه دهند و منابع بیشتری را در صورت 

نیاز بسیج نمایند. 

با دیگر شرکا، جوامع و  ارتباطات قوی  4. نظام  های مقاومتی یکپارچه هستند: آن ها 
آژانس  ها ایجاد می کنند. 

5. نظام  های مقاومتی نه تنها در بحران  ها بلکه در زمان  های معمولی نیز تطابق پذیر 
هستند: به عنوان مثال با نیاز های جمعیتی، مهاجرت  های داخلی جمعیت و روش  های 

ارائه خدمات تغییر می کنند. 

حال این سؤال مطرح است که ما منابع محدودمان را کجا برای ایجاد نظام  های سالمت 
مقاومتی سرمایه گذاری می کنیم. همانطور که Oxfam در سال 2015 گزارش داده است: 
رنج  مزمن  و  ناکافی  سرمایه گذاری  از  تاریخی  بطور  عمومی  خدمات  ارائه  حالیکه  »در 
می برده اند و نگرانی  هایی  در مورد کیفیت خدمات ایجاد شده است، شواهد نشان می دهد که 
هنوز خدمات عمومی مؤثرترین و عادالنه ترین مدل برای ارائه خدمات سالمت برای همه 
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است«. نباید فراموش کنیم که مراقبت  های بهداشتی اولیه )PHC( روش مؤثر و دارای 
امتیاز در ارائه مراقبت  های سالمتی ضروری با هزینه های قابل قبول برای دولت  ها و جوامع 
است)WHO 2008(. یك نظام مراقبت سالمت ملی زمانی مؤثرتر است که بر اساس 
PHC بنا شده باشد و خدمات بهداشتی عادالنه، قابل دسترسی برای همگان و ضروری را 

با سرمایه گذاری عمومی به مردم ارائه نماید. 

در کشور هایی که به هدف پوشش همگانی سالمت نزدیك هستند خدمات مراقبت  های 
سالمت از محل نظام مالیاتی تأمین می شود. )WHO 2012( مکانیسم  های مالی باید 
ایجاد  یعنی  کنند.  تأمین  فقرا  به  آوردن  فشار  بدون  را  مراقبت  ها  به  همگانی  دسترسی 
مدل  های صحیح مالی که موانع دسترسی را مانند پرداخت از جیب، فاصله و زمان مراجعه به 

 .)ICN 2015( مراکز را بردارد و ارائه مراقبت  های با کیفیت باال را تضمین نماید

همانطور که در خیلی از گزارش  ها آمده است هنگامی که هزینه مراقبت  های سالمتی 
به عنوان باال است میزان فقر بخصوص در زنان افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر خدمات 
رایگان بهداشت عمومی نه تنها سالمت جمعیت را افزایش می دهد بلکه موانع مالی را بر 
می دارد و در کاهش نابرابری مؤثر است. همانطور که اقداماتی مثل واکسن  های ضروری 
برای اطفال یك حرکت عمومی جهانی است سرمایه گذاری در مقاومت سالمت نیز باید به 

عنوان یك حرکت جهانی در نظر گرفته شود. 

ــوان  ــه عن ــد HIV/AIDS و ســل ب ــی مانن ــای عفون ــرل بیماری  ه همینطــور کنت
ــد نظام  هــای  ــا نیازمن ــا م ــه می شــود، ام ــی در نظــر گرفت یــك حرکــت عمومــی جهان

ــه  ــتیم ک ــی هس ــالمت مقاومت س
یکپارچــه  و  آگاه  پذیــر،  تطابــق 
طغیــان  بتواننــد  تــا  باشــند 
ماننــد  عفونــی  بیماری  هــای 
شــیوع بیمــاری ابــوال در ســال 

نمایــد.  کنتــرل  را   2014

سرمایه  های عمومی جهانی آن هایی هستند 
و  باشد  محروم  آن ها  از  نباید  هیچکس  که 
دیگران  استفاده  مانع  نباید  فرد  هر  استفاده 

از آن شود. 
OXFAM 2015
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سرمایه گذاری در نظام  های سالمت مقاومتی باید به عنوان یك حرکت عمومی جهانی 
در نظر گرفته شود که همه از آن سود می برند. در اهداء کمك به یك کشور بجای تمرکز 
بر روی یك برنامه یا سیاست خاص مثل هدف گذاری برای یك بیماری، باید تأمین منابع 
برای ایجاد نظام سالمت مقاومتی انجام پذیرد تا شهروندان آن کشور و افراد خارج از مرز ها 

از آن بهره ببرند. 

تفکر:

پرستاران در قلب مقاومت:
پرستاران سهم مهمی را در توسعه و نگهداری مقاومت نظام  های سالمت برعهده دارند. 
ما در توسعه خدمات مشارکت داریم، به اعضای تیم سالمت جهت رشد کمك می کنیم 
و بر آن ها نظارت داریم، با بیماران، مراقبین آن ها و جوامع کار می کنیم و از آن ها حمایت 

می کنیم، اطالعات را جمع آوری می کنیم و در توسعه شواهد سهیم هستیم. 

سیاست گذاری  سطوح  جمله  از  سالمت  نظام  سطوح  تمام  در  پرستار  حضور  اهمیت 
ونتورا و همکاران  نظام  های سالمت موضوع شناخته شده ای است.  تقویت  و دولت در 
مامایی  و  پرستاری  تقویت  در  را  بهداشت جهانی  سازمان  فعالیت  های  تحوالت   )2015(
بررسی کردند و مدارک واضحی را در مورد اهمیت پرستاران به عنوان اعضاء تیم سالمت و 
نقش آن ها در بهبود نظام  های سالمت یافتند. رهبران پرستاری در ظرفیت سازی نظام  های 

آیا شما معتقدید سرمایه گذاری در مقاوم سازی یک 
نظام سالمت یک حرکت عمومی جهانی است؟ آیا 
این موضوع نگرش شما را در مورد توزیع کمک  ها 

تغییر نمی دهد؟
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سالمت، نیاز های مردم را می دانند و می توانند از همراستایی استراتژی  ها با نیاز های مردم 
ما را مطمئن سازند. 

وجود  شواهد  به  دسترسی  و  پرستاران  حیاتی  نقش  بین  شفاف  ارتباط  یك  همچنین 
بتوانند  تا  باشند  داشته  نظام سالمت حضور  تمام سطوح  در  باید  پرستاری  رهبران  دارد. 
باشند  داشته  مشارکت  است  مردم  نیاز  بر  مبتنی  که  نظام  های سالمت   در ظرفیت سازی 

 .)ventura et al 2015(

شامیان و همکاران در سال 2015، نُه حیطه ای را که پرستاران می توانند برای تقویت 
نظام  های سالمت و نیروی انسانی سالمت مشارکت داشته باشند برشمردند. این نُه حیطه 

شامل موارد ذیل می باشد :

پرستاران و پرستاری می توانند:

ــه ای ــن حرف ــترک بی ــت مش ــه ای و فعالی ــن حرف ــوزش بی  1. آم
)Inter Professional( را رهبری و حمایت کنند. 

همکاری بین حرفه ای یك راه حل نوآورانه برای تقویت نظام  های سالمت است. آموزش 
بین حرفه ای، کارکنان بهداشتی را برای همکاری بین رشته ای آماده می کند و یك 
پیش نیاز ضروری برای فعالیت بین حرفه ای است. فعالیت  های مشارکتی بین حرفه ای، 
نیروی انسانی قوی و منعطفی را تربیت می کند که بهترین فعالیت  ها و فرصت  ها و 
چالش  ها را شناسایی می کنند. فعالیت مشارکتی یك فرصت برای پرستاران جهت به 

 .)WHO 2010b( حداکثر رساندن مهارت  ها و کار کردن با باالترین ظرفیت است

پرستاران از ادغام آموزش بین حرفه ای در طرح درس خود و در برنامه  های آموزشی 
کار  مجموعه  هایی  که  تمام  در  پرستاری  رهبران  می کنند.  حمایت  کارکنان سالمت 
می کنند نقش مهمی را در توسعه همکاری  های بین حرفه ای و اطمینان از کسب حمایت 
برای این روش توسط حاکمیت، سیاست ها، دستورالعمل ها، محیط  ها و مدل  های ارائه 

 .)Sullivan 2015( خدمات مناسب برعهده دارند
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2. از تغییر پارادایم  ها و عملکرد در مراقبت  های سالمت حمایت کنند به 
نحوی که مراقبت  های متمرکز بر بیماری را با نیاز های جمعیت متعادل  کنند. 

موضوعات و برنامه  های جهانی »به دیدگاهی احتیاج دارند که باور داشته باشند ما نیاز داریم 
 )shamian et al 2015( »در کسب و کار سالمت باشیم و نه در کسب و کار بیماری
از آنجایی که مراقبت  های پرستاری بر مردم متمرکز است ما نیاز تعادل بین نظام  های 
بیمار محور و مردم محور را درک می کنیم.این رویکرد استراتژی  های رفاه  سالمت 
رسمیت  به  را  مردم  سالمت  کننده  های  تعیین  و  می کند  برجسته  را  محور  جامعه 

می شناسد )حیطه نهم را مشاهده کنید(. 

3. استراتژی  های ملی و جهانی برای حل مشکل توزیع نامناسب و مهاجرت 
نیروی انسانی سالمت را شناسایی و از آن دفاع کنند.

این استراتِژی  ها باید مبتنی بر شواهد و مبتنی بر زمینه  های محلی باشد و به تنظیم 
مقررات برای آموزش پرستاری، تناسب گروه ها، محیط و شرایط کاری، توسعه مداوم 
با  می توانند  پرستاری  ملی  سازمان  های  کنند.  کمك  شغلی  ساختار های  و  حرفه ای 
نهاد  های سیاست گذار، دولتی و غیر دولتی برای دستیابی به برنامه ریزی صحیح نیروی 
مورد  در  ملی  سیاست  های  تهیه  و  استخدام  مدارانه  اخالق  استراتژی  های  انسانی، 

مهاجرت پرستاران به داخل و خارج کشور همکاری نمایند. 

 4. مراقبت  های بهداشتی اولیه را تقویت نمایند.

مراقبت  های بهداشتی اولیه )PHC( باعث مقاومت، تأثیر و عدالت در نظام  های سالمت 
می شود. تقویت مراقبت  های بهداشتی اولیه نیازمند حمایت  های ملی، بین المللی، آموزشی، 
مؤسسه ای، مقرراتی و انفرادی می باشد. راه  های زیادی وجود دارد که ما می توانیم برای 

ساخت، حمایت و تداوم نقش پرستاران در PHC از آن استفاده کنیم. 



34

مثال  هایی  از مشارکت پرستاران مانند، حمایت از قوانین و سیاست  هایی که به پرستاران 
 ،PHC اجازه می دهد با بیشترین قابلیت هایشان فعالیت کنند، مشارکت در تحقیقات
تالش برای تأثیر بر سیاست  ها برای ادغام مفهوم PHC و اصول آن در آموزش  های 
حمایت  های  جلب  جهت  در  ارتباط  برقراری  به  جوامع  تشویق  و  پرستاری  پایه ای 

سیاسی از PHC از جمله این موارد است. 

5. کسب اطمینان از ترویج صدای قدرتمند پرستاری در تمام سیاست گذاری  ها 
و برنامه ریزی  های سیستم  های اجتماعی و سالمت 

ICN اعتقاد دارد که تمام پرستاران باید در توسعه سیاست  های عمومی و برنامه ریزی  های 

مرتبط با نظام  های ارائه مراقبت، بودجه ریزی نظام سالمت، اخالق در مراقبت  های سالمت 
و عوامل تعیین کننده سالمت مشارکت داشته باشند)ICN 2008(. ما به عنوان یك 
گروه پتانسیل زیادی برای ساخت و توسعه سرمایه سیاسی خود داریم. با وجود این، 
از  استفاده  و  شناسایی  در  پرستاران  توانایی  در  می توان  را  پتانسیل  این  احیاء  کلید 
پتانسیل  های درون پرستاری پیدا کرد. پرستارانی که با نحوه دخالت در سیاست گذاری 
با کسب آگاهی در مورد فرآیند سیاست گذاری شروع  ناآشنا هستند می توانند کار را 

کنند. 

مثال  های زیادی را می توان یافت که نشان می دهد پرستاران در نقاط مختلف دنیا 
چگونه اقداماتشان را برای حمایت از جامعه و سیاست  های ارائه مراقبت  های سالمت 
انجام می دهند )Benton 2012(. فرصت  های زیادی برای مداخله در سیاست گذاری 
در سطح خرد، بخصوص توسعه سیاست  های مرتبط با نیاز های نیروی انسانی پرستار 

 .)Patton et al 2015( وجود دارد

توسعه  در  مشارکت  برای  را  راهبرد هایی  که  پرستاری می خواهد  نهاد های  از   ICN

نیروی  بخش  در  پرستار  از  استفاده  بر  نظارت  مانند:  گیرند  بکار  مؤثر  سیاست  های 
انسانی سالمت، ادغام مدل  های جدید و استراتژی  های مدیریتی، ایجاد تصویر مثبت 
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از پرستاری برای مدیران کلیدی و سیاست گذاران در سطوح ملی و بین المللی، انتشار 
کار  که  مناسب  شبکه  های  نگهداری  و  مداوم  توسعه  و  مرتبط  تحقیقات  و  دانش 

مشارکتی با سازمان  های دولتی و غیر دولتی را ممکن می سازد. 

6. تأثیر مقررات و قوانین بر روی نظام سالمت و  برنامه ریزی نیروی 
انسانی سالمت را در نظر بگیرند.

یك برنامه نیروی انسانی خوب در حوزه سالمت، محتاج نیروی پرستاری باصالحیت و 
با کیفیت است که قادر به رفع نیاز جمعیت باشد. ICN انتظار دارد که تنظیم مقررات 
هدفمند، شفاف، پاسخگو، منعطف، مؤثر و با همکاری ذینفعان باشد تا اطمینان حاصل 

کند پرستاران صالحیت کافی را دارند و تمام آموخته خود را بکار می گیرند. 

7. زیر ساخت  های اطالعاتی جمع آوری داده به منظور  حمایت از برنامه ریزی 
نظام سالمت را طراحی و بهبود دهند.

ترکیب  اندازه،  مورد  در  را  اطالعاتی  می توانند  اطالعاتی  مناسب  ساخت  های  زیر 
انسانی  نیروی  آموزش  و  توزیع  شناختی،  جمعیت  مشخصات  مدرک،  نوع  گروه ها، 
این داده  های نیروی کاری پرستاری برای تصمیم گیری  های  پرستاری فراهم آورند. 

آگاهانه مرتبط با بازطراحی و برنامه ریزی نظام سالمت مورد نیاز است. 

8. در پژوهش  های مرتبط با نیروی انسانی سالمت و تحقیق و ارزیابی 
نظام  های سالمت به منظور ارائه بهترین شواهد مشارکت نمایند. 

پژوهش  های پرستاری نقش مهمی را در برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و همچنین 
پاسخ به سؤاالت نظام سالمت برای تقویت آن ها بر عهده دارند. پژوهش در نظام 
سطوح  برای  آن  از  می توان  که  می کند  ایجاد  شواهدی  بر  مبتنی  دانش  سالمت، 
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و  نوآوری  ها  ارزیابی،  کرد.  استفاده  عملیاتی  سطوح  و  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
در  پرستاری  جامعه  میان  در  بیشتری  آگاهی  می کند.  بررسی  را  برآیند های سالمت 
مورد مزایای تحقیق در نظام  های سالمت ایجاد کنیم تا اهمیت مشارکت پرستاران را 

در این حیطه برجسته تر کند. 

9. تأثیر پیچیدگی موضوعات اجتماعی و جنسیتی مانند تعیین کننده  های 
سالمت و نابرابری و بی عدالتی را در نظر بگیرند.

تحقیقات نیروی انسانی نشان می دهد که عدم تعادل سیستمیك جنسیتی یك چالش 
مهم برای نیروی کار سالمت است )Newman 2014(. زنان باید در تصمیم گیری 
باشند.  اهداف نقش داشته  تعیین  و  برنامه ریزی  ها  و سیاست گذاری  ها مشارکت و در 
مدیران و مربیان پرستاری برای ایجاد برابری جنسیتی در مجموعه هایشان باید فعالیت 
کنند. پیش بینی نیاز های زندگی کارکنان نظام سالمت و درک این موضوع که عوامل 
اجتماعی و فرهنگی نیازمند به مواظبت هستند، می تواند عدالت در فرصت  ها و عدم 

 .)Newman 2014(تبعیض را تضمین کند
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      راه  های زیادی برای پرستاران وجود دارد که می توانند در توسعه نظام  های سالمت 
مشارکت کنند. بسیاری از پرستاران تنها می توانند در سطوح فردی، تیم مراقبت سالمت و 

سازمانی بیشترین تأثیر را داشته باشند. 

که  همانطور  این  وجود  با 
می کنند،  تغییر  مراقبت  مدل  های 
نیز  واژه»سازمان«  توصیف  حتی 
می تواند مشکل باشد. برخی اوقات 
این سؤال که »من برای چه کسی 
کار می کنم؟« نیز نمی تواند پاسخ 

واضحی داشته باشد. 

توانایی آمادگی در مقابل چالش  های مختلف به عنوان یك ویژگی سازمان موفق در نظر 
گرفته می شود و تیم  های رهبری استراتژیك به این موضوع توجه ویژ ه ای دارند. آمادگی و یا 

 .)CIPD 2011( مقاومت سازمانی صالحیت کلیدی یك تیم مدیریتی است

فصل

 بهبود مقاومت 
سازمانی

4 

سازمان استاندارد انگلیس 2014، مقاومت سازمان 
را این گونه تعریف می کنند: توانایی یك سازمان 
با  تطابق  و  پاسخ  و  آماده شدن  برای پیش بینی، 
منظور  به  ناگهانی  مشکالت  و  فزاینده  تغییرات 

نجات یافتن و فائق آمدن بر آنها. 
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برای استفاده از یك رویکرد ساختارمند برای مقاومت، مثال  های زیر را که می تواند در 
عمل رخ دهد در نظر بگیرید :

* یك دپارتمان اورژانس نیاز وسیعی را در ارتباط با حوادث اصلی پیش بینی می کند. 

* یك مرکز بهداشت با پیش بینی شیوع آنفوالنزا از سالمندان مراقبت می کنند. 

* یك مرکز بهداشت دور افتاده راهکار  هایی را در مورد احتمال قطع ارتباطات به دلیل 
تغییرات آب و هوا پیش بینی می کند. 

* یك سهل انگاری در کنترل عفونت در یك کلینیك عمومی صد ها نفر از ساکنین را 
تحت تأثیر قرار می دهد. 

* یك دپارتمان اطفال افزایش بیماری  های تنفسی اطفال را در زمستان پیش بینی می کند. 

به این سناریو ها توجه کنید. واضح است که در هنگام مواجهه با این چالش  ها و برای 
جلوگیری از ناتوانی سیستم برای ارائه مراقبت  های مناسب، خیلی از بخش  های نظام سالمت 

باید باهم کار کنند. 

از سازمان  های مقاومتی انتظار می رود که برای بهترین و بدترین شرایط آماده باشند و 
بتوانند به سرعت توانمندی  های خود را هنگام مواجهه با مشکالت جدی بازسازی کنند. 
افراد در سازمان  های مقاومتی به این موضوع توجه دارند که شکست ممکن است رخ دهد و 

همیشه در جستجوی مکانیسم  هایی برای بهبود عملکرد ها در تمام سازمان هستند. 
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تفکر:

1. اثر آخرین تغییر مهم و غیر قابل پیش بینی بر سازمان شما چه بوده است؟ شما از 
این تغییر چه یاد گرفته اید؟ این تجارب چگونه برای دیگران نیز بیان شد؟

2. سازمان شما چگونه برای تغییرات در محیط مراقبت  های سالمتی آماده است؟ آیا 
برای این کار با دیگران نیز همکاری دارد؟

3. سازمان شما چه نوع فرآیند هایی برای شناسایی و تحلیل روند های نوظهور دارند؟ 
این روند ها چه تأثیری خواهند گذاشت و آیا تغییرات مورد نیاز ایجاد شده است؟

4. شما چه کاری می توانید برای مشارکت در مقاوم سازی سازمانتان انجام دهید؟

رویکرد های توسعه مقاومت
مؤسسه عالی پرسنل و توسعه )CIPD 2011( در یك دستورالعمل برای کمك به توسعه 
مقاومت چهار حیطه از مالحظات را شناسایی کرده است. این چهار حیطه شامل مشخصات شغل فرد، 
فرهنگ و روش  های فعالیتی سازمان، خصوصیات و نفوذ رهبران در سازمان و محیط و وقایع بیرونی 

که سازمان در آن فعالیت می کند می باشد. CIPD این چهار حیطه را به شرح زیر تشریح می کند :

1. طراحی شغل: مقاومت به خصوصیات نقش و شغل فرد بستگی دارد. یعنی این 
که میزان نیاز به شغل فرد چقدر است؟چقدر افراد بر روی شغلشان کنترل دارند و چه 

نوع از انگیزش  ها یا پاداش ها )داخلی و خارجی( با یك شغل خاص ارتباط دارد. 

2. ساختار و فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی و روش  هایی که سازمان فرآیند ها 
و روش  های کاری را تعیین می کند برای مقاوم سازی ضروری هستند. به عنوان مثال اگر 
یك سازمان ساختار بروکراتیك به همراه فرهنگ دستوری و کنترلی داشته باشد ممکن 

است افراد داخل سازمان کمتر قادر به پاسخ و تطابق به چالش  ها باشند. 



40

3. رهبری: رهبری میانی )رهبری توسط مدیران میانی( و روش رهبری حمایتی و مشارکتی 
می تواند بطور وسیع بر توانایی کارکنان جهت مقاومت در برابر وقایع ناگوار تأثیرگذار باشد. 

4. محیط  های بیرونی/سیستماتیک: محیط بیرونی و روابط اجتماعی برای ایجاد 
مقاومت عوامل کلیدی هستند. اگر شبکه  های ارتباط موفق برای کارکنان و سازمان 
ایجاد نشده باشد، سازمان فاقد منابع الزم برای تطابق مؤثر و مثبت در برابر تغییرات 
است. حمایت اجتماعی و مؤسسه ای در هر سطحی کلیدی است. همچنین مقاومت 

سازمانی وابسته به مقاومت ذی نفعان، رقبا و صنعتی است که در آن فعالیت می کند. 

Team care :مراقبت تیمی
ارائه  نظام  های  در  است چرا که  مقاومت سازمانی  در  مفهوم مهم  تیمی یك  رویکرد 
مراقبت سالمت پیچیده امروزی، غیر ممکن است که یك گروه حرفه ای، بطور مجزا طیف 
وسیعی از خدمات مردم محور و مشاوره را ارائه نماید. در عوض ارتباط داشتن و ارجاع برای 
هماهنگی و استمرار مراقبت  ها ضروری است. شواهد زیادی در مورد مزایای رویکرد تیمی 
وجود دارد و شامل برآیند های بهتر سالمتی، بهبودی مشتری و رضایت کارکنان و کاهش 
هزینه  ها برای مؤسسات بهداشتی است که همه این ها می تواند به مقاوم سازی بیشتر سازمان 

 .)Mezzlch et al 2015( کمك نمایند

محیط کاری
 »Positive Practice Enviroment« سازمان  ها می توانند با ایجاد محیط کاری مثبت
که شرایط کار سالم و ایمن، فرصت  هایی برای تداوم آموزش و توسعه حرفه ای، دسترسی به 
تجهیزات مورد نیاز، بار کاری مناسب و شرایط کار جذاب را فراهم می کند از مقاومت حمایت کنند 
)WHPA 2008(. فرهنگ سازمانی برای حمایت از کار تیمی مؤثر مانند ارتباطات آزاد، 

شفافیت، حمایت، نظارت و ارشاد از دیگر عوامل محیط کاری مثبت است. 

شغلی  طراحی  باشد.  اثرگذار  سالمت  نظام  برمقاومت  می تواند  نگهداشت  و  استخدام 
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منعطف یك عامل مهم برای استخدام و نگهداشت کارکنان ماهر و استفاده از مهارت  های 
که  منعطف  شغلی  فعالیت  های  مزایای   .)ICN 2012( می باشد  دسترس  در  پرستاری 
پرستاران بر آن کنترل دارند شامل افزایش سالمت و رفاه، افزایش رضایت شغلی و تعهد 
سازمانی و کاهش نگرانی  های پرسنلی در سازمان مانند غیبت و جابجایی می باشد. ایجاد 
ارتباط بین شرایط کاری منعطف و برآیند های پرستاری و مداخله پرستاران در برنامه ریزی 

نیروی انسانی و تصمیم گیری  های برنامه ای می تواند منجر به شکست و یا موفقیت شود. 

رویکرد ها به مدیریت خطر
یك بخش مهم در توسعه سیستم  های منعطف، تطابق پذیر و یادگیرنده، مرتبط با توانایی 
در تشخیص و مدیریت خطر است. اثرات سوء ناشی از خطرات شناخته شده با بهره گیری 
از اقدامات مدیریت خطر قابل پیشگیری و کاهش است. به شرطی که این اقدامات توسط 
بخش سالمت و دیگر بخش  ها با همکاری مردم در معرض خطر انجام پذیرد. این اقدامات 

شامل همکاری با بیماران و گروه  های اجتماعی در توسعه پاسخ  های نوآورانه است. 

در رابطه با بررسی و مدیریت خطر مطالب زیادی نگاشته شده است و منابع زیادی برای یادگیری 
وجود دارد. اما در ساده ترین شکل، بررسی خطر در جستجوی پاسخ به چهار سؤال زیر است:

- چه اشتباهی می تواند رخ دهد؟
- در چه زمان هایی؟

- چقدر مشکل ساز است؟
- آیا نیازی برای اقدام وجود دارد؟

معمواًل امکان رفع همه خطر ها وجود ندارد اما کارکنان مراقبت  های بهداشتی وظیفه دارند هر 
چقدر بیشتر از بیماران محافظت کنند. یعنی ما باید از هر خطر غیر ضروری جلوگیری نماییم. بهتر 
است که بر روی خطر های واقعی تمرکز کنیم. خطر هایی که احتمال آسیب را دارند. اگر فرآیند 
بررسی خطر خیلی پیچیده شود ممکن است ما را از هدف اصلی که انجام اقداماتی برای پیشگیری 

از وقوع خطر است دور کند. 
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درک ما از خطر و مقاومت باید به 
هم مرتبط باشد تحقیقات جدید در 
این زمینه نشان می دهد که چگونه 
کسب  در  را  ما  عوامل  این  درک 
بینش جدید نسبت به تبعیض  های 

سالمت کمك می کند.1 

همانطور که پانتر- بریك )2014( گزارش دادند »در موضوع سالمت، تحقیق در مورد 
خطر اغلب جای تحقیق در مورد مقاومت را می گیرد. با وجود این نیاز روزافزونی برای تغییر 

توجه از خطر به مقاومت در تحقیقات و فعالیت سالمت وجود دارد.«

برآیند ها  و  سازمانی  مقاومت  بین  قوی  ارتباط  از  تحقیقات  شواهد  روزافزون  بطور 
حمایت می کنند. استراتژی  های مثبت در حمایت از توسعه مقاومت سازمانی می تواند باعث 
 منافع شخصی و سازمانی مثل بهره وری باال، رفاه بهتر و کاهش غیبت و جابجایی شود

 .)Mc Alister And Mc Kinnon 2009(

brick-Panter 2014) - 1( بخصــوص محققیــن دانــش دقیق تــری از خطــر، درک عمیق تــری از مقاومــت و اقدامــات معنــی دار 
و یــا جامعــه ای از خطــر و راه  هــای مقاومــت در بیــن فرهنگ  هــا را در اختیــار مــا قــرار داده انــد. 

تفکر:

شامل   Risk Managment خطر  مدیریت 
زبان  به  است.  خطر ها  مدیریت  و  تحلیل  بررسی، 
ساده شامل شناخت این که چه وقایعی ممکن است 
کاهش  روش  های  و  شوند  آینده  در  آسیب  سبب 

احتمال و عواقب آن چیست؟
NHS Direct 2007

شما چه نوع خطر هایی را می توانید در سازمانتان شناسایی 

کنید؟

شما چگونه برای این خطر ها آمادگی دارید؟به عنوان مثال در 

نظر بگیرید ممکن است یک فرد از تیم مراقبت  های بهداشتی 

بیمار شود و مرخصی بگیرد. 

چه حیطه  هایی نیاز به تقویت دارد تا مقاومت سازمانی بهبود 

یابد؟ چگونه می توانید آن را رفع کنید؟
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تجدید  مانند:  دارند  قرار  فزایند های  فشار های  معرض  در  پرستاران  و  پرستاری       
ساختار ها و تغییر سازمان ها، تطابق با تغییرات در ارائه خدمات و مدل  های مراقبت، فشار های 
 )ICN 2015( اقتصادی، توسعه حیطه عملکرد و افزایش انتظارات از نیروی کاری پرستاری
پرستاران به همراه دیگر کارکنان نظام سالمت همچنین استرس  های فیزیکی و روانی ناشی 
و محیط  های  باال  استرس  تجربه  می کنند.  تحمل  نیز  را  مدت  کاری طوالنی  از ساعات 
 کاری نامساعد منجر به افزایش بیماری  ها و مشکالتی در نگهداشت نیروی کار می شود

)McAlistor and McKinoon 2009(. کمبود ناشی از عوامل باال می تواند فشار 
مضاعفی را بر نیرو های کاری باقیمانده ایجاد کند. ما به آنچه می توان در سطح سازمانی 
انجام داد توجه کردیم. مثل ایجاد محیط مؤثر کاری. این فصل نگاهی به راه حل  ها در حیطه 

فردی خواهد داشت. 

وجود  زیادی  اسناد  و  شواهد  سالمت،  مراقبت  های  کار  محیط  استرس  های  مورد  در 
دارد که واقعی و قابل اعتماد هستند و تعداد زیادی تحقیق در مورد راه حل  های مرتبط 
با این مسئله نیز وجود دارد. استرس  های مزمن می تواند به اختالل شناختی و اختالالت 

فصل

توسعه مقاومت 
فردی

5 
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تأثیر می گذارند  تفکر  توانایی  بر روی احساسات، عملکرد حافظه و  روانی منجر شود که 
 .)Jackson et al 2007(

بسیاری از رویکرد ها برای مبارزه با استرس  ها بر روی استراتژی  های تطابق تمرکز دارند 
و لزوماً به افراد برای مقاوم سازی آن ها و غلبه بر مشکالت ایجاد شده و واکنش به چالش  ها 
کمکی نمی کند )Sull et al 2015(. نکته قابل توجه دیگر این است که گرچه بخشی از 
پرستاران از استراتژی  های محافظت فردی استفاده می کنند ولی این کار می تواند توانایی 
آن ها را برای مشارکت با بیماران و همکاران به روش حمایتی کاهش دهد. همه ما مسؤول 
مراقبت از خودمان و توسعه استراتژی  های مقاومتی هستیم. اگر پرستاران و سازمان  ها در 
نظام سالمت نتوانند از خودشان مراقبت کنند چگونه می توانند از مردم و جوامع مراقبت 

کنند؟

راهنمایی CIPD در سال 2011 برای توسعه مقاومت سه رویکرد را که افراد می توانند 
برای توسعه مقاومت بکار گیرند مشخص کرده است. این رویکرد ها بسته به این که بر روی 
ویژگی  های داخلی یك فرد تمرکز داشته باشد و یا بر محیط اجتماعی و یا ترکیبی از این به 

سه دسته تقسیم می شوند:

1. ویژگی  های فردی/ شخصی: مقاومت یك مولفه درونی برای افراد است و 
توانایی ذاتی است که بخشی از شخصیت آن ها را تشکیل می دهد. این ویژگی ممکن 
از  است شامل: تمرکز داخلی و کنترل )کنترل بر روی زندگی فرد(، پشتکار، آگاهی 
احساسات و مدیریت آن، خوش بینی، داشتن چشم انداز، خودکفایی)اعتقاد به توانایی  های 

خود( و توانایی حل مشکل باشد. 

2. محیط: مقاومت کامال وابسته به تجاربی است که یك فرد از محیط بیرونی خود 
این عوامل میزان  اجتماعی که یك فرد دریافت می کند و  دارد. مثل میزان حمایت 

مقاومت فرد را تعیین می کند. 

3. محیط- فرد: مقاومت محصول ترکیبی از شخصیت فردی با تأثیرات محیطی 
مثل خانواده، همتایان و محیط اجتماعی است. 
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ممکن است مردم به یك چالش پاسخ  های متفاوتی بدهند. مقاومت شخصی ترکیبی از 
خصوصیات فردی و مهارت  های یادگرفته شده است و بطور روزافزون این دیدگاه تقویت 
می شود که حمایت از افراد برای توسعه مقاومت آن ها برای افراد، بیماران و سازمان  ها منافع 

زیادی دارد. 

از  برای سازمان  ها در مورد حمایت  را  و همکاران در سال 2015 موارد مهمی   Sull

اقدامات آموزشی برای افزایش مقاومت شخصی در محیط کار اهمیت رفاه پرسنل و اثر آن 
بر روی مراقبت از بیماران بیان کردند. در انگلیس مجله سالمت و رفاه NHS )دپارتمان 
سالمت 2009( ارتباطات واضحی را بین سالمت و رفاه پرسنل و ایمنی بیمار، تجارب بیماران 
و تأثیر مراقبت  های بیمار شناسایی کرد. این گزارش توصیه کرد که تمام سازمان  های ملی 

سالمت در انگلستان باید یك استراتژی و چشم انداز شفاف را  برای آینده ترسیم نمایند. 

توانایی  به عنوان  را  تندرستی)شکل 2( مقاومت فردی  رابرتسون و کوپر متخصصین 

)Robertson, Cooper( مدل مقاومت فردی رابرتسون،کوپر :)شکل )2

اعتماد به نفس
داشتن احساس صالحیت، توانایی در تطابق با شرایط استرس زا و اعتماد به 

نفس قوی جهت داشتن مقاومت مهم هستند. میزانی که افراد احساسات مثبت 
و منفی را تجربه می کنند نیز مهم هستند. 

تطابق پذیری
انعطاف و تطابق پذیری با محیط در حال تغییر که خارج از کنترل ما هستند 

برای مقاوم ماندن ضروری می باشند. افراد مقاوم قادر به تطابق مؤثر با تغییرات 
هستند و بازسازی آن ها سریع تر اتفاق می افتد. 

     حمایت اجتماعی
        ایجاد ارتباط موفق با دیگران
   و دریافت حمایت می تواند به
 افراد جهت غلبه بر موقعیت های

  ناگوار بیش از سعی در تطابق خودش 
کمك کند. 

    هدفمندی
داشتن یك حس روشن از هدف، 

 ارزش  های واضح و اشتیاق، به افراد 
در پیگیری کار ها و نا امید نشدن در

 مواجه با شکست  ها کمك می کند. 

مقاومت
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برای تندرست ماندن و کارآ بودن در شرایط فشار تشریح می کنند که شامل بهبودی پس 
از شکست  ها می باشد. آن ها مدلی را از رویکرد های آموزشی توسعه ا ی برای مقاوم سازی 
ارائه نمودند. بر طبق نظر آن ها مقاومت در یك فرد در هر زمانی می تواند بطور موفقیت آمیز 

ایجاد شود. 

این دیدگاه در پژوهش جکسون و همکاران)2007( تقویت شد. جکسون پیشنهاد کرد که 
پرستاران بطور ویژه ای می توانند آسیب پذیری خود را نسبت به تنوع محیط کاری با توسعه 
و تقویت مقاومت شخصی شان کاهش دهند. توصیه  های زیادی وجود دارد که آموزش 
برنامه  های  برنامه آموزش پرستاری گنجانده شود و حمایت  های حرفه ای در  مقاومت در 

منتورشیپ گنجانده شود. 

مقاومت، تندرستی و بهداشت روان؛ نقش مهم تری برای پرستاران 
اگر ما درک خود را از ارتباط بین مقاومت فردی و توانایی برای ارائه مراقبت  ها افزایش 
دهیم، با توسعه این مفهوم می توانیم مهارت  های خود را برای افزایش مقاومت فردی در 
یك جمعیت وسیع تر بهبود بخشیم. ما می دانیم که بسیاری از شوک  های اجتماعی که قباًل 
ذکر شد بر روی سالمت روان و تندرستی اثر فوری دارند و احتمال خطراتی مانند خودکشی 
و خشونت  های بین فردی را افزایش می دهند. بیکاری یك عامل مهم  برای سالمت روان 
ناتوانی  با  همراه  زندگی  عامل  دومین  ماژور  افسردگی  اختالالت  جهانی  در سطح  است. 

محسوب می شود. 

یك محیط کار خوب برای تندرستی جسمی و روانی مفید است. در حالی که سطحی از 
استرس می تواند برای سالمت خوب باشد با این حال یك محیط کاری بد می تواند اثرات 
مخرب به همراه داشته باشد )Jackson et al 2007(. اگر این موضوع را درک کنیم 
می توانیم از کارفرمایان بخش سالمت انتظار داشته باشیم که نقش رهبری را در مدل سازی 
عملکرد بهینه در سیستم برعهده بگیرند. تغییرات در فعالیت  های کاری، تغییرات ساختار و 
تغییرات سریع و وسیع می توانند استرس  های روانشناختی، خستگی، فرسودگی و اختالالت 
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افسردگی را افزایش می دهد. اگر نظام سالمت برای محدود کردن تغییرات اقدام کافی را 
انجام دهد، اثرات منفی کاهش خواهد یافت. 

تفکر:

چه موضوعاتی در محیط کار مقاومت شما را کاهش می دهد؟

چگونه می توانید حمایت را در محیط کار خود افزایش دهید؟
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     در فصول گذشته ما به روش  های مختلفی که پرستاران می توانند در تقویت نظام  های 
مهم  نقش  از  زیادی  مثال  های  کردیم.  اشاره  کنند  مشارکت  مقاومت  افزایش  و  سالمت 
پرستاران در تغییر و تحوالت و پیشرفت  های مهم در ارائه خدمات در تمام سطوح نظام 
سالمت، از سطح سیاست گذاری تا ارائه خدمات وجود دارد. به این دلیل ممکن است تمایل 
به ادامه همان مسیر داشته باشیم. اما اکنون، بیش از هر زمانی، ما نیازمند این هستیم که 
نقش خودمان را در سیستم وسیع تر درنظر بگیریم. سه حیطه ی دارای اولویت که مرتبط 
اگر  کنیم.  تمرکز  آن ها  توسعه  روی  بر  باید  ما  که  دارد  وجود  است  جدید  مهارت  های  با 
می خواهیم اثر حرفه ای خود را افزایش دهیم باید منعطف، تطابق پذیر و پذیرای روش های 

جدید یادگیری باشیم. این سه حیطه شامل موارد زیر است :

1- نقش پرستاران در پذیرش تکنولوژی  های دیجیتال 

2- تشریح کیفیت و تأثیر آن

 3- رهبری سیستم

فصل

راه  های پیش رو

6 
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1- پذیرش تکنولوژی  های دیجیتال :
همانگونه که سازمان بهداشت جهانی اشاره کرده است )2010 و 2007( برای داشتن نظام 
سالمت قوی، نیاز به نظام  های اطالعات کارآ وجود دارد و اطالعات باید بطور مناسب در اختیار 
پرستاران قرار گیرد. ارتباط بین نظام  های مراقبت سالمت و تغییرات سریع در تکنولوژی  های 
ارتباطات باعث شده است که نوآوری  های مراقبت  های سالمت سریعتر از گذشته توسعه و 
انتشار یابد. پرستاران از تکنولوژی برای ارتباط با مراکز ارائه مراقبت  های اولیه در مناطق دور 
افتاده جهت افزایش دسترسی مردم به مراقبت  ها و ارائه توصیه  های الزم استفاده می کنند. 
پرستاران در فعالیت  های روزانه خود از تکنولوژی  هایی  برای کنترل عالئم حیاتی، دادن دارو ها 
و اندازه گیری نتایج استفاده می کنند. دیجیتال شدن نیازمند بازنگری در تمام روش  هایی  است 

که قباًل ارائه خدمات انجام می دادیم و پذیرفتن احتماالت جدید است. 

استقرار تکنولوژی  های جدید به پرستارانی نیاز دارد که به تکنولوژی مناسب اشتیاق نشان 
دهند. اغلب به تکنولوژی به عنوان پروژه باال به پایین نگاه می شود و پرستاران در مراحل انتهایی 
فرآیند تغییر درگیر آن می شوند این موضوع منجر به اجرای آهسته و غیر مؤثر می شود. در عوض 
ما باید در سیستم  ها نقش رهبری داشته باشیم و درک عمومی در مورد نقش تکنولوژی  ها در 
تحول نحوه ارائه مراقبت  ها و ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت  ها را بهبود بخشیم. تکنولوژی 
دیجیتال همه جنبه  های محیط مراقبت پرستاری را در همه مجموعه  ها تحت تأثیر قرار داده 
و ما باید برای حل این چالش  ها پیش قدم باشیم. همانطور که کوپر در سال 2013 نوشت: 
ارزش گذاری به تکنولوژی و اطالعات، نیازمند آموزش، برنامه ریزی استراتژیك و اشتیاق برای 

داده  های سالمت به منظور بهبود روش  های کاری است. 

تفکر:

داده  های  از  استفاده  برای  اشتیاقی  شما  آیا 
سالمت دارید؟ اگر نیست، چگونه می توانید آن را 
توسعه دهید؟ چگونه داده  های سالمت می تواند 

در روند بهبود کار شما مؤثر باشد؟
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2 - تشریح کیفیت و تأثیر آن
حیطه  برای  نیازی  پیش  دیجیتال(  تکنولوژی  )مانند  اطالعاتی  مناسب  ساخت  زیر  یك 
اثر کارهایشان را تشریح می کنند برای  اولویت دار بعدی است. روشی که پرستاران کیفیت و 
اطمینان از  ارزش گذاری به نقش پرستاران توسط دیگران یك امر کلیدی است. این روش  ها 
باعث می شود که منابع و محیط کافی برای افزایش مشارکت پرستاران در مقاوم سازی نظام 
سالمت در اختیار آن ها قرار گیرد. معمواًل کار های پرستاران برای تغییر قابل مشاهده نیست و 

استفاده از تکنولوژی در ارائه خدمات می تواند به این دیده شدن کمك کند.. 

با وجود این ضروری است که پرستاران بطور فعال درگیر توسعه استاندارد ها برای کیفیت 
شوند و فرصت  های بیشتری برای تأثیر گذاری بر سیاست گذاری  ها و ایجاد تغییرات در سطح 
سازمان در اختیار آن ها گذاشته شود. این عوامل باعث می شود تجارب و تخصص پرستاران 
در مورد کیفیت و نظام  های مردم محور بیشتر به کارگیری شود. در تمامی سطوح حاکمیت 
و سیاست گذاری، تخصص پرستاران باید دیده شود و آن ها به عنوان بازیگران تأثیرگذار در 

ارائه خدمات با کیفیت در نظام  های سالمت مورد احترام قرار می گیرند. 

را هر سال صرف مراقبت  های سالمت  تریلیون دالر  از 4  ما در سطح جهان بیش 
می کنیم اما فقط یك بخش جزیی از این رقم صرف تکنولوژی برای تحول خدمات 
می شود. البته این نمی تواند تنها راه حل باشد. اگر این توسعه تکنولوژی به عنوان یك 

بخش از یك گسترش فرهنگ تغییرنباشد اثر آن قابل انکار است. 

Wilson and Langford 2015

می دهید  ارائه  که  را  خدماتی  اثر  چگونه  شما 
تشریح می کنید؟ تفاوت ابزار هایی که در اختیار 
شما هست چیست؟ آیا از همه فرصت  ها برای 
تغییر  ایجاد  در  پرستاران  قدرت  دادن  نشان 

استفاده می کنید؟
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3- رهبری سیستم ها
مراقبت  های  و  پرستاری  برای  آن  اهمیت  و  رهبری  ماهیت  مورد  در  زیادی  مطالب 
سالمتی نوشته شده است )Benton 2012( با وجود این همانگونه که قباًل گفته شد 
رهبران فعلی پرستاری با چالش  ها و تغییرات غیرقابل پیش بینی مواجه هستند و نیاز دارند 

بصورت منعطف و تطابق پذیر کار کنند. 

مدل  های سنتی رهبری که بر اساس مدل تك سازمانی و ساختار سازمانی هرمی بنا 
شده اند در حال حاضر پایدار نیستند. بخصوص در رهبری بخش عمومی، مرز های سازمانی، 
حرفه ای و جغرافیایی محو شده اند و خدمات ادغام یافته، روش  های مراقبت تحول یافته، 
منابع به اشتراک گذاشته شده و کارکنان به روش  های خیلی متفاوت به کار گرفته شده اند. 
محققین این زمینه مانند Fillingham and Weir در سال 2014 پیشنهاد کرده اند که 
اکنون رهبران نیاز دارند که مرکز ثقل تفکراتشان را از »تعهد نسبت به سازمان« به »تعهد 
نسبت به شهروندان« و جمعیت گسترده  تر تغییر دهند. این تغییر در نگرش اهمیت داشتن 

چشم انداز مشترک و همکاری در یافتن راهکار ها را مورد تأکید قرار می دهد. 

فیلینگام و ویر رویکردی را به نام رهبری سیستم  ها تشریح می کنند. این رویکرد توسط 
مرز های  از  گذشتن   -2 1-مشارکت   می شود:  مشخص  مرتبط  و  مشخص  ویژگی  دو 
سازمانی، حرفه ای و مجازی که رهبران را به ورای محدود های معمولی در مسؤولیت  ها و 
اختیاراتشان رهنمون می کند. این نویسندگان همچنین ویژگی  های رهبری سیستم بزرگ 
را تشریح می کنند و پیشنهاد می کنند که این مهارت باید توسط افراد، آموزش دهنده  ها و 

سازمان  ها هدفمند  تر توسعه یابد. )جدول 6(
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جدول )5(: رفع نیاز های جدید : السالوادور

هرچند السالوادور قدم  های بزرگی را در ارائه خدمات سالمتی به مردمش برداشته ولی هنوز 
با مشکالت زیادی مواجه است. یك پرستار که از تعداد زیاد بیماران با تب دانگه خسته شده 
بود در یك کلینیك روستایی دوردست تصمیم گرفت که کار ها را در دست خود بگیرد و 
برنامه ای برای تغییر را اجرا کند. او می دانست که باید حمایت مدیر محلی خود را جلب کند 
که یك پزشك بود. او تصمیم گرفت که شواهدی را از توصیه  های سازمان بهداشت جهانی 

جمع آوری کند. 
این پرستار هیچ گونه آموزش بهداشت عمومی ندیده بود اما او اجازه نداد این کمبود آموزش او 
را متوقف کند. در عوض او با مراجعه به کتاب  ها و اینترنت یاد گرفت که با ایجاد یك نقشه 

جغرافیایی از موارد بیماری می تواند محل و شدت بیماری را تشخیص دهد. 
او همچنین با نگاه به آمار و اطالعات متوجه  شد که مشکل در حال بدتر شدن است. بعد 
از ارائه اطالعات توسط او و پیشنهاد برای برگزاری جلسات آموزشی هدفدار برای بسیاری از 
گروه  های محلی در معرض خطر، پیشرفت در مبارزه تب دانگه بسیار زیاد بود. افراد محلی در 
حال حاضر خودشان در مبارزه با این مشکل همکاری می کنند و این پرستار که اکنون جزء 

تیم مدیریتی محلی است به درمانگاه  های دیگر برای حل مشکالت مشابه کمك  می کند. 
)Benton 2012(

جدول )6(: رهبری سیستم  های بزرگ

رهبری سیستم  های بزرگ معمواًل در رهبران به واسطه عوامل زیر شناخته می شود: 
* ارزش  های کلیدی فردی آنها: مانند ایجاد هدف مشترک با پذیرفتن خطر  ها برای 

رسیدن به یك هدف مشترک
* نحوه درک آنها: مانند ارزیابی اطالعات بوسیله جمع آوری داده  ها از محیط خارج 

از کار خود یا به کار بردن رویکرد  های نو برای ارتقاء تفکرات جاری
* روش تفکر و تجزیه و تحلیل مسائل: مانند به اشتراک گذاشتن چشم انداز بوسیله 

ارتباطات برای ایجاد اعتماد و اعتبار و یا حمایت از عملکرد
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* چگونگی ارتباط با دیگران: مانند خدمات ارتباطی منطبق بر استاندارد های متفاوت 
و رویکرد های مقاومت خارج از سازمان خود

* رفتار و اقدامات: مانند توسعه قابلیت  ها با ایجاد سیستم  های جانشین پروری
موضوعات  طرح  بوسیله  نتایج  روی  بر  تأثیرگذاری  مانند  فردی:  خصوصیات   *

مشترک و اجماع
)NHS Leadership Academy 2015(

 رویکرد باال برای رهبری، اهمیت ایجاد ائتالف و مشارکت  های قابل اعتماد را نشان 
می دهد. این رهبران هستند که درک می کنند، تغییرات پایدار زمان بر هستند و نیاز به تعهد 
و تداوم چشم انداز دارند. این رویکرد نیازمند کار در ورای مرز ها و ایجاد شبکه  های همکاری 

است تا مقاومت نظام  های سالمت بهبود پیدا کند. 

تفکر:

برنامه عملیاتی
با در نظر گرفتن جنبه  های مختلف برای تقویت و بهبود نظام  های سالمت و افزایش 
مقاومت آنها، می توانیم برخی اقدامات کلیدی را به شرح زیر برای برنامه ریزی خالصه کنیم :

پرستاران :
- محافظت از سالمت و تندرستی خود

شـما بـرای افزایش مقاومت سـازمان خـود و نظام 

سـالمت چـه کاری می توانید انجـام دهید؟
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- اهمیت دادن به افزایش مقاومت فردی و کمك به توسعه مقاومت همکاران

- در نظر گرفتن راه  های کار کردن فعال با بیماران، مراقبین و جوامع برای ارتقاء درک 
آن ها از خود مراقبتی و تأثیرگذاری بر توسعه خدمات

- افزایش مهارت  ها در جهت تشریح اثرات مثبت مراقبت  های با کیفیت پرستاری بر 
نتایج مراقبت  های سالمت

- توسعه تفکر نظام  های سالمت با ایجاد شبکه  های قوی در تمام سیستم

مؤسسه/کارفرما :
- اطمینان از ایجاد محیط مثبت کاری برای کارکنان بخش سالمت

- حمایت از سالمت و رفاه کارکنان 

- ایجاد فرصت  های یادگیری برای کارکنان

Critical Incident Review اطمینان از وجود نظام مرور نقادانه وقایع -

- تصویب برنامه  های مقابله با بحران

سیاست گذاران :
- تصویب و اجرای قوانین برای محافظت کارکنان نظام سالمت و اطمینان از محیط 

مثبت کاری 

- برنامه ریزی و مدیریت صحیح منابع انسانی. ایجاد استراتژی ملی منابع انسانی بخش 
سالمت و اجرای مؤثر آن

- تسریع در حرکت از سیستم بیمار محور به سیستم  های خدمات پیشگیری و ارتقاء 
سالمت

- اطمینان از توجه به برنامه ریزی مقاومتی در توسعه راهبردی نظام  های سالمت
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- مشارکت دادن پرستاران در سیاست گذاری برای اطمینان از بهره گیری از حداکثر توان 
و مهارت پرستاران در نظام سالمت

نقش سازمان  های ملی پرستاری
- کسب اطمینان از توسعه سیاست  های مؤثر سالمتی برای حمایت از فعالیت پرستاران 

بر اساس حداکثر توانمندی هایشان و افزایش مشارکت پرستاری

- تربیت رهبران پرستاری برای افزایش مشارکت پرستاران در تمام سطوح نظام سالمت
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      تمرکز این کتاب راهنما بر نحوه مشارکت پرستاران در بهبود مقاومت نظام های 
سالمت بود. این که ما باید با یکدیگر برای ساخت نظام های سالمت قوی  کار کنیم  تا 
بتوانیم برای تطابق با چالش های آینده مقاوم باشیم و اهداف توسعه پایدار را محقق کنیم 

واضح است.

ارائه خدمات و مراقبت های سالمت با کیفیت به همه مردم نیازمند، وظیفة اخالقی و 
حرفه ای همة پرستاران است. همانطور که ذکر شد پرستاران به عنوان نیروهای متخصص 
نوآور، محور ارائه مراقبت هستند حتی زمانی که هیچ امکاناتی در اختیارشان نیست و حمایت 
سازمانی نمی شوند. با وجود این بهبود مقاومت نظام سالمت نیازمند تالش های بین بخشی 
بازیگران در تمام سطوح است. پرستاران که اکثریت خدمت مراقبت های  به وسیله تمام 
سالمت را با همکاری دیگر همکاران در بخش های بهداشتی و غیر بهداشتی ارائه می دهند 

در این فرآیند نقش مهمی را بر عهده دارند.

دلیل دیگر برای مداخله پرستاران در اصالحات سیاستگذاری نظام سالمت، تأثیر زیادی 
است که این سیاست ها بر روی محیط کار پرستاران دارد. ما با مشارکت در تصمیمات نظام 

فصل

نتیجه گیری

7 
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نظام  افزایش مقاومت  به  ایجاد کنیم که منجر  را  سالمت می توانیم محیط کاری مثبت 
سالمت و بهبود نتایج آن می شود.

پرستاران باید نقش خودشان را در تغییرات ایفا کنند. با باز طراحی نظام های سالمت و 
مشارکت کامل پرستاران در سیاستگذاری ها ما می توانیم مراقبت های با کیفیت را برای همه 

افراد حتی در زمان های سخت ارایه کنیم.
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