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 آیىذي ویزَی کار پزستاری َ مامائی

پزستاری َ مامائی َ ساسماوٍای تىظیم مذیزان ارشذ پزستاری َ مامائی کشُرٌا، رٌبزان اوجمىٍای 

مقزرات کشُرٌا بً ٌمزاي کىفذراسیُن جٍاوی مامائی، شُرای بیه المللی پزستاران َ ساسمان 

در شٍز ژوُ دَر ٌم  3122می  33َ  32بٍذاشت جٍاوی بزای ششمیه وشست سً جاوبً در رَسٌای 

  .جمع شذوذ

سی ّ هبهبئی ّ سفغ هْضْػبت اسبسی دس تبهیي هشاقجتِبی ایوي، توشکض ایي ًطست ثش هْضْع آیٌذٍ ًیشّی کبس پشستب

 . ّ ثب کیفیت پشستبسی ّ هبهبئی ّ تٌظین هقشسات ایي ًیشُّبی حشفَ ای ثْد

پشستبساى ّ هبهبُب اغلت تٌِب ًیشُّبی دس دستشط ثخص سالهت ثشای خیلی اص کطْسُب سا تطکیل هیذٌُذ ّ 

 .یي هطبسکت دس دستیبثی ثَ اُذاف تْسؼَ جِبًی سا ثش ػِذٍ داسًذهسئْلیت سٌگیي ثِجْد سالهت هشدم ّ ُوچٌ

ضْاُذ ًطبى هی دُذ، پشستبساى ّ هبهب ُب دس هطبسکت ثب تیوِبی ثیي حشفَ ای داسای تخصص الصم ثشای تقْیت 

دم افشاد، خبًْادٍ ُب ّ جْاهغ ثشای دستیبثی ثَ ًتبیج ثِتش سالهتی ُستٌذ. تؼِذات جِبًی ثشای تْسؼَ سالهت هش

 .ّ لضّم اطویٌبى اص دستشسی ػبدالًَ ثَ هشاقجت ُبی سالهت ثب کیفیت، دس ایي ساٍ هطْق هب ُستٌذ

ثَ ػٌْاى UHCکَ اخیشا هٌتطش ضذٍ است اص دستشسی ُوگبًی سالهت SDGثٌبثش ایي گضاسش، اُذاف تْسؼَ پبیذاس

شاد دس ُوَ سٌیي حوبیت هی کٌذ. ّسیلَ ای ثشای اطویٌبى اص صًذگی ُبی سبلن ّ افضایص تٌذسستی ثشای ُوَ اف

ایي تؼِذات، فشصتی سا ثشای پشستبساى ّ هبهبُب ایجبد هی کٌذ تب ثَ هطبسکت هِن خْدثشای اسائَ خذهبت سالهتی 

 .هشدم هحْس دس توبهی هشاحل صًذگی اداهَ دٌُذ

اى ّ هبهبُب دس آى کبس ضْاُذ اص سًّذُبی سالهت ًطبى دٌُذٍ ایجبد صهیٌَ ایی پیچیذٍ دس حبل تغییشاست کَ پشستبس

هی کٌٌذ. ثٌبثشایي تؼِذ ثیطتشی ثَ سشهبیَ گزاسی دس ًیشّی کبس پشستبسی ّ هبهبئی دس صهیٌَ هذیشیت، آهْصش، 

  .فؼبلیت، تٌظین هقشسات ّ قبًًْگزاسی ایي حشفَ ضشّسی است

پشستبس ّ هبهب دس استجبط ثب ثشای تقْیت تبثیش ًیشّی کبس  6106ثٌبثش ایي گضاسش، ضشکت کٌٌذگبى دس ًطست سَ جبًجَ 

  .ُوَ جٌجَ ُبی تْسؼَ پشستبسی ّ هبهبئی ثیبًیَ ای صبدس کشدًذ

 

 



 

 

 :هتي کبهل ایي ثیبًیَ ثَ ضشح صیش است

 حمایت اس سزمایً گذاری مىاسب در پزستاری َ مامائی 

 

ّجبًجَ، فؼبلیتِبی اسائَ هذاخالت هْثش سالهت، ًیبصهٌذ هٌبثغ اًسبًی، هبلی ّ تجِیض اتی است.ُوکبسی ُبی د

ُوبٌُگ ّ تقسین هٌبثغ دس هیبى جْاهغ پشستبسی ّ هبهبئی، دیگش گشُِّبی حشفَ ای ،سیبستگزاساى، دّلتِب ّ 

 .سبصهبًِبی غیش دّلتی، سبصهبًِبی کبس، آژاًسِبی خیشیَ، ّ دیگش ریٌفؼبى ضشّسی است

  :دس ایي ثیبًیَ هتؼِذ ضذٍ اًذ 6106ضشکت کٌٌذگبى دس ًطست سَ جبًجَ 

سبصهبى ثِذاضت جِبًی ّ جِت  6101اجشای استشاتژی جِبًی ثشای هٌبثغ اًسبًی ثخص سالهت: ًیشّی اًسبًی 

ّ استشاتژیِبی هشتجظ ثشای تقْیت هطبسکت دس  6161-6106گیشی ُبی استشاتژیک ثشای تْسؼَ پشستبسی ّ هبهبئی 

 .خذهبت سالهت هشدم هحْس حوبیت کٌین

حوبیت ُب ّ گفتگُْبی هجتٌی ثش ضْاُذ سا ثشای جزة هٌبثغ دس جِت پیطشفت پشستبسی ّ هبهبئی ضبهل تْسؼَ 

 .ًقطِبی پیطشفتَ پشستبسی کَ هٌجش ثَ ًتبیج ثِتش سالهتی هیطْد ّ استفبدٍ هْثش تش اص هٌبثغ اًجبم دُین

شستبسی ّ هبهبئی ثشای اسائَ خذهبت هْثش دس ُوکبسیِبی پبیذاس دسّى ّ ثیي حشفَ ای ساثَ هٌظْس افضایص ظشفیتِبی پ

 .صهیٌَ اُذاف تْسؼَ پبیذاس ّ دستشسی ُوگبًی ثَ خذهبت سالهت ضکل دُین

 مذیزیت ویزَی کار پزستاری َ مامائی 

ثشًبهَ سیضی ّ هذیشیت هْثش ّ هجتٌی ثش ضْاُذ ًیشّی کبس ثِذاضتی ثشای سسیذى ثَ ُذف تقْیت ًیشّی کبس پشستبسی 

سای صالحیت ّ هتٌْع، ضشّسی است. تؼذاد کبفی پشستبساى ّ هبهبُبی داسای صالحیت ّ آهبدٍ کَ قبدس ثَ ّ هبهبئی دا

فؼبلیت دس حذاکثش تْاًوٌذیِبیطبى ُستٌذ ثشای سسیذى ثَ اُذاف تْسؼَ پبیذاس ّ دستشسی ُوگبًی ثَ خذهبت 

یٌَ آهْصش،استخذام ّ ًگِذاضت سالهت حیبتی است. ایي هْضْع ثبػث ثبصگطت سشهبیَ گزاسی اًجبم ضذٍ دس صه

پشستبساى ّ هبهب ُب هیطْد.ضشکت کٌٌذ گبى دس ًطست سَ جبًجَ هتؼِذ هیطًْذ ثب ُوکبسی دیگش ریٌفؼبى دس صهیٌَ 

  :ُبی صیش هطبسکت کٌٌذ

 .ثِجْد سیستن ُبی اطالػبت سالهت ثشای تْسؼَ سیبستگزاسی ّ هذیشیت پشستبسی ّ هبهبئی هجتٌی ثش ضْاُذ -0

  .تؼبدل ثِتش ثیي هجوْػَ ُبی آهْصش ّ ثبلیي ثب افضایص کیفیت ّ تخصص پشستبساى ّ هبهبُب ایجبد -6



 

 .اطویٌبى اصایٌکَ حیطَ اختیبسات پشستبساى ّ هبهبُب ثشای سفغ ًیبصُبی فؼلی ّ آیٌذٍ هشدم کبفی ُستٌذ -0

  .تْلیذ هحتْا ّ ضْاُذ ػلوی ثشای ثِجْد آهْصش ّ خذهبت پشستبسی ّ هبهبئی -4

  .ایجبد ّ تقْیت هکبًیسن ُب ثشای ًطش ضْاُذ ػلوی ّ ثشتشیي ػولکشد ُب -5

ایجبد سیبستِب ّ استشاتژیِبی هٌبست ثشای کست اطویٌبى اص دس دستشط ثْدى، قبثل قجْل ثْدى، قبثل دستیبثی  -6

 .ثْدى خذهبت ثب کیفیت پشستبسی ّ هبهبئی

 حاکمیت َ پاسخگُئی

ست اطویٌبى اص کیفیت ّ ظشفیت آهْصضِبی پشستبسی ّ هبهبئی ّ آهْصضِبی ّجْد سیستن ُب ّ فشایٌذُبیی جِت،ک

ُستٌذ تْسظ قْاًیي حوبیت  هذاّم ّ هکبًیسن ُبی اػتجبس ثخطی ّ ًظبست کَ قبثل اجشا، قبثل قجْل، ّ هؼتجش

کیفیت گشدًذ.ثؼالٍّ، ثشای اطویٌبى اص دستشسی ػبدالًَ ثَ خذهبت ثب کیفیت سالهت ثَ هحیظ کبس حوبیتی کَ ثش 

خذهبت تبکیذ داسد ًیبص داسین. ُوچٌیي حضْس ّ هطبسکت فؼبالًَ پشستبساى ّ هبهبُب دس گفتگُْبی سیبستگزاسی ّ 

تصوین گیشی دس هْسد ثشًبهَ سیضی، تْسؼَ، اجشا ّ اسصیبثی خذهبت ّ سیبستِب حبئض اُویت ضبیبًی است. ثٌبثشایي هب 

  :هتؼِذ هیطْین

تٌظین هقشسات ثَ هٌظْس کست اطویٌبى اص صالحیت ّسّدی ّ اداهَ صالحیت اص ایجبد یب تقْیت هکبًیسوِبی  -0

  .پشستبساى ّ هبهبُب حوبیت کٌین

هحیطکبس حوبیتی ثشایبسائَ هشاقجتِبی سالهتی ایوي، ثب کیفیت ّ حفبظت فشدی ّ ػذالت دس پشداخت ثشای  -6

  .پشستبساى ّ هبهبُب سا ایجبد کٌین

  .لی سا تْسؼَ دُینساُِبی پیطشفت حشفَ ای ّ استقبی ضغ -0

دس گفتگُْبی سیبستگزاسی ثَ هٌظْس حوبیت اص کیفیت هشاقجت ّ دستشسی ثَ پْضص ُوگبًی سالهت ّ  -4

 .اُذاف تْسؼَ پبیذاس ثشای اطویٌبى اص سالهت ثِتش ضِشًّذاى فؼبالًَ ضشکت کٌین

 شُرای بیه المللی پزستاران

 کىفذراسیُن بیه المللی ماماٌا

 ساسمان بٍذاشت جٍاوی

 

 


