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 خدمات ارتقاء سالمت 

دٍس ًوبی آیٌذُ خذهبت ثیوبسػتبًی دس ًؾبم ػالهت. 

ُالضام ثِ ادغبم ػالهت ثب فقبلیت ّبی سٍصهش. 

پیـگیشی اص ثیوبسی . دسثشگیشًذُ فقبلیت ّبی آهَصؽ ػالهت

 .تَاًوٌذ ػبصی کبسکٌبى ٍ ثیوبساى. خذهبت ثبصتَاًی .ّب 

 

 

 

 

 



 خدمات ارتقاء سالمت

جْت گیشی تمَیت هـبسکت ثیوبساى، کبسؿٌبػبى حشفِ ای  . 

تمَیت احتشام ثِ حمَق ثیوبس، تشٍیج هحیغی ػبلن  . 

 ٍ ثشلشاسی فذالت اجتوبفی، آهَصؽ، حفؼ اکَ ػیؼتن، تغزیِ كحیح  ...

 .ثِ فٌَاى ؿشایظ صیشثٌبیی استمبی ػالهت

 ٍ سًٍذ تَاًوٌذ ػبصی افشاد ثشای افضایؾ کٌتشل ثش استمبء ػالهت خَد

 .ثْجَد ػالهتی

 
 
 

 



 ...با تٍجي بي تعریف ارتقای سالمت

ثیوبسی اص ٍپیـگیشی ػالهت ػالهت آهَصؽ اص فشاتش ػالهت استمبی 

   .ثبؿذ هی ّب

افشاد ػالهتی ؽشفیت تَػقِ ٍ تحلیل ٍ تجضیِ ثش ػالهت استمبی 

 .داسد تبکیذ

ُسٍاًی ػالهت گشفتي ًؾش دس  ػالهت، استمبی ًگش کلی دیذگب ٍ  

   .ثبؿذ هی فیضیکی ػالهت کٌبس دس اجتوبفی



   ضرورت ارتقای سالمت در بیمارستاهٌا
 ٍ فبم عَس ثِ پضؿکی اكلی ٍؽیفِ هشدم دیذ اص اغلت ػالهت استمبی

 ٍالقیت ثب اهش ایي اغلت حبل ایي ثب .ثبؿذ هی خبف عَس ثِ ثیوبسػتبًْب

   .داسد صیبدی فبكلِ

 دسهبى تَاًبیی حَل ثْذاؿتی، هشاکض ٍ ثیوبسػتبًْب تبسیخ عَل دس

  ثِ کِ هقٌی ثذیي اًذ، یبفتِ تَػقِ ثیوبساى ػالهت اص حوبیت ٍ ثیوبسیْب

 تؼکیي ثِ ًجبؿذ هَجَد دسهبًی کِ هَاسدی دس ٍ پشداختِ ثیوبسیْب دسهبى

  ؿذُ کـیذُ چبلؾ ثِ اخیش ػبلْبی دس تَجِ ایي .پشداصًذ هی ثیوبساى دسد

 ثب کِ هضهي یْبیسثیوب یبثٌذُ افضایؾ ػغَح کشدى هقکَع صیشا اػت

   .داسد هَثش پبػخی ثِ ًیبص ؿَد، هی دیذُ جوقیت ػي افضایؾ

 



ای تٍسعي یافتي  بیمارستان ًای ارتقاء سالمت در کصًٍر

 1986ثشگضاسی اٍلیي کٌفشاًغ ثیي الوللی استمبء ػالهت اٍتبٍا دس ػبل. 

 دس ؿٌبخت فَاهل هفَْم تَاًوٌذ ػبصی هشدم اسائِ هٌـَس اٍتبٍا ثب

تبثیش گزاس ثش ػالهت فشدی اجتوبفی تلوین گیشی كحیح دس اًتخبة  

 .سفتبسّبی ثْذاؿتی ٍ سفبیت ؿیَُ صًذگی ػبلن

 

 

 

 



ای تٍسعي یافتي  بیمارستان ًای ارتقاء سالمت در کصًٍر
دس ػبصهبى ثْذاؿت .)ایجبد ؿجکِ ثیوبسػتبى ّبی استمبء دٌّذُ ػالهت

 (.جْبًی

 کـَس اسٍپبیی فضَ ؿجکِ  25ثیوبسػتبى دس  700فضَیت ثیؾ اص

 .ثیوبسػتبى ّبی استمبء دٌّذُ ػالهت

 ثیوبسػتبى 150گؼتشؽ ثِ کـَسّبی آػیبیی ٍ فضَیت. 

 

 



ای تٍسعي یافتي  بیمارستان ًای ارتقاء سالمت در کصًٍر

جْت ّب ثیوبسػتبى تَػظ هذت دساص ّبی ثشًبهِ تذٍیي 

   .اػتبًذاسدّب اػتمشاس

ّبی هـبٍسُ لجیل اص هٌؼجن غیش ٍ پشاکٌذُ ّبی فقبلیت اًجبم 

 .تغزیِ

 



 :  اولٍيت اقدام موصٍر اوتاوا برای ارتقای سالمت جامعي 5
 

ػبلن جبهقِ ػیبػت ایجبد   

ػبلن حوبیتی ّبی هحیظ ایجبد 

ػالهت ثشای جبهقِ فولکشد تَاًبیی افضایؾ 

ِفشدی ّبی هْبست تَػق 

ػالهتی خذهبت ثبصآهَصی 

 



 :ًدف بیمارستان ًای ارتقادًودى سالمت
 

 ثِ كشف دسهبًی ٍ تـخیق هحل یک اص ثیوبسػتبى یک تجذیل

  ثشای ػالهت دٌّذُ استمب ٍ ّب ثیوبسی اص پیـگیشی ثشای هکبًی

 جبهقِ آحبد کلیِ ٍ هشاجقیي کبسکٌبى، ثیوبساى،

 

 :رسالت بیمارستان ًای ارتقادًودى سالمت
 

 هحَس –هحَس  ثِ ًگشؽ  ػالهت  –تغییش ًگشؽ دسهبى    



 تاکید بیمارستان ًای ارتقاء دًودى سالمتو مٍرد چٌار حٍزى متمرکز 

ثیوبساى ػالهت استمبی 

کبسکٌبى ػالهت استمبی 

ػالهت استمبی جْت هکبًی ثِ ػبصهبى تغییش 

ثیوبسػتبى هحیظ دس جبهقِ ػالهت استمبی 

 



 فعالیت ًای ارتقای سالمت در بیمارستان ًا
 
استمبی ّبی ثشًبهِ :کبسکٌبى ػالهت اًذاصًذُ خغش ثِ فَاهل هَسد دس سػبًی اعالؿ 

   .ؿَد کبسکٌبى ػالهت استمبی ثبفث تَاًٌذ هی ػالهت

 

ثبفث ػالهت، استمبی ّبی ثشًبهِ :ٍاثؼتگبًـبى ٍ ثیوبساى سفتبس ثش پبیذاس تبثیش 

 .گشدد هی ثیوبساى صًذگی کیفیت حفؼ ثبفث ٍ ؿذُ ػبلن سفتبس تمَیت

 

جْت هحیغی ثیوبسػتبى  :جبهقِ ػالهت استمبی ٍ ػالهت استمبی هحیظ ایجبد 

 گشفتِ فْذُ ثش ًیض سا جبهقِ ػالهت استمبی هؼئَلیت ٍ ثبؿذ هی ػالهت استمبی

 .اػت

 



ای ارتقای سالمت ارایي ضدى  تٍسط  کارگروى اصٍل ًفت گاهي راًوما یا معیاًر
 مٍرد ارزیابی ارتقای سالمت   WHOاروپای  ی

 
 تَاًوٌذ ػبصی –ایجبد تَاًبیی 

هـبسکت 

جبهقیت 

ّوکبسی ثیي ثخـی 

 (تؼبٍی حمَق ٍ فذالت اجتوبفی) لبثلیت تؼبٍی 

(  حفؼ تغییشات) پبیذاسی 

 اػتفبدُ اص چٌذ ًیشٍ اص جولِ تَػقِ ػیبػی، تغییشات ػبصهبًی ، ) چٌذ ساّجشدی

 (  آهَصؽ ٍ استجبعبت ثِ كَست کتجیدفبؿ، تَػقِ جبهقِ، تلَیت کبًَى ٍکبلت ٍ 

 



بیمارستانضش راًبرد عمٍمی ارتقای سالمت برای ًر یک از ذیوفعان   
( بیماران، کارکوان، جامعي)   

  

 ػبصی تَاًوٌذ ثب هشالجت، ٍ دسهبى دس ػالهت استمبی کیفی تَػقِ-1
 .ػالهت دٌّذُ استمبء کفبیی خَد /هشالجتی خَد دس ریٌفقبى

 

 ػبصی تَاًوٌذ ثب هشالجت، ٍ دسهبى دس ػالهت استمبی کیفی تَػقِ-2
 ػالهت دٌّذُ استمبء هـبسکت جْت دس ریٌفقبى

 

 عَسی ثِ ثیوبسػتبى هحیظ ثْؼبصی ثب ػالهت استمبی کیفی تَػقِ-3
 .ثبؿذ ریٌفقبى ثشای ػبص، تَاًوٌذ ٍ ػالهت دٌّذُ استمبء کِ

 

 



 ضش راًبرد عمٍمی ارتقای سالمت برای ًر یک از ذیوفعان بیمارستان
( بیماران، کارکوان، جامعي)  

 
 

 ثشای ریٌفقبى ػبصی تَاًوٌذ ثب ػالهت استمبی خبف خذهبت تبهیي -4
  (ثیوبس آهَصؽ) ػالهت دٌّذُ استمبء ثیوبسی هذیشیت

 

 ثشای ریٌفقبى ػبصی تَاًوٌذ ثب ػالهت استمبی خبف خذهبت تبهیي -5
 ػبلن صًذگی ؿیَُ تَػقِ

 

 دس ریٌفقبى دادى هـبسکت ثب ػالهت استمبی خبف خذهبت تبهیي -6
  ثشای ػبص تَاًوٌذ ٍ ػالهت دٌّذُ استمبء کِ عَسی ثِ جبهقِ تَػقِ

 .ثبؿذ آًْب

 



  :زیر لحاظ ضٍدباید مٍارد برای این کي ارتقای سالمت در بیمارستان ًا اعمال گردد 

ِػالهت استمبی هذاخالت خبف ّبی ؿبخق  ساػتب دسّویي :دػتبٍسدّب ثِ تَج 
  تؼبٍی ،ثیوبس سضبیت ،صًذگی کیفیت ،ًگش کلی ػالهت ثبلیٌی، ّبی پیبهذ  : ؿبهل

 ػالهت استمبی ثشای ثْذاؿتی ٍیظُ ػَاد ٍ حمَق دس
 

ِدػتبٍسدّب ایي ایجبد ثب سًٍذّب ٍ ػبختبسّب ثِ تَج   
 

لحبػ ثیوبسػتبى ٍؽبیف ؿشح دسهتي ٍاضح ّذف یک فٌَاى ثِ ثبیذ ػالهت استمبی 
 .ؿَد

 
اّذاف، کشدى هـخق ثب ؿذُ حؼبة ػالهت استمبی ساّجشدی ػیبػت ػٌذ یک ثبیذ 

 ٍجَد همبكذ ایي ثِ ًیل جْت الصم ّبی ػیبػت ٍ ػالهت استمبی ساّجشدّبی
  .ثبؿذ داؿتِ

 
ثَدجِ تخلیق ثب ػالهت استمبی ّبی فقبلیت ثِ هشثَط ػبلیبًِ ثشًبهِ یک تذٍیي 

 .اػت هفیذ هـخق



 ...ادامي
کشدى ٍاسد یب ػالهت استمبی خبف هذیشیتی ػبختبس یک ٍجَد 

 هذیشیتی ػبختبس یک دس آى همبكذ ٍ اّذاف، ػالهت، استمبی اكَل
 هَجَد

 

ثب ثبیذ ػالهت استمبی ثبلیٌی، ّبی فقبلیت ثش سٍصاًِ تبثیش ثشای  
 ثِ هشثَط ّبی القول دػتَس ٍ اػتبًذاسدّب ثبلیٌی، فشایٌذّبی

   .گشدد ادغبم  هقوَل، تلویوبت ٍ ّب فقبلیت
 

لشاس هـبسکت ٍ سػبًی اعالؿ هَسد هقوَل عَس ثِ ثبیذ کبسکٌبى  
 کبسثشدی ّبی پشٍطُ کبسهٌذاى، پیـٌْبدات ػیؼتن :عشیك اص .گیشًذ

ٍ ... 
 

ریٌفقبى دیگش ٍ ػالهتی خذهبت کٌٌذگبى تبهیي ثب استجبط ثشلشاسی 
 .گیشد لشاس تَجِ هَسد فقبل عَس ثِ ثبیذ جبهقِ

 



 هیاز بي استاهداردًای ارتقای سالمت در بیمارستان

 تٌؾین عشیك اص ثیوبسػتبى کیفیت هذیشیت دس غبلت سٍیکشد
 .ثبؿذ هی خذهبت اػتبًذاسدّبی

 

 .اػت صًذگی کیفیت حفؼ دس اكلی هَضَفی ػالهت استمبی

 

  پغ،

 تضویي ثشای ّب ثیوبسػتبى دس ػالهت استمبی اػتبًذاسدّبی
  .اػت ضشٍسی حَصُ ایي دس ؿذُ اسایِ کیفیت



 قالب استاهداردًای ارتقای سالمت در بیمارستان ًا

  تعزیف ي َذف تًطیف استبوذارد، ثىذی تزکیت شبمل استبوذارد َز

 .است فزعی استبوذارد

 

 ثیمبران سالمت ارتقبی ثٍ مزثًط َبی فعبلیت ي َب مسئًلیت

 ثیمبران خبص َبی ویبس ثب مىطجق ي شًاَذ ثز مجتىی

 ثیمبر ثب مزتجط ي سبسمبوی ای، حزفٍ کیفی مًضًعبت ثٍ اشبرٌ



 استاهداردًای اساسی بیمارستان ارتقاء سالمت

     Management policy ّب ٍ ػیبػت ّبی هذیشیتی هـی خظ 1)

 Patient Assessment  ثیوبس اسصیبثی2)

 Patient Information and Interventionثیوبس اعالفبت ٍ هذاخالت3)

 Promoting a Healthy Workplace ػبلن کبس هحل استمبی4)

 Continuity and Cooperation ّوکبسی ٍ تذاٍم5)



 دارا بٍدن یک سیاست هٍضتي ضدى جٌت ارتقاء سالمت: استاهدارد اول

 
 ارتقبی ثٍ تًجٍ ثب سبسمبوی َبی فعبلیت چبرچًة تًطیف :َذف

   سبسمبن کیفی مذیزیت سیستم اس جشئی عىًان ثٍ سالمت

 

 :استبوذاردَبی فزعی

 .اسصیبثی ٍ ثبصثیٌی هٌؾن ػیبػتتضویي  -1

 .هٌبثـ جْت ثبصثیٌی هٌؾن ػٌذ ػیبػتاختلبف  -2

 

 



 دارا بٍدن یک سیاست هٍضتي ضدى.1

 :اػتبًذاسدّبی فشفی

کبسکٌبى اص ػٌذ ػیبػت ٍ لحبػ ًوَدى آى دس ثشًبهِ تَجیْی آگبّی  -3
 .کبسکٌبى جذیذالَسٍد

 .تضویي پبیؾ فقبلیت ّبی استمبء ػالهت -4

 .تضویي تقْذ کبسکٌبى دس اجشای ثشًبهِ ّبی استمبء ػالهت -5

تضویي تبهیي صیش ػبخت ّبی ثشًبهِ ّب ٍ فقبلیت ّبی استمبء  -6

 .ػالهت

 



ای بیمار در ارتقاء سالمتتضمین : استاهدارد دوم  ارزیابی هیاًز

 حوبیت اص دسهبى ثیوبس، ثْجَد پیؾ آگْی ٍ استمبی ػالهت ثیوبساى: ّذف
 

 :اػتبًذاسدّبی فشفی

 .ثیوبساى کلیِ ػالهت استمبء ًیبصّبی اسصیبثی فشآیٌذ ٍجَد تضویي1.

 ػالهت استمبء خبف ّبی ًیبصّبی اسصیبثی فشآیٌذ ٍجَد تضویي2.

 .تـخیق اػبع ثش ثیوبساى کلیِ

 ٍ ثشخَسد اٍلیي دس  ػالهت استمبء ًیبصّبی اسصیبثی تضویي3.

 .تغییشات فشاخَس ثِ هجذد ثبصثیٌی

 

 

 



ای بیمار در ارتقاء سالمت.2  تضمین ارزیابی هیاًز

 :اػتبًذاسدّبی فشفی

تضویي اسصیلجی ًیبصّبی ثیوبس دس آگبّی اص پیؾ صهیٌِ ّبی 4.

 .فشٌّگی ٍ حؼبػیت ًؼجت ثِ آى ّب. اجتوبفی

تضویي اػتفبدُ اص ًیبصّبی ؿٌبػبیی ؿذُ ثیوبس تَػظ ػبیش 5.

 .ًْبدّبی ػالهتی

 



 .الزم در زمیوي عٍامل تاثیر گذار بر بیماری یا سالمتیاظالعات : استاهدارد سٍم

 ؿذُ سیضی ثشًبهِ ّبی فقبلیت هَسد دس ثیوبس کِ هَضَؿ ایي تضویي :ّذف
 ّبی فقبلیت دس فقبل ؿشکت جْت دس ثیوبس تَاًوٌذػبصی داسد، آگبّی
  توبم دس ػالهت استمبی ّبی فقبلیت ادغبم تؼْیل ٍ ؿذُ سیضی ثشًبهِ

 .ثیوبساى
 

 :اػتبًذاسدّبی فشفی

 ًیبصّبی اسصیبثی پبیِ ثش ػالهت، ثش گزاس تبثیش فَاهل اص ثیوبس آگبّی تضویي1.

 .ػالهت استمبء

 ٍضقیت صهیٌِ دس ثیوبساى ثِ هٌبػت ٍ فْن لبثل ؿفبف، اعالفبت اسائِ تضویي 2.

 .ػالهت ثش گزاس تبثیش فَاهل ٍ هشالجت دسهبى، هـتشی، ٍالقی



 .اظالعات الزم در زمیوي عٍامل تاثیر گذار بر بیماری یا سالمتی.3

 :اػتبًذاسدّبی فشفی

 ثش ثیوبساى کلیِ ثِ ػالهت استمبء خذهبت ػیؼتوبتیک اسائِ تضویي3.

 .ؿذُ اسصیبثی ًیبصّبی اػبع

 هَسد ًتبیج اسصیبثی ٍ ػٌذ یک ثِ ػالهت استمبء الذاهبت تجذیل4.

 .ؿذُ سیضی ثشًبهِ ٍ اًتؾبس

 ثِ کٌٌذگبى هاللبت ٍ ّوشاّبى ثیوبساى، کلیِ دػتشػی تضویي5.

 .ػالهتی ثش هَثش فَاهل صهیٌِ دس فوَهی اعالفبت



 محیط کار سالمترویج : استاهدارد چٌارم

  اص حوبیت ٍ ایوي ػبلن، کبسی هحیظ تثجیت اص حوبیت :ّذف

 کبسکٌبى ػالهت استمبی ّبی فقبلیت

 :فشفی اػتبًذاسد

  ٍ اًؼبًی هٌبثـ جبهـ ساّجشدّبی ثکبسگیشی ضوبًت1.

 .ػالهت استمبء ّبی هْبست دس کبسکٌبى ػبصی تَاًوٌذ

 ایوي ػبلن، کبس هحیظ داؿتي ثکبسگیشی ٍ تذٍیي ضوبًت2.

 .ؿغلی ػالهت خذهبت کٌٌذُ تبهیي ٍ

 



 ترویج محیط کار سالم. 4

  ثش گزاس تبثیش تلویوبت ثش کبسکٌبى هـبسکت تضویي3.

 .کبسکٌبى کبسی هحیظ

  حفؼ ٍ تَػقِ جْت الصم سًٍذّبی ٍجَد تضویي4.

 .ػالهتی هؼبئل صهیٌِ دس کبسکٌبى آگبّی



 و ًمکاری تداوم : استاهدارد پوجم

 ػالهت استمبء خذهبت اػتوشاس ٍ ٍجَد ضوبًت1.

  اجتوبفی، ػالهتی، هشالجت ّبی ػبصهبى ؿٌبػبیی تضویي2.

 .ّب آى ثب ّوکبسی ٍ هَجَد ّبی گشٍُ ػلیش

 فشآیٌذّبی ٍ ّب فقبلیت ثکبسگیشی ٍ ٍجَد تضویي3.

 .ثیوبس تشخیق اص پغ الصم هشالجتی

  گیشًذُ، ثِ ثیوبس اعالفبت ٍ پشًٍذُ ؿَاّذ اسائِ تضویي4.

 .ثبصتَاًی ٍ هشالجت پیگیش ؿشکبی



 هتایج بیمارستان ًای ارتقا دًودى سالمت

 کبّؾ ثؼتشی ّبی هکشس

 افضایؾ کیفیت صًذگی ثیوبساى

 ... کبّؾ ّضیٌِ ّبی دسهبًی ٍ



 
 

 عواوین اًداف کالن برهامي استراتژیک در استاهداردًای اعتباربخصی 

ایوٌی ثیوبس. 

استمبی هؼتوش کیفیت خذهبت. 

 



 عواوین برهامي عملیاتی در استاهداردًای اعتبار بخصی

 ِگیشًذگبى خذهتپیـگیشی ٍ استمبء ػالهت ثشًبه. 

 ِکبسکٌبىپیـگیشی ٍ استمبء ػالهت ثشًبه. 

 ِهحیظ ثیوبسػتبىپیـگیشی ٍ استمبء ػالهت ثشًبه. 

 ِجبهقِ تحت پَؿؾپیـگیشی ٍ استمبء ػالهت ثشًبه. 

 



 عواوین برهامي عملیاتی در استاهداردًای اعتبار بخصی

ثشًبهِ حفؼ ٍ ػبلن ػبصی هحیظ صیؼت. 

ثشًبهِ هذٍى اعویٌبى اص ثبصًگشی آییي ًبهِ ّب. 

ثشًبهِ فولیبتی دػتیبثی ثِ ایوٌی ثیوبس. 

ثشًبهِ فولیبتی دػتیبثی ثِ استمبی هؼتوش کیفیت خذهبت. 

ثشًبهِ هذیشیت خغش هـکالت ػبختوبى. 

 



 عواوین برهامي عملیاتی در استاهداردًای اعتبار بخصی

ثشًبهِ هذیشیت خغش ثخؾ في آٍسی اعالفبت. 

ثشًبهِ هذیشیت خغش خشاثی تجْیضات. 

ثشًبهِ هذیشیت خغش کوجَد یب اتوبم افتجبسات. 

ثشًبهِ هذیشیت خغش هؼئَلیت حشفِ ای کبسکٌبى. 

ثشًبهِ هذیشیت خغش غفلت ٍ اؿتجبّبت کبسکٌبى. 

ثشًبهِ هذیشیت ثحشاى ٍ فشاخَاى تین اؽغشاسی. 
 



 عواوین برهامي عملیاتی در استاهداردًای اعتبار بخصی

ثشًبهِ ثَدجِ ػبل جبسی. 

 ِػبل گزؿتِ 3ثشًبهِ ثَدج. 

ثشًبهِ ثَدجِ دس ّش ثخؾ ٍ ٍاحذ. 

ٌِثشًبهِ هذیشیت ّضی. 

 



 
 ارزیابی خدمات مراقبت سالمت

در استاهداردًای اعتباربخصی «بيمار ارزیابیدر بخش و پذیرش »محٍر   

   :اػتبًذاسد

 َىگبم در ثستزی ثیمبران يضعیت ثٍ تًجٍ ثب ثیمبرستبن در 

  ي ای تغذیٍ درمبوی، تسکیىی، خذمبت ثٍ آوبن ویبسَبی پذیزش،

  در ثیمبران تب میشًوذ مشخض ،سالمت ی ارتقب اجتمبعی، مذدکبری

   .ومبیذ دریبفت را ویبس مًرد خذمبت حذاکثز ،ممکه سمبن حذاقل

 



   :هقیبس

 

 ثخؾ دس) ثخؾ دسایي ثؼتشی هذت عی ؿذُ اًجبم اسصیبثی 
  ثِ ،(ػبفت 24 ّب ثخؾ ػبیش دس ٍ ػبفت 6 حذاکثش اٍسطاًغ
 سا ثیوبس ػالهت استمب ًیبص هَسد خذهبت تب هیکٌذ کوک کبسکٌبى
  .ًوبیٌذ ؿٌبػبیی

 

 :ثزرسی مًرد مستىذات

 (...یب پشػتبس یب پضؿک تَػظ ثیوبس اسصیبثی گضاسؽ) ثیوبس پشًٍذُ 
 ثیوبساى اسصیبثی سٍؽ ٍ ثیوبسػتبى ػالهت استمبی ثشًبهِ ٍ

   آى ثشاػبع

 



 ...  سخنسراهجام 
  ، ػالهت استمبءدٌّذُ ّبی ثیوبسػتبى تبکیذ هَسد ّبی حَصُ ثِ تَجِ ثب

 ٍ آهَصؽ ، هـبٍسُ خذهبت ،ػیبػت ایجبد ثِ ثبیذ ّب ثیوبسػتبى توبم

 ثیوبسی ػیش اص ًبپزیش تفکیک جضیی فٌَاى ثِ ػالهت استمبی اص حوبیت

   .ثپشداصًذ کبسکٌبى، ًیض ٍ ثیوبس فشد

 ّب، ثیوبسػتبى دس ػالهت استمبی خذهبت تَػقِ اص حوبیت هٌؾَس ثِ

 ثیوبسػتبى یک فشٌّگی ٍ ػبصهبًی ػبختبسّبی ثب آى ثْتش ادغبم

 .اػت ضشٍسی

  هضایبی افضایؾ ثبفث جبهقِ ثب هشتجظ ػالهت استمبی ساّجشدّبی تبهیي

   .ؿَد هی ثیوبسػتبى یک سلبثتی



 :موابع
  دَىدٌ ءارتقا بُداشتی مزاکش ي بیمارستاوُا المللی بیه شبکٍ بُىًد، صمدي اکبز، پژيٌ ویک

 ساسمان، ي چُارچًب مفًُم، .بُداشتی مزاکش ي بیمارستاوُا در سالمت ارتقاي ادغام :سالمت
   .1390 تُزان، ،معاصز ایزاویان سالمت ارتقاي ي پیشگیزي مًسسٍ

 
 ي تًسعٍ تحقیق، مزکش سالمت، ارتقاءدَىدٌ َاي بیمارستان سیما، مزسبان فاطمٍ، استبصاري

 .بُشتی شُید درماوی بُداشتی خدمات ي پششکی علًم داوشگاٌ درمان، معايوت سیاستگذاري
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