دس سبٍٜبی ىزضت ٚاٍي٘ ٛبی ّذیشیتی ّختَفی دس ح٘صّ ٙطشح ىشدیذٛ ٗ ٙشمذاُ ایٔ ح٘ص ٙسا ّ٘سد
ثشسسی قشاسداد ٙإذ ٍٗی دس ارشاء ثٕ ٚتیز ٚدٍخ٘اّٖ ٙزش ٕطذ ٙحبً دسایٔ ح٘ص ٙثشای سسیذٓ ث ٚیل
ّذیشیت پ٘یب – خ٘د مٖتشً  -تئ٘سی ّذیشیت حبمْیت ثبٍیٖی ّطشح ّیيشدد م ٚدس سبً

 1997دس

إيَستبٓ ّؼشفی ىشدیذ ٙاست .
- 1تؼشیف حبمْیت ثبٍیٖی یل چبسچ٘ثی است م ٚدس آٓ سبصّبٓ اسائ ٚمٖٖذ ٙخذّت دس قجبً ثٜج٘دی
دائْی میفیت پبسخي٘ ث٘د ٗ ٙثب ایزبد ّحیطی أّ م ٚدس آٓ تؼبٍی دس خذّبت ثبٍیٖی ضن٘فب ّی
ض٘د ٗ ث ٚصیبٕت اص استبٕذاسد ٛبی ػبٍی خذّت ّی پشداصد .
- 2ضشٗست پشداخت ث ٚحبمْیت ثبٍیٖی چیست
اٍف – ثشای اطْیٖبٓ اص ایٖنّ٘ ٚض٘ع میفیت ّشاقجت ٛبی سالّت ثب استفبد ٙاص ثبالتشیٔ
استبٕذاسد ٛبی ّشاقجتی ّْنٔ دس قَت ایٔ خذّبت ربی داسد .
ة – مْل ث ٚرَ٘ىیشی اص اضتجبٛبت احتْبٍی دس ّسیش اسائ ٚخذّبت
ح-استفبد ٙثٜیٖ ٚاص ّٖبثغ ّحذٗد ٗدس دستشس
د – افضایص اػتْبد ػّْ٘ی ث ٚخذّبت ثیْبسستبٕی
س -ثشای تحقق ّسئٍ٘یت ٛبی سبصّبٕٜبی سالّت م ٚت٘سط دٍٗت ثشٕبّ ٚسیضی ضذ ٙاست
دس ایٔ ساستب ث ٚسّ ٚح٘س اسبسی ت٘ر ٚداسد :
 ضٖبسبئی استبٕذاسد ٛب ثب ٕظش ث ٚپشداختٔ ث ٚپضضنی ّجٖی ثش ض٘اٛذ ٗ استبٕذاسدٛبی ثبٍیٖی ٗتحقق ٗ ت٘سؼ ٚإٜٓب
 ثنبسىیشی استبٕذاسدٛب ثب ثشٕبّ ٚسیضی مبٌّ ثشای ٕیشٗی إسبٕی ّ٘ر٘د ٗ آّ٘صش ٗیبدىیشیّذاُٗ إٜٓب ٗ ت٘سؼّ ٚستْش فٖ٘ٓ حشف ٚای ٗ داضتٔ ضشح ٗظبیف ضغَی ّذٗٓ ٗآّ٘صش مبٌّ
إٜٓب ثٕ ٚیشٗی إسبٕی – ٗ ّذیشیت سیسل
 دس اداّ ٚإزبُ پبیص دس ارشای مبٌّ استبٕذاسد ٛب ثب إزبُ ّْیضی ثبٍیٖی استبٕذاسدٛب ٗ إزبُپشسطيشی َّی ٗ پیيیشی مبٌّ ضنبیبت -پبیص ٗ اسصیبثی إٜٓب
- 3حبمْیت ثبٍیٖی دس ارشاء ثش ٛفت ست٘ٓ است٘اس ّیجبضذ
 ّطبسمت دادٓ ثیْبس ٗخبٕ٘اد ٙاٗ دس دسّبٓpatient public inrolvemenT
 آّ٘صش ثیْبس ٗخبٕ٘اد ٙثیْبسEducaTion and Training

 ّذیشیت سیسل ٛبی احتْبٍی دس ارشای دسّبٓRisk manage menT
 استفبد ٙاص اطالػبت ثشٗص دس دسّبٓUse or in Formation
  -ایزبد احش ثخطی دسدسّبٓClinical FFFecTiveness
 إزبُ ّْیضی مَیٖینی ثط٘س ّذاُٗClininical audit
 ثشسسی ٕیبص پشسٌٖ ٗ ّذیشیت إٜٓبstaff and staff Manage ment
- 4حبمْیت ثبٍیٖی دس ارشاء ثّ٘ ٚاسد ریٌ ت٘ر ٚمبٌّ داسد.
 ثیْبسآ ٗ ّطتشیبٓ سا دس قَت قشآیٖذ ٛب قشاس ّیذٛذ ثٜج٘د ّذاُٗ استبٕذاسد ٛبی مبس ت٘ر ٚث ٚتزبسة ثیطیٔ ٗ إزبُ یبدىیشٛبی ّذاُٗ إٜٓب ت٘إْٖذ سبصی مبسمٖبٓ ٗ تیِ ٛبی دسّبٓ استفبدّ٘ ٙحش ٗ ثّ٘ ٚقغ اص اطالػبت سٗص- 5حبمْیت ثبٍیٖی ثّ ٚطبسمت ػّْ٘ی ثیْبس ٗ خبٕ٘اد ٙاش ت٘ر ٚمبٌّ داسد:
 ثیْبس ٗ خبٕ٘اد ٙاش سا دس دسّبٓ ّطبسمت ّیذٛذ. ّطبٗسّ ٙذاُٗ ث ٚثیْبسآ ٗ ّذیشیت خذّبت استجبطی. ثیْبس ثؼٖ٘آ یل ضشیل دس دسّبٓ ّ٘سد ت٘ر ٚقشاس داسد. تیِ دسّبٓ داسای فشٖٛو إؼطبف پزیشی ٗ ّطبسمتی دس دسّبٓ ثیْبس ّی ثبضذ .- 6دس ّذیشیت سیسل ثّ٘ ٚاسد ریٌ ت٘ر ٚداسد :
 سالّت ٗ ایْٖی ثیْبس مبٛص سیسل ثبٍیٖی پبیص ضنبیبت داسای خط ّطی ٛب ٗ سٗش ٛبی ارشائی ث ٚسٗص ضذّ ٙیجبضذ سیستِ ىضاسش دٛی ّطَ٘ة ث ٚسٗیذادٛبی ٕبّطَ٘ة ت٘ر ٚمبٌّ داسد- 7دس حیطٛ ٚبی اصَی حبمْیت ثبٍیٖی ت٘ر ٚمبٌّ ث ٚاصً٘ WHOداسد.

 مبس آّذی اسائ ٚخذّت ّذیشیت خطش سضبیت ثیْبس اسصیبثی مبسآئی حشف ٚای- 8دس ّذیشیت مبسمٖبٓ ثٚ
 خط ٗ ّطی ٛبی ارشائی ث ٚسٗص ضذ ٗ ٙقشاسدادٛب پبیص ػَْنشد مبسمٖبٓ ت٘ر ٚمبٌّ داسد- 9دس آّ٘صش حشف ٚای مبسمٖبٓ ّ٘اسد ریٌ ّ٘سد ت٘رّ ٚیجبضذ
 تخصیص صّبٓ الصُ دس آّ٘صش مبسمٖبٓ داسای استشاتژی ٗ ثشٕبّ ٚػَْی ّطخص دس آّ٘صش مبسمٖبٓ ّیجبضذ مَی ٚمبسمٖبٓ دستشسی ّٖبست ث ٚآّ٘صش ّشتجط داسٕذ . دس ثشٕبّ ٚسیضی ثشای آّ٘صش مبسمٖبٓ ث ٚاستفبد ٙاص ٕتبیذ اٛذاف ت٘سؼ ٚمبسمٖبٓ ت٘رٚمبٌّ داسٕذ.
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)(personal Develo pment plans(pdp S
دس احش ثخطی ثبٍیٖی ثب استفبد ٙاص ثٜتشیٔ دإص سٗص م ٚثشىشفت ٚاص ٕتبیذ پژٗٛص ٛبی

إزبُ ضذ - ٙتزشثیبت ثبٍیٖی ٗ تشریحبت ثیْبس ثشای دستیبثی ث ٚفشآیٖذ ٛب ٕٗتبیذ ّطَ٘ة
ّشاقجت اص ثیْبسآ ت٘ر ٚمبٌّ داسد.
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دس ّْیضی ثبٍیٖی ثط٘س ّشتت ّٖؼنس مٖٖذ ٙإٓچ ٚدس حبً إزبُ است ّیجبضذ ٗ ت٘رٚ

مبٌّ ثّ ٚؼشفی فؼبٍیت ٛب ٗ ٗاحذٛبی ثشتش ٗ ػَْیبت إزبُ یبفتٗ ٚاقغ ىشایبٕ ٚث٘د ٗ ٙمَیّٖ ٚبثغ
ّ٘سدٕیبصتحت ثشسسی مبٌّ قشاس ىشفت ٚإذ.
= ثبیذ ت٘ر ٚداضت م ٚحبمْیت ثبٍیٖی :
 یل فشآیٖذ تزسسی ٗ تٖجیٜی ٕیست . ضنٌ رذیذی اص ّذیشیت ثیْبسستبٕی ٕیست .یل سیستِ ربدٗئی مّ ْٚٛ ٚطنالت ساحٌ مٖذ ْٕیجبضذ. ٍیستی اص ق٘إیٔ ٗ ّقشسات ثشای پیشٗی افشاد اص ایٔ ق٘إیٔ ْٕیجبضذ. ّفبٛیِ رذیذ ٕیستٖذحبمْیت ثبٍیٖی یل ارشای پ٘یب ٗ ٘ٛضْٖذإ ٚثبت٘ر ٚث ٚتْبُ صٗایبی ارشائی ّیجبضذ.

 -12حبمْیت ثبٍیٖی ثٕ ٚظبُ ربّغ استقبء میفیت سالّت ت٘ر ٚداسد.
 ٕظبُ ربّغ استقبء میفیت سالّت داسای س ٚرضء اسبسی است : -1سبختبس ٗ فشآیٖذٛبی َّی ٗ ّٖطق ٚای ثشای ضٖبسبئی ٛذف ٛب ٗ ساٛجشدٛبی َّی سالّت – استبٕذاسدٛب
ٗ ساْٖٛبئی ٛبی ثبٍیٖی.
 -2سبختبسّٖبست ثشای ارشاء ثشٕبّٛ ٚبی استقبء میفیت – ثنبسىیشی ساْٖٛبٛبی ثبٍیٖی ٗ دست یبثی ثٚ
استبٕذاسدٛب ( ٕظبُ حبمْیت خذّبت ثبٍیٖی )
 -3سبختبس ّٖبست ثشای پبیص ٗ اسصیبثی ػَْنشد ٗ اػتجبس ثخطی.
 -13ثبیذ ت٘ر ٚداضت م ٚحبمْیت ثبٍیٖی یل تالش ىشٗٛی است .
ّخبً ٛبئی اص فؼبٍیت ٛبی حبمْیت ثبٍیٖی:
ّطنالت ثیْبسآ – سضبیت ثیْبسآ – احیبء ثیْبسآ – خطبٛبی داسٗئی – تحَیٌ ػَت سیط ٚای سٗیذادٛب –
تحَیٌ ّشه ٗ ّیش – اسصیبثی دٍیٌ تشخیص ثیْبسآ ثب ّیٌ ضخصی -ثٜج٘د میفیت
ػَْنشد ّجتٖی ثش ض٘اٛذ – إتطبس فؼبٍیتٜبی خ٘ة ٗ ایذٛ ٙب ٗ ٕ٘آٗسی ٛب

– سٛجشی مبسٛب –

– مبٛص سیسل ثبٍیٖی

–

تطخیص ػ٘اسض ربٕجی – دسس آّ٘ختٔ اص ضنبیبت – ت٘ر ٚث ٚػَْنشد ضؼیف ثبٍیٖی – ثشٕبّٛ ٚبی ت٘سؼٚ
ای حشف ٚای دادٛ ٙبی ثبمیفیت ٗ ٕيٜذاسی س٘اثق .
ٕ -14نبت مَیذی دسّ٘سد حبمْیت ثبٍیٖی.
 ضفبفیت ٕقص ٛشػض٘ اص مبسمٖبٓ ( ّشتجط ثب مبسإٜٓب ) میفیت پبسخي٘ئی – ضفبف سبصی – ثٜج٘د ّذاُٗ ( ْٛنبسی ٗ مبس ىشٗٛی ) . ت٘ر ٚثّ ٚسئٍ٘یتٜبی حشف ٚای دس مبدس پضضنی. -تشثیت مبسمٖبٓ ثب صالحیت ٗ آّ٘صش دیذ ٙثشاسبس PDPS

.

 تشٗیذ فشٖٛو یبدىیشی اص ٗقبیغ ( ح٘ادث ٗ ضنبیبت ) . ثشقشاسی سٗضٜبی ثٜج٘د میفیت ( ّخٌ ّْیضی ثبٍیٖی ) . تط٘یق فشٖٛو تؼبٍی – ّطبسمت ٗ ّسئٍ٘یت پزیشی. حصً٘ اطْیٖبٓ اص ٗر٘د ق٘إیٔ ّذیشیتی سٗضٔ ثشای ّشاقجت ٛبی ثٜذاضتی اسائ ٚضذ. ٙ تزَیٌ اص ّ٘فقیت ٛب ثشای ّ٘فقیت حبمْیت ثبٍیٖی . فشٖٛو إؼطبف پزیشی ٗ ّطبسمتی . -تؼٜذ ث ٚمیفیت م ٚدس ثیٔ پضضنبٓ ٗ مبسمٖبٓ ٗ ّذیشیت تقسیِ ّیط٘د.

 ثحج ٛبی ّٖظِ مْیت ٚحبمْیت ثبٍیٖی ( رَسبت ) . -15مْیت ٚحبمْیت ثبٍیٖی ّسئٍ٘یت :
 ساْٖٛبئی ٗ تشٗیذ حبمْیت ثبٍیٖی دس ثیْبسستبٓ ساداسد. تْشمض مبٌّ ثشمیفیت ّشاقجتٜبی ثبٍیٖی داسد. ضٖبسبئی ٗ تؼشیف ضبخص ٛبی ػَْنشد سادس سشٍ٘ح ٚمبسخ٘د قشاس ّیذٛذ. ضٖبسبئی ٗ تحَیٌ ٗ ّذیشیت سیسل فبمت٘سٛبی ثبٍیٖی دس ثیْبسستبٓ ساثشػٜذ ٙداسد. ث ٚثبصٕيشی ٕتبیذ ّْیضی ثبٍیٖی ثشاسبس ضبخص ٛبی تؼشیف ضذ ٗ ٙایزبد ت٘صیٛ ٚبئی ثشای ثٜج٘د ت٘رٚمبٌّ داسد.
 ث ٚثبصٕيشی ح٘ادث ثبٍیٖی ٕبّطَ٘ة ٗ ػ٘اسض ربٕجی داسٗٛب اداّّ ٚیذٛذ. ث ٚثشسسی ضنبیبت ثیْبسآ ّی پشداصد. ث ٚثبصٕيشی ّْیضی ّذاسك پضضنی ٗ پشستبسی ّی پشداصد. ایزبد ر٘ی اص اػتْبد سادس ّتٔ مبس خ٘د قشاس ّیذٛذ. دس ثشىضاسی رَسبت ػَْی  ،داسای اختیبس ٗ ثیطشف ٗ پبسخي٘ ّیجبضذ.مْیت ٚحبمْیت ثبٍیٖی دس ثیْبسستبٓ :
 ساْٖٛبئی ٗ تشٗیذ حبمْیت ثبٍیٖی دس داخٌ ثیْبسستبٓ. تْشمض ثش میفیت ّشاقجتٜبی ثبٍیٖی. ضٖبسبئی ٗ تؼشیف ضبخص ٛبی ػَْنشد. ضٖبسبئی ٗ تحَیٌ ٗ ّذیشیت سیسل فبمت٘سٛبی ثبٍیٖی دس ثیْبسستبٓ . ثبصٕيشی ٕتبیذ ّْیضی ثبٍیٖی ثشاسبس ضبخص ٛبی تؼشیف ضذ ٗ ٙایزبد ت٘صیٛ ٚبیی ثشای ثٜج٘د. ثبصٕيشی ح٘ادث ثبٍیٖی ٕبّطَ٘ة ٗ ػ٘اسض ربٕجی داسد. ثشسسی ضنبیبت ثیْبسآ. ثبصٕيشی ّْیضی ّذاسك پضضنی ٗ پشستبسی . ایزبد ر٘ی اص اػتْبد. -داضتٔ رَسبت ػَْی – داسای اختیبس ثی طشف ٗ پبسخي٘.

