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مقدمه

.ریمبمیبسراستزندگیوکارنحوهدراساسیتغییرحالدرکهجهانیدرما•

غییرتوشدهانسانمشاغلووظایفجایگزین"فکرهایماشین"واتوماسیون•

.استگیریشکلحالدریسازمانالزمهایمهارت

نگیفرهساختارهایدراختاللبزرگ،هایسازمانایجادباعثمهمتغییراتاین•

.شودیمانسانیمنابعهایچالشوجدیدهایاستعدادکشف،اجتماعیوسیاسی

بزرگولتحاینسابقهبیخطراتبامبارزهحالدرکاروکسبرهبرانبنابراین•

.اندکردهدرکخوبآنراوباشندمی

آیاوداریمباورراتحوالتوتغییرایننیزماآیااستاینسئوال•

داریم؟آیندهدررانوینسالمتنظامدرتحولپذیرشآمادگی
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نگاهی به طرح تحول نظام سالمت در ایران

.استشدهاجراییاستسالچهارایراندرسالمتنظامتحولطرح•

وشناختراآنهابایدکهداردهاییچالشوقوتنقاطبزرگطرحایناجرای•

.نمایدارائهخدمتمردمبهگذشتهازبهتربتواندطرحاینتاکردکمک

هاینمونهازکهاستداشتهزیادیشمارشقابلمزایایودستاوردهاطرحاین•

.استبودهمردمجیبازپرداختکاهشومیلیون11شدنبیمهآنموفق

درصد10وافزودهارزشدرصدیکمحلازسالمتنظامتحولطرحمنابع•

.استتومانمیلیاردهزار4یا700وهزار3رقمباشد،مییارانههاهدفمندی

بود؟خواهدچگونهسالمتنظامتحولطرحآیندهدرفناوریجایگاه:سئوال•
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طرح تحول نظام سالمت–آمارهای مرکز آمار 

درکهحالیدراستشدهانجاممردمجیبازپرداختیتومانهزار3بافقطمتخصصویزیتحقمیلیون35بربالغ•

میلیون11بهداشتبخشدرحالدرعین.بودتومانهزار35خصوصیمطبدرپزشکانهمینویزیتحقگذشته

آنانبرایسالمتمراقبیکنفرهزار3هرازایبهاکنونبودندمحرومبهداشتیخدماتازکهحاشیهنشیننفر

مرکزیکنفرهزار50تاهزار25هرازایبهوبهداشتیپایگاهیکنفر500وهزار12هرازایبهوشدگذاشته

آنجادرتغذیهکارشناسوروانسالمتکارشناسدندانپزشک،پزشک،برعالوهکهشدایجادسالمتخدماتجامع

المتسالکترونیکپروندهبرای شاننفرمیلیون70بربالغودارندحضور

.شدایجاد

کشوردرسزارینشیوعبارنخستینبرایوشدرایگانطبیعیزایمانسالمتنظامتحولطرحاجرایباهمزمان•

پزشکاراستقرباردار،خانمهایبرایغذاییمکملهایدریافتبهکمکهوایی،آمبوالنسراهاندازی.کردپیداکاهش

جراابهسالمتنظامتحولطرحباکهاستخدمتیبستههایدیگرنفرهزار50زیرشهرهایدرارجاعنظاموخانواده

.درآمد
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انالکترونیک استان گلستسیستم نظام ارجاع 

بهالکترونیکارجاعنظامسیستمازسطحسه•

آق،ترکمنبندرشهرستانسهدرپایلوتصورت

تهگرفدرنظرارجاعنظامدرکتولآبادعلیوقال

است،شده

سالمتنظامدرواحدیتوسطاولسطحخدمات•

رکزمیاروستاییسالمتجامعخدماتمرکزمانند

وشهرییاروستاییشهریسالمتجامعخدمات

.شودمیارائهآنهاتابعهبهداشتهایخانه
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سیستم نظام ارجاع الکترونیک

دشومیتخصصیخدماتشاملدومسطح•

دربستریوسرپاییواحدهایتوسطکه

این:افزودشوند،میارائهسالمتنظام

ودرمانیتشخیصی،خدماتشاملخدمات

اعمالی،تخصصفوریتهایتدبیرتوانبخشی،

ی،بالیناقداماتاورژانس،وانتخابیجراحی

مربوطه،هایفرآوردهوداروییخدمات

.استبرداریتصویروآزمایشگاهی
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سیستم نظام ارجاع الکترونیک

یتخصصفوقخدماتشاملسومسطح•

شاملخدماتاین:کردعنوانشود،می

ی،توانبخشودرمانیتشخیصی،خدمات

احیجراعمالتخصصی،فوریتهایتدبیر

بالینی،اقداماتاورژانس،وانتخابی

مربوطه،فرآوردههایوداروییخدمات

.استبرداریتصویروآزمایشگاهی
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نظام ارجاع و نوبت دهی الکترونیک

دهینوبتوارجاعنظاماجرایمزایایمهمترین•

ازجلوگیریووقتدرجوییصرفهراالکترونیک

وبیمارانهزینهکاهشبیماران،سرگردانی

باتخصصیفوقوتخصصیخدماتدریافت

ویمتخصصپزشکدرستانتخابدولتی،تعرفه

غیرومتعددپزشکانبهمراجعهازجلوگیری

پزشکازارجاعنتیجهبازخوردارائهمرتبط،

ویریپیگمنظوربهخانوادهپزشکبهمتخصصی

نیازموردهایمراقبتانجاموبیماردرمانادامه

.کردعنوان
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تحول نظام سالمت در آینده چگونه خواهد بود؟

سالمت،نظامدرآینده،سال50در•

بزرگیتحولچهشاهددرمانوبهداشت

بود؟خواهیم

ولتحدرکهموثریپارامترهاییوناصرع•

نقشآیندهجهاندرنظامسالمت

کدامند؟دارندموثرتری

اینیازهرفعتوانفعلیهایدانشگاهآیا•

دارند؟راآیندهپزشکیآموزش
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بینید؟سال بعد را چگونه می50جهان آینده در 

.داشتنخواهندوجودکشورهابینجغرافیاییمرزهای–

رسایوالبسهدارویی،غذایی،موادمصرفوتولیددرعدالت–

.آمدخواهدبوجودجهانسراسردرمردماولیهکاالهای

مردموهمهآمدخواهدبوجودجهانیجمهورینظامیکاحتماال–

.کردخواهندانتخابجمهوررئیسیکجهان

للمسازمانمانندجهانیقانونگذاریمجالسازنمونهجندین–

.شودیمتشکیلجهانمردمتوسطجهانیبانکیونسکومتحد،

هافرهنگاساسبرمحلی،هایموضوعدرمختلفمحلیمجالس–

.گرفتخواهندشکلمشترکزبانو
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بینید؟سال بعد را چگونه می50جهان آینده در 

محلیوجهانیسطحدودرمجازییادگیریوآموزش–

.ردگیمیشکلعمومیآموزشیافت،خواهدگسترش

وتیدوسصلح،اساسبرمقبولیجهانیفرهنگالزاما–

.یافتخواهدگسترشعدالت

جهانیجنگداشت،نخواهدوجودجهاندرابرقدرتی–

.آمدنخواهدبوجودهرگز

تالتعداگسترشبهتوجهباقومیومحلیاختالفات–

.یافتخواهدکاهشجوامعدرزیادیحدودی
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بینید؟سال بعد را چگونه می50جهان آینده در 

محصوالتگرفت،خواهندشکلجهانیبازارهای–

وآبوضعیتاساسبراقالمسایرودامیکشاورزی،

ولیدتانجامجهانمختلفمناطقهایپتانسیلوهوایی

دسترسدروتوزیعجهانیبازارهایدروشدخواهند

.گرفتخواهندقرارهمگان

ادخدثروتهایتوزیعدرعدالتیبیوبیسوادیفقر،–

کرهرویبرانسانهرسهمرفت،خواهدبینازدادی

.بودخواهدزمینکرهازبخشیزمینی
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بینید؟چگونه میسال بعد را 50در جهان آینده 

یافسردگوروانیروحی،بیماریهایازبسیاری–

گیزندفشارهایوبیکارییافت،خواهندبهبود

هاتدولازبسیاریخودسریوتدبیریبیحاصل

.رفتخواهدبینازجهاندر

یزندگروزمرههایفعالیتانجامدرانساننقش–

تنزیسچگونهانسانکرد،خواهداساسیتغییر

!آموختخواهدبهتررا
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های پزشکی الکترونیکی موجودفناوری

کی،الکترونیبهداشتیهایپرونده•

،کیالکترونیپوشیدنیتجهیزات

بهداشتی،نظارتهایبرنامه

سهچاپگرهایمصنوعی،هوش

رباتو،دورراهازپزشکیوبعدی

ندهستهاییآوریفنازبرخیتنها

.اندشدهبالینیمحیطواردکه

ندهای پیشرفته آشنا باشپرستاران آینده باید با فناوری
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شماپلت فرم برای تمام آموزش پزشکی و نیازهای شبیه سازییک 
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شماپلت فرم برای تمام آموزش پزشکی و نیازهای شبیه سازییک 
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های درمانیآماری از هزینه

هتوسعجمعیت،افزایشوپیری•

هایدرماندرپیشرفتبازار،

هایهزینهافزایشوپزشکی

هاهزینهرشدباعثکارنیروی

شودمی

ازآمریکادردرمانساالنههزینه•

درصد1/3که2016-2012سال

سالهایدردرصد4/1بهبوده

!میرسد2017-2021
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های درمانیآماری از هزینه-هاچالش

غیرمتایگستردهطوربهفرددربهداشتیهایمراقبتهایهزینه•

53میزانبهمتحدهایاالتدردالر11،356جملهاز،استخواهد

2021سالدرپاکستاندردالر

بینکاملسالیکازبیشزندگی،بهامیدکهشودمیزدهتخمین•

.یابدافزایشسال74.1به73از،2021تا2016هایسال

11.5یاونفرمیلیون656ازبیشبهسال65باالیافرادتعداد•

.جمعیتکلدرصد
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در ایران1395امید زندگی در سال 
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های درمانیآماری از هزینه-هاچالش

واشتهدپیشرفتکشورهاازبسیاریدرمسریهایبیماریبامبارزه•

ترسیدسوبهترزندگیشرایطبهدسترسیدنبالبهکشورهااغلب

.اشندبمیواکسیناسیونوبهداشتیهایمراقبتبهترگسترده

به2000سالدرمیلیونیکازماالریامیرومرگتخمینیتعداد•

یافت،کاهش،2015سالدر429000

حدودبه2005سالدرمیلیون2.3ازایدزبامرتبطمیرومرگتعداد•

کاهشآمیزموفقیتدرماندلیلبه،2015سالدرمیلیون1.1

.یافت
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های درمانیآماری از هزینه-هاچالش

افزایشوغذاییرژیمتغییرتحرک،بیزندگیشیوهسریع،شهرنشینی•

واردممهمترینوشدههابیماریمزمنمیزانافزایشسببچاقی،سطح

حالدرکشورهایدرحتیدیابت،وقلبیهایبیماریسرطان،:مانند

!استداشتهگسترشتوسعه

دردیابتبهمبتالیانتعدادبیشترینتوسعه،حالدرکشوردوهندوچین•

داشته2015سالتانفرمیلیون69ومیلیون114حدوددرراجهان

.است

سالتاجهانکلدردیابتبهمبتالیانبیمارانتعدادکهمیرودانتظار•

!دیابافزایشنفرمیلیون642تامیلیون415از2040
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های درمانیآماری از هزینه-هاچالش

.شودمیعقلزوالدچارجهاندریکنفرثانیهسههردر•

باجهانسراسردرمردممیلیون50حدود،2017سالدر•

.ردندکمیزندگیعقلزوال

زوالبیمارانتعدادسال20هردهدمینشانهابینیپیش•

بیماریاینبازار،2018سالپایانتاوشودبرابردوعقل

!شدخواهددالریتریلیون
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؟چیستبهداشتی هوشمند مراقبت 

محلدر،مناسبزماندرمناسبدرمان•

.شودمیدادهمناسببیماربرایمناسب

یصتشخبرایهوشمندتکنولوژیازپزشکان•

وبیماریدرمانمراحلبیماری،نوعتردقیق

.کنندمیاستفادهمراقبت

ایرسوپزشکاندرمان،اکوسیستمسراسردر•

اوریفنکمکبههمباموثرطوربهدرمانیکادر

لقاباطالعاتبهدسترسیوداشتهارتباط

.دارنداستفاده
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؟چیستبهداشتی هوشمند مراقبت 

کادرهکلیتاکندمیکمکهوشمندابزار•

انجامراخودصحیحکاردرمانی

بتمراقمسئولپرستارانمثال،دهندم

کاراداریکارکنان،هستندانبیمار

مطلعبیمارانودهندمیانجامراخود

نهفعاالوهستندخوددرمانوضعیتاز

.دارنددخالتخوددرمانبرنامهدر
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های آموزشی و یادگیری آیندهفناوری

Attached E Learning Trends General.pptx
Attached E Learning Trends General.pptx
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جدید ی هزارهآموزش پزشکی در هدف 

ببیندوکنندبررسیکهاستآنجدیدیهزارهدرپزشکیآموزشازهدف•

چهرهمجازیواقعیتوسازیشبیهاجتماعی،هایرسانهها،MOOCچگونه

؟دهندمیتغییرراپزشکیآموزش

افزایشدرتواندمیمجازیفضایوفناوریچگونهکهشودمیبررسی•

مقیاسوجذابمداوم،یادگیریکاری،هایمحدودیتوبالینیهایدرخواست

؟ددهانجامراپذیر

ازان،درموبهداشتذینفعهایحوزههمهمتخصصانچگونهکهشودمیبررسی•

همباندتوانمیمهندسیعلوموپزشکیپرستاری،دانشجویانوبیمارانجمله

کنند؟گفتگوبرخطبصورت
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جدید ی هزارهآموزش پزشکی در هدف 

راننوآوواستادانبینبرخطمباحثه،ایرشتهبینهایدورهایجاد•

رییادگیشناختی،علمآموزشی،طراحیپزشکی،آموزشازفکری

.استظهورحالدرتکنولوژیوآنالین

مورددریادگیریطراحیوتکنولوژیازاستفادهباهادورهاین•

تترجیحابهکهآموزشیتجربیاتازاستفادهوایجادچگونگی

شکیپزعواملودانشجویانفردبهمنحصرالکترونیکییادگیری

ودهیسازمانراجدیدپزشکیدانشعظیمحجمبتواندوارتقاءبدهد

.پردازدمیکندحفظ
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بندیجمع

اساسبرآیندهدرسالمتنظامکهشرایطیدر•

است،تحولحالدرسرعتبانوینهایفناوری

ویمنشتغییراتباهمراهوندهیمانجامموثریاگراقدام

داشت؟خواهیمآیندهدرفرزندانمانبهپاسخیچه

بهراهاآنتوجه!برویدجلوبهشمابگوییمآنهابهباید•

طمرتببگوییم!کنیمجلبخودشانتوانمندیهای

درسایرینبا!دهیدتطبیقحالشرایطباراخودتان

هایارزشترمهمهمهازوشویدهمراهتحولاین

!یدکنحفظداریدحساسیتآنهابهکهراخودشخصی
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و تماس به سایتجهت کسب اطالعات
یراناکرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در 

www.ucet.ir: مراجعه نمایید




