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سردبیر محترم 
پاندمــی ویــروس کوویــد 19 چالشــهای بزرگــی را در همــه 
ــه  ــان و ازآن جمل ــای جه ــه ج ــی  در هم ــای آموزش ــه ه عرص
آمــوزش پرســتاری  در ایــران ایجــاد کــرده اســت. در ایــن عصــر 
ــای  ــر ســریع در مهارته ــه روز شــدن و ایجــاد تغیی ــر خطــر، ب پ
ــا نیازهــای دنیــای امــروز،  علمــی و عملــی پرســتاران منطبــق ب
ــد.  اگــر چــه دوره  ــی مــی کن بســیار بیشــتر از گذشــته خودنمای
ــان  ــکی جه ــوم پزش ــگاههای عل ــر دانش ــی در اکث ــای آموزش ه
ــای  ــر دانشــکده ه ــر شــده اســت  و اکث ــر و فشــرده ت ــاه ت کوت
پرســتاری در سراســر جهــان )1،2( و از جملــه ایــران، دانشــجویان 
ــامت، از  ــظ س ــاری و حف ــرل بیم ــور کنت ــه منظ ــتاری را ب پرس
آمــوزش بالینــی دور کــرده انــد ولــی نیــاز بــه پــرورش پرســتارانی 
شایســته نــه تنهــا کاهــش نیافتــه، بلکــه پررنــگ تر شــده اســت و 
وظیفــه دانشــکده هــای پرســتاری حــل کــردن ایــن تناقــض و پر 
کــردن خــائ ایجــاد شــده اســت. در ایــن دوره بســیار پــر تنــش، 
آمادگــی دانشــکده هــای پرســتاری بــرای ســازگار شــدن ســریع 
بــا تغییــرات آموزشــی ناشــی پاندمــی کوویــد-19 و الگوبــرداری 
از آن بــرای اپیدمــی هــا و پاندمــی هــای دیگــر ضــروری اســت.  
در ایــن دوره، نظــام آموزشــی علــوم پزشــکی بایــد بــه جــای طــی 
ــه  ســوی  ــه هــای درســی ب ــد بازنگــری برنام ــد کن ــردن رون ک
چابــک ســازی ایــن مســیر گام بــردارد )3(. بــا توجــه بــه تجربــه 
ــروس  ــترش وی ــاه از گس ــد م ــت چن ــل از گذش ــی حاص آموزش
ــام  ــان اتم ــودن زم ــخص ب ــرف  و نامش ــک ط ــد 19 از ی کووی
ــا اپیدمــی  ایــن بحــران و همچنیــن احتمــال وقــوع پاندمــی و ی
ــامتی  ــای س ــده در نیازه ــاد ش ــرات ایج ــابه و تغیی ــای مش ه
مــردم، از طــرف دیگــر، بازنگــری و تلفیــق آمــوزه هــای حاصــل 
ــتاری  ــی پرس ــی کارشناس ــه درس ــد 19 در برنام ــی کووی از پاندم
اجتنــاب ناپذیــر اســت. تاکیــد بــر آمــوزش مبتنــی بــر شایســتگی 
ــاختار  ــر س ــوی درســی، تغیی ــر محت ــز صــرف ب ــای تمرک ــه ج ب

ــر حــد نصــاب  ــاه، تغیی ــی در دوره هــای کوت ــرم هــای تحصیل ت
قبولــی در دوره بحــران، تعییــن معیارهــای قبولــی بــا واژه هــای 
ــه  ــه توســعه روشــهای یادگیــری فعــال ب ــاز ب توصیفــی )1( و نی
ــل ســاعات آموزشــی  ــن حداق ــن تعیی ــن و همچنی صــورت آنای
مــورد نیــاز بــرای گذرانــدن واحدهــای درســی و تعییــن ضــروری 
ــذران  ــع بحــران، گ ــاز در مواق ــورد نی ــی م ــوی درس ــن محت تری
دوره هــای اینچنینــی را ســهل تــر مــی نمایــد. توجــه بیشــتر بــه 
شــبیه ســازها هــا، بیمارنماهــا و واقیعــت مجــازی در آمــوزش و 
ارزشــیابی هــای تکوینــی بــه کســب شایســتگی بیشــتر در موقــع 
بحــران کمــک شــایانی مــی کنــد. تاکیــد بیشــتر بــر موضوعاتــی 
ــر  ــه ب ــیون و قرنطین ــخیص، ایزوالس ــا و تش ــا، ابت ــد بق مانن
طبــق توصیــه انجمــن دانشــکده هــای پرســتاری آمریــکا )1( و 
توجــه بیشــتر و تلفیــق موضوعــات زیــر در محتــوی درســی دوره 
کارشناســی پرســتاری متناســب بــا  واحدهــای موجــود پیشــنهاد 
ــای  ــت از بیماریه ــامی در مراقب ــکام اس ــرد اح ــود : کارب میش
عفونــی واگیــر، توجــه بــه بیماریهــای ویروســی ماننــد کوویــد 19 
بــه جــای توجــه صــرف بــه بیمارهــای عفونــی باکتریــال، مســئله 
خوددرمانــی و مقاومــت آنتــی بیوتیکــی، مراقبــت ویــژه و احیــا در 
ــه از راه تنفســی، اهمیــت رژیــم هــای غذایــی،   بیمارهــای منتقل
ــام  ــد ســوختگی و روان در ای ــت در بخشــهای خــاص مانن مراقب
اپیدمــی بیمارهــای عفونــی، کنتــرل عفونــت در اپیدمــی، اهمیــت 
ــاب آوری  ــه موضوعاتــی ماننــد ســامت روان و ت دادن بیشــتر ب
فــردی و اجتماعــی همزمــان بــا تغییــر ســبک زندگــی در اپیدمــی 
ــامت و  ــواد س ــا، س ــی ه ــار در اپیدم ــی بیم ــئله ایمن ــا، مس ه
نقــش پرســتار در آمــوزش همگانــی در بحرانهــای اپیدمــی، 
توجــه بســیار زیــاد بــه تعییــن کننــده هــای اجتماعــی ســامت و 
عوامــل موثــر بــر پیــروی مــردم جامعــه از راهنماهــای پیشــگیری 
ــواده در  ــرد و خان ــت ف ــا و حمای ــران ه ــوزش در بح ــده، آم کنن
اپیدمــی هــا، حقــوق بیمــار و توجــه بــه اخــاق در اپیدمــی هــا، 
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مدیریــت بحــران در اپیدمــی هــا. 
ــون  ــم اکن ــه ه ــتاری ک ــجویان پرس ــیم دانش ــته باش ــه داش توج
ــه کادر  ــدی ب ــای بع ــی ه ــتند، در اپیدم ــل هس ــال تحصی در ح
درمانــی مــی پیوندنــد و عجیــن کــردن آمــوزه هــای حاصــل از 

اپیدمــی کوییــد 19 در برنامــه درســی آنهــا بــه کســب شایســتگی 
ــایانی  ــابه، کمــک ش ــوارد مش ــر در م ــات بهت ــه خدم ــت ارائ جه

خواهــد کــرد.  
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