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علی بناگذار محمّدی :متخظض پصشکی لانونوی خخام مواینم ب خ ینزناتنن نا رن باسار خ یانز هان اخلیای
اخوشکدر پصشکی مسکص تحم منت فیوفه ا تنزیخ پصشکی اخوشگنر ػینم پصشاکی ا لادمنت خادخشاتی ازمانوی ت،سیاص
ت،سیص خیسخن.
علی استادی :متخظض پصشکی لنونوی خخم موینم ب خ ینزنتنن نا رن باسار خ یانز هان اخلیای اخوشاکدر
پصشکی اخوشگنر ػینم پصشکی ا لدمنت خادخشتی ازمنوی ت،سیص ت،سیص خیسخن.
مزیم سارع نهندی* :متخظض اخلیی فنق تخظض خ ینز هن کی ه خ ینزنتنن ن رن مسکص تحم منت ونزننیی مصمن
کی ه ا مسکص تحم منت آمنشش ػینم پصشکی اخوشگنر ػینم پصشکی ا لدمنت خادخشتی ازمنوی ت،سیص ت،سیص خیسخن.
*E-mail: dr_mzaare@yahoo.com
خن تنجه خه چنلمهن وظنم نالمب ا از زخنتن خهدخف
ا ن ننبهن آمنششی ا پژاهشی کالن کشنز (ن ننبهن
کیی نالمب  4102ا نرد چشمخودخش خیسخن  )4112ا خن
خنتفنار خش خمکنونت ا اخوم منجنا خهمرظنز تسخ ب پصشکنن
حنذق خن موؤال ب ا پننخگن ا و ص از جاب ینااهی ا
یناب س خس م،رن خطنل خلالق پصشکی ا تؼاد حسفهخ
پصشکی (کنزیکنلنمهن آمنشش تخظظی )4112؛ ا خن تنجه
خه خیرکه ط،ك مطنلؼنت "خه وظس میزند که خسونمههن
اکتسخ تخظظی از شکل فؼیی آن خن تنجه خه زننلب
محتنخ ا طنل اازر پننخگن تینم و نشهن کشنز
وییخنشد" (طنالی زخا  )4112خزخئه زاشی ونین از
آمنشش پوخنزخود ا خزشینخی م صخن ػیل خه آمنلتههن خه
انت نزخن کش ک از خخمهن خنل ری خسخ تأم ن حفظ ا
خزتمن نطح نالمب جنمؼه ضساز خهوظس میزند .لرخ خن
تنجه خه خیرکه مؼینالً از خو نز خش خخمهن خ ینزنتنوی
خنل ری لظنطنً زشتههن اخلیی انت نزخن کش ک شب
خهال ل حضنز از ننیس خخمهن تخظظی ین فنق تخظظی
خمکنن حضنز از ایصیبهن ا زخودهن ط،ح خخمهنیی که از
آن کش ک خنارخود زخ وییینخرد ا از بصخزشهن ط،حگنهی
و ص تینمی ختفنلنت ا خلدخمنت شب ل،ل خسزنی وییشنا؛
خهمرظنز زػنیب ػدخلب از آمنشش ا خزشینخی ا خفصخیم وظم ا
هینهرگی؛ آمنشش پسلنزخود ا خزشینخی انت نزخن کش ک
از خخم ضساز خهوظس میزند .خش خینزا خهمرظنز خزتمن

نطح آمنششی اازرهن انت نز پصشکی کیک خه خزتمن
طالح ب فسا فسخب سخن از تشخ ض ا ازمنن خ ینز هن
آمنشش موؤال بپریس (لنونوی ا خلاللی) فسخب سخن از ل،نل
نالمب خفسخا جنمؼه ا خزتمن نطح نالمب جنمؼه خن خنتفنار
خش زاشهن پ شگ س ا ازمنن خطنلی خ ینزخن خلدخم خه
طسخحی ا خجسخ زاشی ونین جاب خزشینخی ال ك مرننب ا
م،تری خس ػدخلب انت نزخن تخظظی خنل ری از کش کهن
خ ینزنتنوی هیسخر خن پسلنزخود ا آمنشش آنهن وینایم .از
خین فسآیرد که از خخم موینم ب خ ینزنتنن ن رن ت،سیص
خش و یه خال ننل تحظ یی  24-0121خجسخ شدر ا هیچرنن
و ص خاخمه اخزا خترد موؤال خ ینز زاشخوه پساودرهن زخ از
لظنص خ ینز ونع خ ینز مونیل منجنا موتردننش
خطالػنت ا وحنر مدیسیب خال ه خ ینزنتنوی خ ینز تننط
انت نز کش ک خسزنی کسار ا خترد مسخنطه ونخلض ا
خشکنلهن منجنا از پساودر ا ونزضنیتیهن خحتینلی
مشانا از خخم (بصخزش شدر خش نن خ ینز ین کناز پصشکی
خخم مسخنطه) زخ از فسم لنطی که خه پ ننب خزخئهشدر
ث،ب کسار ا از طنزت اجنا ونخلض ا لصام خطالح خشکنالت
فسم تکی لشدر خههیسخر کپی موتردخت منجنا از پساودر خه
انت نز کش ک (موؤال ازمنن خ ینز) از شب ل،ل تحنیل
اخار ین خزننل میشنا ا از کرنز موتردخت خزننلی
زخهرینییهن الشم زخ و ص جاب کنهم ا پ شگ س خش
خشت،نهنت خؼد خزخئه میکرد؛ خهطنز که من خهاو،نل خوجنم
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خین طسح ػالار خس زضنیب انت نزخن خش خجسخ آن خهال ل
تأث س مث،ب از خفصخیم یناب س زفغ ونخلض ا تسخ ب
متخظظنن تنخویرد ا متؼاد از شم رههن خلالق پصشکی ا
پ شگ س تشخ ض ا ازمنن خ ینز هن شنهد خفصخیم
موؤال بپریس ا مانزتهن خنل ری ا کنهم خشت،نهنت
نان انت نزخن کش ک خخم خنایم ا حتی از طنزت
اجنا مشکالت خحتینلی از تفا م یک منضنع لنص
ننءتفنهمهن و ص حل میشنود .خش جییه زاشهن آمنشش
جاب زػنیب ػدخلب آمنششی میتنخن خه خزشینخی آمنلتههن
ػییی ا نطح اخوم فسخب سخن خشنزر وینا شیسخ خن خزشینخی
مو س ا زاش آمنششهن خؼد مشخضتس میشنا .هدف خش
خزشینخی ػالار خس خسزنی آمنلتههن ػییی مانزتهن
ػییی لضناتهن خنل ری وگسش ا تنخونییهن خزت،نطی ا
زفتنز ا م صخن تینیل ا مشنزکب فسخب س از یناب س ػینم
پصشکی؛ خزتمن نطح نالمب جنمؼه خن شرنننیی خفسخا خن
خنتؼدخا ونکنفی ا تینیص آنهن میتنخود خنشد (اخس 4110؛
خپوت ن 4112؛ مؼظنمی  .)4104لرخ از کرنز ننیس
خهکنززفته از خخم
زاشهن خزشینخی خش خین زاش
موینم ب اخوشگنر ػینم پصشکی ت،سیص ا فسم پ شرانا
خزخئهشدر میتنخن خسخ خزشینخی انت نزخن و ص از طنزت لصام
ا از طنزت حفظ ا خنیگنوی کسان فسمهن خنتفنار وینا شیسخ
خن خسزنی خین فسمهن جیغآاز شدر میتنخن م صخن ػالله
تنخونیی مانزتهن ػییی ا ػییی ا اخومپژاهی انت نز
مسخنطه زخ و ص نرج د.
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