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 برا و به تعبير بهترر جگرت تحمي رق ااتیرادي       جانبه ي ظالمانه و همهها در شرایط سخت و بغرنج تحریمما  زیعزو مردم شور یکسال است که ک بيش از

حفاظت  لیو وسا قپزشک زاتيو تجه یقااالم دارو نيمأو ت هيته قکه حتاند؛ شرایط دشواري  نيز مواجه 11-گيريِ کووید وان همهتحت عگبزرگ  قچالش

 کارکگران  م ازاعر  سرالمت  جامعره    گيري همهشيوع این  اولِ ياز همان روزها و این در حالق است که دهخود ارار دا ريثأتحت ت زيرا ن قو بهداشت يفرد

مسئوالنه در عرصه مواجهه با این  ایثارگرانه و با حضور  حوزه سالمت قو خدمات قکادر درمان عزیزانِ ریپرستاران و سا  پزشکان درمانق -اشتقشبکه بهد

 ديشره  هرا  ده میخود را به ظهور رسانده و برا تدرد   يا حرفهتعهد  انسانق و اسالمق و واالي فرهگتق و و از خود گذشتگ ثاریا يها ج وه معضل و بيماري 

 انهدوسرت  فرهگرت نروع  و  مبين اسرالم  نید قمتعال يها ارزش در شهیما ر قجامعه پزشک يا کردند که فرهگت حرفهثابت عمل  دانيدر م  مدافع سالمت

دفراع   يهرا  لن در سرا پزشکان و پرسرتاران و امردادگرا   يها يگرثاریا یادآورِکه  اندرکاران بهداشت و درمان دست ثاریو ا يفداکار يها صحگه .دارد قرانیا

 قجامعره پزشرک  به  ي مخت فها از زبان قاز اتهامات ناروا که گاه قد بر برخش قرهبر فرزانه اندالب ارار گرفت و خط بطالن ریبارها مورد تدد  مددس بود

 .شد قکشور زده م

 يهرا  لفره ؤبهداشرت و م   يريشرگ يبره پ  شرتر يتوجه ب هست؛ نيزنگرش در حوزه سالمت  رييتغ يمگاسب برا قکرونا فرصت يريگ همهاز طرف دیگر 

افزار نظام  و سخت ها رساختیتوسعه ز  سالمت کينظام الکترون کپارچهی ستميس   توجه بهبه نظام ارجاع و پزشک خانواده شتريتوجه ب  سالمت قاجتماع

 مارانيسالمگدان و ب ژهیبه و ریپذ بيآس يها گروه هب شتريتوجه ب ق تیو خدمات حما اي مهيب امکاناتهمه ااشار به  قابی گسترش عدالت و دست  سالمت

 .و مگاسب به صورت مستمر بهداشت و درمانکادر  قو رفاه قشغ  يها توجه به چالش و خاص

اررار  ابتالیق عظريم  بزرگ و  قبه ناگاه در مدابل چالش  بود عتيبر طب شتريبه فکر تس ط هرچه ب محابا قب ي به ع م و تکگولوژ که مغرورانسان مدرن 

 قروسیو .دشمطرح و ع ل و عوامل مادي و غيرمادي ابتال به بالیا  عتيطب قدگيچيدر مورد ف سفه خ دت و عظمت و پ قاساس يها پرسشبار دیگر . گرفت

مواجهره  و کمبودهراي ابرزار  امکانرات و       نحوه .تحت تأثير ارار داده استرا  بشر يو معگو قاسيس ق ع م ق اجتماع ي ااتیاد يها جگبه قتمام  کوچک

از آن به  قآت هاي هدر ده ها و سال که تا  دارد يو کاربرد قنگرش قِاز نداط ضعف اساس تیحکاویروس  با  افزاريِ مداب ه افزاري و نرم سخت هاي زیرساخت

 .خواهد شد ادی قجامعه انسان و روشِ نگرش رييتغ در قعگوان ندطه عطف

توجره بره خردمات داوط بانره و        مرق سترش شبکه بهداشتق درمانق کشور  حمایت و استفاده جامع از ظرفيت عظيم بسيج مردتکميل  تعميق و گ

افرراد و جامعره در    يآور در تاب يو معگو اعتداديو عوامل موثر  يسالمت معگو مضاعف بهتوجه  ق توجه به سالمت روان و سالمت اجتماع  محور مح ه

و  بحران و بالیا يگذار استيو نظام س پيشگيري و کگترل بالیا  تدویت مدیریت بحراندر  قپزشکات ديتحد ترویج و توسعه راهبرد  ها و بحران ایهگگام بال

و معتبرر اجرایرق     قع مر نافذ  يراهکارها ارائه .رديکشور ارار گ ق و مسئوالنجامعه ع م توجهمورد  دیهستگد که با قاز جم ه موضوعات  گرید المث ها ده

ي هرا  مرهون تالش ي و سالمت معگو قسالمت اجتماع  در ابعاد سالمت روان ژهیبه و  نظام سالمت قع م قعم کردها و بهبود حکمران يساز گهيبه يبرا

 . و تحديداتق و تدابير مدیریتق جامعه سالمت کشور است  مقع 

 يآور و تاب ثاریا ي نورانقها ج وهیز مدافع سالمت  یاد و خاطره این ضمن آرزوي ع و درجات همه شهداي گرانددر اندالب اسالمق به ویژه شهداي عز

 .داریم مق  مقرا گرا ایدر بال
 
  

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 دبير کميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالق ارآنق در نظام سالمت معاون فرهگگق و دانشجویق وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکق  نایب ریيس و: نویسگده مسئول* . 1
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