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 چکیده

خذهبت بْذاضتی ٍ درهبًی یب اًتمبل هٌبسب تصبٍیز ٍ  ی ارائُِ دٍر عببرت است استفبدُ اس فٌبٍری ارتببطی جْت پشضکی اس را

بب تَسعِ  سهبى ّنببیذ گفت  طَرکلی بِدٍر  ّبی هسبفتارائِ خذهبت بْذاضتی بْتز بزای بیوبراى در  هٌظَر بِپشضکی  ّبی دادُ

حمَلی ٍ اخاللی جذیذی در ارتببط بب سالهت  سؤاالت، ّب اًسبىارتمبء سالهتی  آى بز تأثیزفٌبٍری اطالعبت ٍ ارتببطبت ٍ 

کِ هجبَر بِ پبسخگَیی  ضَد هیالکتزًٍیکی ٍ خذهبت ًبضی اس پشضکی اس راُ دٍر ٍ عَالب سًذگی در دًیبی الکتزًٍیک هطزح 

مزراتی ّستین کِ پبسخگَیی ًیبسّبی ّستین ٍ طبیعی است کِ در ایي راستب ًیبسهٌذ تذٍیي ٍ تصَیب لَاًیي ٍ ه ّب آىبِ 

 پزداسًذ هیٍ ًْبدّبی بزخَردار اس ایي فٌبٍری بِ تذٍیي لَاًیي ٍ همزراتی در ایي سهیٌِ  ّب سبسهبىعصزهبى ببضذ بسیبری اس 

اس بسیبری  ّبی دغذغِپشضکی اس راُ دٍر در دًیبی اهزٍس جشء  درٍالعبذٍى آًکِ دیذگبُ راّبزدی خبصی ٍجَد داضتِ ببضذ. 

ًظیز سبسهبى بْذاضت جْبًی، سبسهبى تجبرت  الوللی بیيی ّب سبسهبىّوبًٌذ اتحبدیِ ارٍپب ٍ  ای هٌطمِی ّب سبسهبىکطَرّب، 

ٍ جْبًی بب ٍرٍد ایي تکٌَلَصی بِ کطَر هب  ای هٌطمِی ّب سبسهبىجْبًی، یًَسکَ ٍ ببًک جْبًی ضذُ است. ّوسَ بب کطَرّب ٍ 

حمَق کیفزی خبصِ هسئَلیت کیفزی پشضکبى بَجَد آهذُ  درسهیٌِ ٍیضُ بِهتعذدی  ّبی چبلصاخیز، هسبئل ٍ  ّبی سبلدر 

ٍ رفع ایي ابْبهبت بخصَظ در حَسُ ارکبى ٍ عٌبصز ٍ ضزایط ایجبد ٍ تحول هسئَلیت  ّب چبلصاست کِ پبسخگَیی بِ ایي 

ی حمَلذاًبى ٍ هتخصصبى حمَق کیفزی کیفزی اس سَی پشضکبى در ایي عزصِ، ًیبسهٌذ بزرسی ٍ پضٍّص در ایي سهیٌِ اس سَ

 گذار لبًَىکِ تبکٌَى لَاًیي جذیذ ٍ هٌبسبی اس سَی  ببضذ هیارسش ٍ اّویت  درخَرایي تحمیك ٍ پضٍّص اس آًجبیی  ببضذ هی

 درصذدلَاعذ ٍ اصَل کلی هسئَلیت  بز تکیِدر ایي پضٍّص بب  رٍ ایيدر ایي سهیٌِ خبظ، ٍضع ٍ تصَیب ًگزدیذُ است، اس 

 .ببضین هی ّب چبلصخ بِ بزخی اس ایي ابْبهبت ٍ پبس

 

 پشضکی اس راُ دٍر، تمصیز، رابطِ سببیت، هسئَلیت کیفزی ٍ هذًی، هسئَلیت بذٍى خطبهبي كلیدي:  واشه
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