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چکيده
مقدمه
آيندهپژوهي ،تصويرسازي از آينده با يک متدولوژي مشخص و بر اساس مباني علمي است و در حوزه سالمت
كاربرد فراواني دارد .آيندهپژوهي در اين بخش به علت پيچيدگيهاي آن ،ابعاد متعدد و گستره وسيع ،توجه
عمومي جامعه بدان ،گسترش علوم پزشکي و سرعت رشد علمي ،دشوارتر است.
از مهمترين اهداف اين مستند ارتقاي سطح دانش موجود در خصوص آيندهپژوهي در بخش سالالمت كشالور
است.
روششناسي
با بررسي اسناد رسمي اطالعات موردنياز به دست آمد و سالس در عنالاوين وضالعيت موجالود و مقايساله بالا
شاخصهاي تعيينكننده در برنامهها ،عوامل مؤثر و راهکارهاي پيشنهادي گالزارش تهياله و در اختيالار افالراد
گروه قرار گرفت .سس با استفاده از نظرات اعضاء گروه گزارش نهايي تهيه و ارائه شد.
يافتهها
هرچند كه عمدتاً در خارج از ساختار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،نهادهايي به انجالام مطالعالات
آيندهپژوهي مشغول ميباشند و اخيراً در سندهاي مهم بخش سالمت ايالن مفهالوم واردشالده اسالت ،منتهالي
هنوز تا استفاده مناسب از آن در بخش سالمت فاصله زيادي وجود دارد .به نظر ميرسد بالا اتخالات تالدابيري
جهت استفاده بيشتر از مباني آيندهپژوهالي در تالدوين اسالناد باددسالتي نظالام سالالمت كشالور ماليتالوان از
مزيتهاي مسلم آن در دستيابي به اهداف تعيينشده در اسناد بهرهمند شد.
بحث و نتيجهگيري
در صورت تحقق چنين امري در درجه اول نهادهاي درگير تدوين اسالناد باددسالتي كشالور در وهلاله بعالدي
تمامي تأثيرپذيران اسناد كه شامل كليه تينفعان حوزه سالمت ميشوند از اين موضوع منتفع خواهند شالد.
از طريق مداخالت گوناگوني ميتوان موجالب اسالتفاده بيشالتر از مطالعالات آينالدهپژوهالي در تالدوين اسالناد
باددستي سالمت در كشور گرديد كه در اين مستند بر ارتقاي سطح دانش موجود در خصوص آيندهپژوهالي
در بخش سالمت كشور از طريق تهيه مقادت و تهيه نشريات مرتبط و همچنالين انتشالار مطالالب مالرتبط بالا
آيندهپژوهي در روزنامههاي كثيرادنتشار حوزه سالمت كشور تمركز شده است.
كليدواژه :آيندهنگاري ،آيندهنگري ،آيندهپژوهي ،اسناد باددستي ،نظام سالمت.

