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چکيده
مقدمه
با توجه به اهميت سياستهای كلي سالمت ،ابالغي مقام معظم رهبری و لزوم ارائه تعريفي واحد از مفاهيم و
واژگان بهكاررفته در اين سياستها مقرر شد كميته ويژهای در فرهنگستان علوم پزشکكي بکا هکدت تعريکف،
تدوين و اصالح واژگان حوزه سالمت تشكيل شده و پروژهای را بهمنظور بررسي تعاريف لغات بهكار رفتکه در
سياستهای كلي سالمت تنظيم نمايد .هرچند تعاريف برخي از واژگان بهكار رفته در سند مذكور پيشازاين
در بعضي منابع و پژوهشهای ديگر آمده است ،بااينوجود بهمنظور دستيابي به تعريفي واحد ،دركي روشن و
زباني مشترك از اين مفاهيم كه مورداستفاده تمامي ذینفعان در اجرای برنامههای عملياتي خود قرار گيرد،
ارائه واژگان و تعاريف مصوب فرهنگستان علوم پزشكي در اين زمينه ضروری به نظر ميرسد.
روششناسي
در گام نخست طي جلساتي با حضور نمايندگان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستان علوم
پزشكي و مؤسسه ملي سالمت فهرستي از واژههای منتخب تهيه شد .پس از نهکايي شکدن فهرسکت ،متکون
موجود ،پژوهشهای مشابه و اسناد بينالمللي كه به تعريف واژگان بهكار رفتکه در حکوزه سکالمت پرداختکه،
بررسي شدند .سپس معادل انگليسي و تعاريف متعدد واژگان كليدی بهكاررفته در سياستهای كلي سالمت
از منابع داخلي و خارجي در دسترس استخراج شد .در گام بعد در كميتهای كه به همين منظور تشكيل شد،
تعاريف موجود در اسناد داخلي و بينالمللي مورد بررسي قرار گرفت .اين كميته در جلسات متعدد به تدوين،
تعريف و اصالح واژگان موجود حوزه سالمت پرداخت .عالوه بر اين برخي مفاهيم حوزه سالمت كه مبتني بر
ديدگاههای ايراني اسالمي است به تعاريف موجود افزوده شد .درنهايت ضکمن جمکعبنکدی تعکاريف موجکود،
جامعترين و بهترين تعاريف گزينش شد .گزارش طرح با استفاده از نظرات اعضای اين كميتکه آمکاده شکد و
گزارش نهايي مشتمل بر ارائه تعريف واحد و مورد تصويب فرهنگستان علوم پزشكي ،از مفاهيم بهكاررفته در
سياستهای كلي سالمت تدوين شد.
يافتهها
اين طرح استخراج واژگان كليدی مرتبط با حوزه سالمت در متن سياستهای كلي نظام سالمت ابالغي مقام
معظم رهبری ،جمعآوری معادل انگليسي واژگان كليدی بهكار رفته در سياستهای كلي سالمت ،جمعآوری
و بررسي تعاريف موجود در منابع معتبر داخلي و اسناد سازمان جهاني بهداشت ،تطبيق تعکاريف موجکود بکا
الگوهای اسالمي ايراني و نهايتاً ارائه تعاريف مصوب فرهنگستان علوم پزشكي برای واژگان برگزيده است.
بحث و نتيجهگيري

تدوين و انتشار واژهنامه امری است كه از ديرباز و در كشورهای مختلف انجام شده است .در حوزه سکالمت و
پزشكي واژهنامههای متعدد بينالمللي منتشر شده است ولي در ايران واژهنامههای محکدودی در حکوزههکای
تخصصي پزشكي به چاپ رسيده است .واژههای كليدی بهكاررفته در سياستهای كلي ،ابالغي مقکام معظکم
رهبری برای ارائه به نهادهای ذیربط و ساير ذینفعکان مکيتوانکد بکهعنکوان يکک واژهنامکه مرجکع مناسکب
مورداستفاده قرار گيرد.
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