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 سپاسگزاری: 

را در بیمارستان ها و سرویسهای ارائه خدمات    که کوشش کرده اند ارتقاء سالمت  زیادی استو گروه های    این سند نتیجه تالش افراد  

و    بخاطر حمایت هایشان و ورود به روند بهبود استاندارها     HPHسالمت نهادینه کنند. ما مایلیم که از اعضای شبکه بین المللی  

تدوین استانداردها که این مجموعه جامع بخاطر   همینطورتمامی اعضای قبلی و فعلی تیم رهبری و سایر اعضای گروه های کاری  

، افراد خبره و متخصصین HPHهمینطور از هماهنگ کنندگان ملی و منطقه ای    پایه گذاری شده است تشکر کنیم. آن  براساس  

ر ویزه داریم که وقتشان را اختصاص دادند و ورودی های ارزشمندی را درجریان روند بحث  این حوزه، ناظرین و تیم مدیریتی تشک

 Sally، دکتر Keriin Katsarosو   Birgit Metzler، خانم ها Rainer Christها ارائه کردند. همینطور مایلیم از دکتر 

Fawkes    و پروفسورMargareta Kristenson   و سند را بطور نقادانه بررسی کردند تشکر    که درجریان روند کار مشاوره داده

برای ایجاد استانداردهای اصلی    Antonio Chiarenzaو دکتر    Oliver Groene دکترنهایتا یک تشکر خاضعانه از    کنیم.

HPH   و تجزیه وتحلیل بنیادی مجموعه اول استانداردها داریم خصوصا اینکه هردونفر وقت و تالش و تعهد کاری زیادی را برای 

 ایجاد مجموعه جدید استانداردها از خود نشان دادند. 
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 مقدمه 

  یقابل توجه  یکه ارتقا  کندیارتقاء دهنده سالمت ارائه م  یو خدمات بهداشت  هامارستان یب  یرا برا  2020  یسند استانداردها  نیا

از    یمختلف  و   د یجد  ی ها، حوزه HPHانداز  تر چشمگسترده  یاز اجرا  تیمنظور حما  به  است.   یاصل   های اسناد استانداردنسبت به  

در سال   HPH  جهانی شبکه  دیجد  یدر استراتژ  بیان شده  این سند موارد  .شده استمنعکس  این سند    در  عمل، و شواهد  است،یس

دستور ملل متحد،    زمانسا  داری مانند اهداف توسعه پا  یی ها را که با طرح  یدیجد  یهاها و چالشفرصت  نیو همچن  2021-2025های

به آنها اشاره شده است را مورد توجه قرار داده   آستانه  هیو اعالم  داریتوسعه پا  یمت براسال  یدر مورد ارتقا  یشانگها  هیانی ب  2030کار  

  .است

کار توسعه   نی، و همچنHPH  یاصل  یاستانداردها  یبا اجرا  یتجربه جهان   ژه،ی، به وHPHسند بر اساس سال ها کار در شبکه    نیا

  مانند   خاص  یگروه ها  یبرا  سازیاستاندارد  ،های مرتبط با سواد سالمت ان  مانند سازم  یی ها  نهیدر زم  دی جد  یاستانداردها  یبرا  یا

رود که    ی نم  انتظار   .استوار می باشد   ی مراقبت ها  یاجتماع   ریو تأث  ، یطیمح  ستیز  یداریسالمندان، حقوق کودکان و نوجوانان، پا 

در بازنگری استراتژی  استانداردها  که    رود یانتظار م  اما   کند   تیاستانداردها را رعا  نیتمام ا  ارائه دهنده خدمات سالمتسازمان    چیه

  کنند.  لیسالمت تبد  یارتقا  طی مح  کیکنند و سازمان را واقعاً به    ی دگینظام سالمت رس  ی کل  یها به چالشها موثر باشند،  سازمان

برا  جه،ینت  در  ی ندهایفرآ  کیتحر  یبرا  شتری نشده اند، بلکه ب  یطراح  یاشتبه خدمات بهد  یخارج  یی پاسخگو  یاستانداردها اساساً 

ارتقا دهنده    و سرویس های  ها  مارستانیب  یمجموعه استاندارد جامع برا  کیسند شامل    نیا  شده اند.  یطراح  یبهبود مستمر داخل

و مدارکی همراه است که استانداردها را قابل اندازه گیری نموده وانها را به اجزای کوچکتری تقسیم می نماید    با اسناد  است و  سالمت

     دازه گیری کرد.انقابل سنجش باشند و بتوان عملکرد انها را  کهبنحوی 
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 بروندادهای سالمت سالمت و  یری تمرکز بر جهت گ

و فرهنگ   ندهایساختارها، فرآ  ، یتیحاکم  یها( مدلHPHارتقاء دهنده سالمت )  یو خدمات بهداشت  هامارستانیب"

 ".کنندیم  تیهدا  داریجوامع پاحمایت از  و  ، جمعیت تحت خدمت  کارکنان  ماران،یسالمت ب  یسازنه یخود را جهت به

منشور برای    یسالمت به عنوان پاسخ  یارتقا  کرد یبر اساس رو  ی  مجدد خدمات بهداشت  یریگجهتبا هدف    HPH  یالمللنیشبکه ب

  تیمفهوم حما نیا یکه از اجرا  محلیو  ی مل ی هااز شبکه یالمللنیب یاشبکه  یاندازبا راه سازمان بهداشت جهانی  شد.  سیاتاوا تأس

کرد    جادیرا ا  یاقدامات  سالمت  ارتقادهنده  یو خدمات بهداشت  هامارستانیب  ستمیکل س  کردیرو.  شد  HPH  الهام بخش جنبش  کرد،یم

، مراقبت دریافت کنندگان خدمات سالمت   ا ی   مارانی: حقوق ببا یکدیگر متحد کردبه شرح زیر  جنبش اصالح سالمت را    نیکه چند

ک  ه،یاول  یبهداشت  یها ها  ت،یفیبهبود  ز  داری پا  یداشتبه  ی مراقبت  نظر  هاو    یطیمح  ستیاز  سواد سالمت.   یسازمان  با    مرتبط 

ارتباطات  کار، ساختارها، فرهنگ، و    یروین  توانمندی  ،یمشخط   ،اکمیتمجدد ح  یریگشامل جهت  HPH  یتوسعه سازمان  یاستراتژ

و   مارستانیب  600از    شیاز ب  HPHشبکه    میالدی  2020  لساتا  .  جامعه تشکیل شدکارکنان و    ماران،یسالمت بموثر در جهت  

 شده است. لیتشکمختلف  کشور  33از  یموسسه خدمات بهداشت
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  یاقدامات در مورد مسائل بهداشت  لیتسه  یبرا  و  HPHی  الملل  نیکردن چشم انداز شبکه ب  یاتیعمل   به منظور  HPHی  استانداردها

 ت یشد. استانداردها مسئول  جادیا  یابیخودارز  یاستاندارد و فرم ها  یکتابچه راهنما  نی، اول2006در سال  .  نده اشد  جادیدار ا  تیاولو

 مارستانیب  نیب  ی وندهایکار و پ   یرو یبه ن  پرداختن  مار،یب  مداخله برای،  یابیارز  ت، یریسالمت در سطح مد  یارتقای  را برا  ی اساس  یها

محققان   ،ی استانداردها به هفت زبان ترجمه شده و توسط مقامات بهداشت مل  ن یا  .مشخص می کنند  ارائه دهندگان مراقبت  ریو سا

  ی و قالب استانداردها  یکل   کردیبر رو  هیداشته است. با تک  یتوجهقابل  یالمللنیمشهور، گستره ب  یاحرفه  ی و نهادها  ی علم  ی هاو انجمن

ی مانند عدالت، سالمت  کردند که به موضوعات خاص جاد یا هااستاندارداز این  ی یهامجموعهزیر  HPHمختلف   یکار ی هاگروه ،یاصل

 .پردازدیم روان، محیط زیست، سواد سالمت، مراقبت بیمار محور، حمایت از کودکان و سالمندان

 HPHهای نیاز به بروزرسانی استاندارد

نیاز به بروزرسانی این استاندارد ها را بیش از پیش مشخص ، تغییرات چشم گیری رخ داده است که  HPHزمان انتشار استانداردهای  از  

 می سازد: 

فراگ  کیبه    ازیناول:   ✓ استاندارد  د   ریمجموعه  فزا  HPHکامل مفهوم    دگاه یکه شامل  به طور  اعضا    یا  ندهیباشد،  توسط 

شده توسط   وضع   یشروع به کار کرد که در آن استانداردها  استانداردهای چتر یک گروه کاری تحت عنوان  شد.    ییشناسا

  یاتیعمل  یبانیارائه پشت  ن یرا در ع   HPHادغام شدند و چشم انداز جامع    یسند کل   کیدر    HPHمختلف    یکار  یگروه ها

 کردند.  نییتع

  ه یبا اعالم  ییاست. در همسو  رییدر حال تغ  ی تیریمد  یو مدل ها   یماریب  یخدمات سالمت همراه با الگوها  ی سازمانده  :دوم ✓

ب ها   مارستانیآستانه،  مراقبت  سا  هیاول  یها،  درمان  د یبا  سالمتخدمات    ریو  اقدامات  توانبخش  یبا  و   ،یمشترک،  ارتقاء 

اضافه   HPHسرویس های ارائه دهنده سالمت به نام    ن یباشند. بنابرا  مرتبطمدت    یحاد و طوالن  یها  یماری از ب  یریشگیپ 

قابل اجرا خواهند   زی گسترده تر ن  یبهداشت  یها  ستمیدر س   ییها به تنها  مارستانیعالوه بر ب  HPH  دیجد  یاستانداردهاشد.  

 بود.

 تیمشترک و حما   یر یگ  میمانند تصم  یدیکل  یبا حوزه ها  ی توانمندساز  یبرا  ییخدمات سالمت شامل راهبردها  یسالمت محور  :سوم ✓

   گنجانده شده اند. HPHبه روز شده  یاکنون در استانداردها  این موضوعاتاست.  یتیریخود مد از

 دیتاک  HPHبه روز شده    فیتعر  دار،یتوسعه پا  ی برا  2030سالمت در دستور کار    یدر مورد ارتقا  یشانگها  ه یانیب  یدر راستا:  چهارم ✓

رهبری   عالوه بر   این مهم  دارد، که   یبهداشت  یهاستمیمجدد س  یریگجهت  ی برا  یرهبر  یهاو نقش  ی حکمران  یهابر مدل  یشتریب

            دارد.   ازین یارشد قوی رهبر بالینی به یک

✓ 3 



اقدامات  موضوعیت داشتن  این مسئله  است و    ریرواگیغ  یهای ماریبه سمت ب  شتریب  رییدر حال تغ   یماریب  یالگوها  :پنجم ✓

 ش یبا درآمد کم و متوسط افزا  یبا درآمد باال، بلکه در کشورها  یرا نه تنها در کشورها  یماریاز ب  یریشگیسالمت و پ   یارتقا

   .دهدیم

گسترده تر سازمان  یاجتماع  ریمستلزم شناخت تأث داریو اهداف توسعه پا جهانیدر مورد پوشش  ی جهان یبحث ها: ششم ✓

   است. یمراقبت بهداشت یها

  یاز استانداردها  یتربه مجموعه گستردهپس از بازنگری      HPH  ی استانداردها  ی مجموعه فعل،  HPH  ی بنا به درخواست مجمع عموم

  یجهان یمشهماهنگ است و با اصول خط  2021-2025 یهاسال یبرا HPH یجهان دیجد یشده است که با استراتژتبدیل چتر 

 همسو است. نیز ی بهداشت فعل
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 تکامل استانداردها  روند گسترش و

توسعه و اجرای آزمایشی    استانداردها  سینوشیپ   هیو شواهد موجود، ته  اتیاز ادب  نقادانه  یابیبر ارز  هیبا تک  HPH  یاصل  یاستانداردها

  در هر   خاص  یکه استانداردها  ه استدنبال شد   HPH  یالمللنی در شبکه ب  تلفمخ  یکار  یهاتوسط گروه  ندیفرآ  نیا.  نده اداده شد

، مجمع خاص در هر زمینه  یو استانداردها   یاصل  یاستانداردها  ی ساالنه در مورد اجرا   یپس از گزارش ها  ند.ه ارا توسعه داد  زمینه

وسعت چشم انداز مفهوم    انگر یادغام شوند که نما   ریمجموعه استاندارد فراگ  کیاستانداردها در    نیدرخواست کرد که ا  HPH  یعموم

HPH  شده توسط دکتر    م انجا  لیو تحل  هیکار بر اساس تجز  ن یآن است. ا  یو اعضاChiarenza ،    تفاوت ها و    شناساییکه شامل

  ینسب  ی دامنه ها  ریهفت دامنه و ز  ل،یو تحل  هیتجز  نی. بر اساس امی باشد، انجام شد  HPH  مهم  یاشتراکات مربوط به حوزه ها

مطالعه    کی  ، استانداردها  یو سازمانده  لیتحل  یبرا  2020سال    لی در اوا  یگروه کار  کی  ند.ه اشد  ییشناسا  چتر  یهااستاندارد  یابر

ب  یبرا  ی دلف  یادو مرحله اصول    یاب یارز  ی. هدف مطالعه دلفدادند   انجامآن    شتری اصالح  به  با توجه    بود  RUMBAاستانداردها 

(RUMBA  مخففRelevant ،Understandable ،Measurable ،Behavioral  وActionable است)  . 

استانداردها    بندی   تیبه دست آورد. در مرحله دوم اولو  ریفراگ  یاستانداردهاو    استانداردها   تیرا از درک، اهم  یی ها  ی ابیارز  ی مطالعه دلف

  ی کمک به ساختار، همسوساز   یبرا  یفینظرات ک  ،ی مک  یهایابیانجام شد. عالوه بر ارز  مفهوم بودن و شفافیت  از نظر  بررسی آن ها    و

تدو شد  نیز  استانداردها   نیو  خواسته  کارشناسان  ه  کی  .از  از  متشکل  متخصص  دائمHPH  تیریمد   ئتیپانل  ناظران    ، ی، 

  ، یه دلفطالعمطالعه دعوت شدند. در دور دوم م  نیشرکت در ا  یبرا   HPHکارگروه  و رهبران    ،یاو منطقه  یکنندگان ملهماهنگ

و    ی شدند. کارگروه تمام نظرات کم  ی رتبه بند  تیوشده بر اساس اول  ف یتعر  ی موجود در ابعاد و استانداردها  یاستانداردها  ی تمام

 کرد.  بیو بازخورد را ترک  یرا بررس یکارشناس ئتیه یفیک
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 استاندارد ها  چارچوب

 شوند:  یارائه م ریاستانداردها به صورت ساختارمند به شرح ز

 ریشماره و نام استاندارد فراگ ✓

 ریهدف استاندارد فراگو توضیح  شرح  ✓

 یک استاندارد اولین استاندارد فرعی ارائه  ✓

 یک استاندارد بیانیهارائه  ✓

 می باشد.  استاندارد بیانیه 85و   فرعی   استاندارد 18استاندارد،  5استانداردها شامل  نیا یفعل نسخه
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 HPH یبرا یتعهد سازمان اثبات :1استاندارد 

 هدف:  

  ی سازنه یبه ی خود برا سازمانی و فرهنگ ندهایساختارها، فرآ ها،است یس  ،یتیحاکم یهامدل ی ریگسازمان متعهد به جهت 

 . کندی م  تیحما داریو از جوامع پا بوده تحت پوشش  ت یکارکنان و جمع ماران،یسالمت ب یدستاوردها

 

 

 

 

 

 یرهبرمدیریت و :  1  استاندارد فرعی

 خود در نظر گرفته است یکل یاز استراتژ یارتقاء دهنده سالمت را به عنوان جزئ سازمانهایچشم انداز . سازمان ما 1.1.1

 ارتقاء دهنده سالمت است.  یها  سازماناز اهداف چشم انداز  یانعکاس سازمان ما یو رهبر تیریمد م یعملکرد ت. 1.1.2

 کند.  یم تیفرهنگ سالمت محور و گسترش آن را حما. سازمان ما 1.1.3

 ر یز  یرا برا  یکرده و افراد  نیی ارتقاء دهنده سالمت تع  سازمان هایچشم انداز    یرا به عنوان مسئول اجرا   ی فرد. سازمان ما  1.1.4

 . کنند ی کار را اعالم م شرفتیگزارش پ  انهیکرده که سال نیی تع یاصل یمجموعه استانداردها

 کند.  یم  یارتقاء دهنده سالمت را بازنگر یها مارستانیچشم انداز ب ینحوه اجرا سازمان یرهبر میت. 1.1.5

 ارتقاء دهنده سالمت و اهداف آن در نظر گرفته شده است.  ی هانسازمامبحث  سازمانکارکنان  یآموزش یدر برنامه ها. 1.1.6

 . ردیگیظر مارتقا دهنده سالمت را درن سازمان هایما چشم انداز   سازمانعملکرد   یها  یابیاموزش مداوم و ارز ی برنامه ها. 1.1.7
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                                                                                                                                                                              مارستانیب  استی: س  ۲  رعی ف  استاندارد

 باشد.  یارتقاء دهنده سالمت م  یها سازمانچشم انداز  یدر راستا شی ها تی ما اهداف و مامور  سازمان. 1.2.1

 قرار گرفته است.  سازمان نفعانیتمام ذ اریما به صورت روشن و شفاف در اخت سازمان تیاهداف و مامور. 1.2.2

ارتقاء   یها  سازمان  اندازچشم  ی را در جهت اجرا  زاتیشامل منابع، فضا و تجه  یضرور  یها  رساختیز  یما فراهمسازمان  ب.  1.2.3

 . کند  ی م نیمدهنده سالمت تض

 یابیاجرا و ارزش شی: پا  ۳  فرعی   استاندارد 

و   یزیربرنامه  یرا به عنوان مبنا  تیسالمت در جمع  یگرها  نیی سالمت و اجزا و تع  یازهاین  یاما به صورت دوره  سازمان.  1.3.1

 کند  ی م ش یخدماتش پا یابیارزش 

 ارتقاء دهنده سالمت را در خود دارد. یها سازمانچشم انداز   یاجرا یالزم برا  یما شاخص ها  سازماناطالعات  ستمیس. 1.3.2

 .شود یم  ش یپا یاسالمت به صورت دوره  یما در جهت بهبود بروندادها نسازما و مداخالت  رویه ها. 1.3.3
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 : تضمین دسترسی به خدمات 2استاندارد 

 هدف:

 کند.  یدسترس بودن و قابل قبول بودن امکانات خود اجرا م ، در ممکن بودناز  نانی اطم  یبرا  سازمان اقداماتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یو دسترس  ی:  فراهم ۱  فرعی   ساب استاندارد

 ستند یکه برخوردار ن  یمارانیب  یخدمات برا  ی و فراهم  یابیدست  یرا برا  یی راهکارها  یحقوق انسان  تی ما به منظور رعا  سازمان  .  2.1.1

 نامناسب( فراهم کرده است  یاقتصاد طیشرا ای مهیندارند )شامل ب اریدر اخت یمنابع کاف  ای

 .کند یسالمت خود آگاه م  یارتقا یها استیها و س را در مورد حقوق آن مارانی. سازمان ما همه ب2.1.2

         خدمات                                                                                                                           یو فراهم  ی: اطالع رسان  ۲  فرعی  استاندارد

قابل   نترنتیا قیاز طر یبه راحت آنو ورود در رشیما، آدرس و اطالعات در خصوص نحوه پذ سازمان اطالعات تماس. 2.2.1

 است.  یابیدست

 توانند یم  یسالمت به راحت  تالیجیسواد د  نییکه افراد با سطح پا   یقابل استفاده بوده به طور  یبه راحت سازمان    تیوب سا.  2.2.2

 .است یقابل دسترس  یمحل تیجمع بیمختلف بر اساس ترک یاز آن استفاده کرده و به زبان ها

  ت یکننده     بر اساس سطح سواد      سالمت افراد،    زبان آنها و      قابل    ییراهنما   یراهنما و نوشته ها    یما از عالمتها سازمان. 2.2.3

 کند  یاستفاده م  خاص یگروه ها مارانیب      یشناخت یها

 محروم جامعه را فراهم کرده است.  یارتباط با افراد و گروهها یبرقرار یما راهکار ها سازمان. 2.2.4

 باشد.  یو جستجو م ی ابیقابل دست ی صرف نظر از نوع نقص عضو وناتوان دکنندگانیو بازد مارانی توسط ب یبه راحت. سازمان ما 2.2.5
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 یفرهنگ  یاجتماع  رشی پذ  زانیم :    ۳ فرعی  استاندارد

 .  گذاردیمختلف جامعه اطالع داشته و به آنها احترام م یگروهها حاتیو ترج ازها یباورها، ن ط،یاز شرا. سازمان ما 2.3.1

 در نظر گرفته است.  مارانیاز احترام به حقوق همه ب نانیاطم یرا برا یاختصاص یراهکارها. سازمان ما 2.3.2

 دهد.  ی در انجام م ریپذ  بیگروهها و افراد آس  یاختصاص یازهایخدماتش با ن قیتطب یتمام تالشش را برا. 2.3.3

 نطورخدمات یکرده است، هم دا یشده و بر اساس برونداد ها بهبود پ  ش یآزما مارانیما توسط ب مارستانیب ی ابی  ریمس ستمیس. 2.3.4

 . شودیم  ییآزما شیپ  مارانیهدف و ب  یقبل از اجرا توسط گروه ها  دیجد تالیجید
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 گسترده تر افراد  یریسالمت محور با بکارگ ی:  گسترش مراقبتها3استاندارد  

 هدف:

امکان   ی کند و به کاربران/ جوامع خدمات  ی محور تالش م   ماریممکن مراقبت و سالمت ب  جی نتا  نی بهتر  یسازمان برا   ن یا  

 آن مشارکت و مشارکت داشته باشند. یها  تیدهد تا در فعال  یم 

                                                                                                                                                     یمراقبت یازهایبه ن یی:پاسخگو  ۱ فرعی  استاندارد

را بهبود  مارانیالمت بس یازهای ن یابیارز ی سالمت هماهنگ بوده تا راهکارها نیخانواده آنها و مراقب ماران،یبا ب. سازمان ما 3.1.1

 ببخشد.

شامل    یرفتار  یفاکتورها  سکیمربوط به ر  ی مداخالت  یازهاین  یو مستندساز   یفراهم  یاستاندارد برا  کردیرو  کی. سازمان ما  3.1.2

 دارد.  یبدن تیو فعال ییغذا م یو رژ هیالکل، تغذ  گار،یمصرف س

 نطور یو هم  یجسم  ی ها  یماریمبتال به ب  مارانیب  نیدر ب  یخطر روان  ی فاکتورها  صیتشخ  یرا برا  ییدستورالعملها. سازمان ما  3.1.3

 دارد.  یبا مشکالت روانپزشک مارانیب نیدر ب یجسم یها یماریب  ییشناسا

  یسالمت، گروهها  نیو مراقب  انیآنها، اطراف  نینموده و با کودکان و والد  نی سالمت مربوط به اطفال را تضم  یازهای ن. سازمان ما  3.1.4

 ارتباط دارد. یتیگروه جمع  نیسالمت مرتبط با ا نیمراقب ریهمساالن و سا 

در ارائه خدمات    یو کاهش نابرابر  ازهاین  صیبه منظور تشخ  ری پذ   بیآس  مارانیب  ییشناسا  یرا برا  یی راهکارها. سازمان ما  3.1.5

 سالمت را دارد.

 :عملکرد مراقبت پاسخگو   ۲  فرعی  استاندارد

احترام   مارانیوشان همه ب  تی نموده و به  هو  ت یآنها احساس امن  ی و خانواده ها  مارانیکند که ب  یرا فراهم م   یطیمح. سازمان  3.2.1

 .   گذاردیم

  تیباعث تقو  که  ردیگ  یدر زمان مناسب صورت م  یخصوص  یفضاها  ای و  یخصوص  یدر اتاق ها  مارانیمشاوره ب. در سازمان ما،  3.2.2

 شود.  یارتباط موثر م

 مارستانیمدت در ب  ی که طوالن  ی مارانیو ب  شود یدر همه حال احترام گذاشته م  مارانیب  یخصوص  میبه حر. در سازمان ما،  3.2.3

فضا به   صیدر صورت مناسبت تخص   نطوریآرامش داشته باشد. هم  یرا برا  ییحق هستند که مکان ها  نیا  یهستند دارا  یبستر

 .شودی داده م مارانیب کانینزد ا ی نیوالد

شرکت    یبهداشت  یفعال در مراقبت ها  یآورد که به عنوان اجزا  یدعوت به عمل م   شانیو خانواده ها  مارانیاز ب. سازمان ما  3.2.4

 باشند. میسه مارانیمربوط به مراقبت از ب یها یریگ میکرده و در تصم

ما  3.2.5 سازمان  ب  یبرا.  سن  مارانیهمه  وگروه  فرهنگ  هر  پ   یمراقبتها  یبا  بازتوان  رانه،یشگیمرتبط  درمان،  و    یارتقاء سالمت، 

 .آوردیرا فراهم م مارانیمرتبط با  سن و فرهنگ ب ینیتسک یمراقبتها

خطر را در    تیریو مد   یارتقاء سالمت، بازتوان  یها  نهیسالمندان پرخطر فراهم کرده و زم  یغربالگر  یرا برا  ییدستورالعمل ها.  3.2.6

 کند.  یفراهم م یماریب  تیریمد ریخط س ای   ینیعملکرد بال ینهایدال یتمام گا
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 یرا اجرا م  سفیونیبهداشت و    یدوستدار کودک سازمان جهان  یها  مارستانیب  یهاه ی در صورت مناسبت توص. سازمان ما،  3.2.7

     کند.

 کند.    یرا اجرا م اتی بدون دود دخان  یها مارستانیب یالملل نیب  ی استانداردها. سازمان ما 3.2.8

 تو فراهم کنندگان مراقب  مارانیب  نیو ارتباط ب  ماران ی: ب  ۳ فرعی  استاندارد

  برد یبکار م  مارانیاز ب  تیحما  یعنوان ابزار اصلرا به  ی مشارکت  یساز   میمحور را فراهم کرده و تصم  ماریارتباطات ب. سازمان ما  3.3.1

 . کند یآنها در مراقبت فراهم م ی و خانواده ها مارانیب یرا برا ینقش فعال  لهینوسیو بد

انجامد فراهم    یمحور م  ماریب  یشود و به مراقبت ها  یکه باعث بهبود ارتباطات م  ییآموزش پرسنل را در مهارت ها  سازمان ما.3.3.2

  ک یتکن  قیساده و چه از طر  یو هم ارتباطات مکتوب را چه به صورت ارتباطات محاوره ا  یحالت هم ارتباطات شفاه  نیکند. ا  یم

 .  ردیگ ی بر م  گردرید یاموزش یها

احترام        مارانیب     یکوشا    باشند  و به   ارزشها  زیارتباط احترام آم     یپرسنل    در    برقرارانتظار   دارد    که  . سازمان ما  3.3.3

 دهند.  آموزشسوال    دنیپرس    یرا    برا مارانیبگذارند و ب

  از یدر صورت ن  و مراقب سالمت  ماریب  نیارتباط ب  لیرا در جهت تسه   نیبه مترجم  یدسترس  یما فراهم  مارستانیب. سازمان ما 3.3.4

 کند.  یفراهم م 

 توانند آزادانه سوال بپرسند. ی م مارانی. در سازمان ما همه ب3.3.5
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بلند مدت                                                                                                       یرفتار  راتییو تغ  مارانیب  یاز توانمندساز تی:حما  ۴ فرعی  استاندارد

نحوه درمان و        ماران،ی ب ی فعل       طیاطالعات      شفاف،     قابل فهم و     مناسب     را در خصوص شرا. سازمان ما 3.4.1

 . دهد یسالمت شان ارائه م ی بر رو رگذاریتاث یمراقبت     آنها و فاکتورها

 یفاکتورها سکیجامع در خصوص ر ا یکوتاه   یما مشاوره ها سازمانبه صورت جداگانه،  مارانیاز ب یازسنجی بر اساس ن. 3.4.2

 . کند یفراهم م ی بدن تیو فعال  هیو تغذ ییغذا   میالکل، رژ گار، یعمده مانند س

 کند.  ی در صورت مناسبت( فراهم م کیبه سوابق شان را )به صورت الکترون مارانیب یدسترس. سازمان ما 3.4.3

  یم  تیدر صورت لزوم فراهم کرده و از آن حما  مارانیب  یریگ  می کمک به تصم  یسان براآراحت و    یی راهکارهاسازمان ما  .  3.4.4

 کند. 

 شانیماریب  طیشرا  تیریجهت مد  مارانیفراهم کرده که به ب  مارانیب  یتیریاز خود مد  تیرا در جهت حما  یمداخالت. سازمان ما  3.4.5

   کند یمدت کمک م  یطوالن یهایریگیو پ  مارستانیاز ب صیترخ یدر هنگام آماده شدن برا

 تسالمت و جامعه در ارتقاء سالم   نی ،خانواده آنها ،مراقب مارانیکردن ب  ری:درگ  ۵  فرعی  استاندارد

 کند.   یم تیخدمات خود حما یابیاجرا و ارز ،یزیکنندگان از خدمات سالمت در برنامه رازمشارکت استفاده. سازمان ما 3.5.1

کرده و        یی که     در معرض    خطر کنار    گذاشته    شدن     از روند مشارکت    هستند   را   شناسا   یافراد. سازمان ما 3.5.2

 کند.   یم  تیاز آن حما وکرده     لیگروه را تسه  نیمشارکت     ا

 شود یم  جادیا  مارانیب  یگروه ها  ندگانیو نما  مارانیب  یدر حضور وکال  مارانیتمام مدارک و خدمات مرتبط با ب. در سازمان ما،  3.5.3

 قرار گرفته اند.   ش یافراد مورد آزما نیو همه آنها در حضور ا

آنها را   یو خانواده ها  مارانی،سالمندان ،ب  یو دانش آموز  ییاستفاده از خدمات داوطلبانه شامل خدمات دانشجو. سازمان ما  3.5.4

 . د ینما  یم تیحما

 سالمت           نیبا مراقب  ی: همکار  ۶ فرعی  استاندارد

 . کندیم  یمنافع سالمت همکار شیفراهم کنندگان مراقبت سالمت در جهت افزا  ریبا سا. سازمان ما 3.6.1   

 سالمت دارد.  یسازمان ها ریبا سا مارانیتبادل اطالعات مرتبط با ب یروند مورد توافق برا کی. سازمان ما 3.6.2

که توسط سازمان ارجاع    یسالمت او و مداخالت  یازهایو ن  ماریب   طیاز شرا  یکننده اطالعات،  خالصه ا  افتیبه سازمان در.  3.6.3

 .شودی انجام شده است در زمان مناسب داده م شیما( برا  سازماندهنده )

13 



 سالم استاندارد  یکار  طیسالم با شرا  یکار طیمح  کی جادی: ا  ۴استاندارد 

 هدف:

دهنده سالمت   ءارتقا  طیمح  کیکند تا به    یکند و تالش م   یم  جادی دهنده سالمت ا  ءمحل کار ارتقا کیسازمان    ن یا  

 و داوطلبان را بهبود بخشد.  یبانیبستگان، کارکنان، کارکنان پشت  ماران، یشود تا سالمت همه ب  لیتبد

 آنها و ارتقاء سالمت   یر یسالمت پرسنل، به کارگ  ی ازهای: ن  ۱ فرعی  استاندارد

  گار، یارتقاء سالمت مرتبط با مصرف س  یهاسالمت پرسنل را اتجام داده  ومشاوره  ی ازهای منظم از ن  یها  ی ابیارز. سازمان ما  4.1.1

 کند.   یپرسنل فراهم م یسوشال را برا کویسا یو استرسها  یبدن تیفعال ه، یالکل، تغذ

سالمت در زمان مناسب    یتمالاح  یازهایشوند تا ن  یداده م  قیتطب  طیسالمت با آن شرا  یازهاین  یها   یابیخاص ارز  طیدر شرا.  4.1.2

 داده شود  صیتشخ

 . دهد یمداوم انجام مبطور را  این کارپرسنل از مسائل مرتبط با سالمت را ارتقاء داده و  یآگاه  زانیما م مارستانیب. 4.1.3

  نیگذار است تضم  ریکارشان تاث  طیو مح  ی نیکار بال  طیشرا  یکه بر رو  یی ها  یریگ  میپرسنل را در تصم  یریکارگب. سازمان ما  4.1.4

 . کند یم

 کند.  یاستفاده م  یکار طیدر شرا یچند حرفه ا یتخصص  یها میدر صورت مناسبت از ت. سازمان ما 4.1.5

 کار توجه دارد.  یاجتماع یروان طیارتقاء دهنده سالمت را فراهم نموده و به مح یکار طیمح کی. سازمان ما 4.1.6

 سالم   یکار   طی :مح  ۲  فرعی  استاندارد

آنها احترام   تیو به شان و هو  ند یخانواده آنها و پرسنل احساس سالمت نما  ماران،یآورد که ب  یرا فراهم م  یطیمح. سازمان ما  4.2.1

 شود   یگذاشته م

 قابل انجام و ممکن باشد به کار برده است   ،ییکار در هر جا که اجرا یکیزیف طیرا در مح  یالملل نیب یاصول عموم. 4.2.2

 و راحت هستند. زهی پاک ز،یانتظار تم یما شامل مکان ها ی سازمانمکانها هیکل. 4.2.3

لغزنده ،   مبلمان        ثابت و      ریسطوح   غ      یدارا     نطوریمناسب    مجهز    بوده   و     هم  ینور     ستمیبه    س.  4.2.4

 مشخص و استاندارد است یتردد داخل بخش ی  رهایمحکم و     مس

 فراهم کرده است. یاستراحت، ورزش و مراودات اجتماع  یپرسنل و مالقات کنندگان برا  ماران،یب یرا برا ییفضاها . 4.2.5

ممنوع    مارستانیاطراف ب  ی و فضاها  مارستانیب  طیرا از مح  یی اسالم غذان   ی سالم را فراهم نموده و انتخاب ها  هیتغذ. سازمان ما  4.2.6

 کرده است.

    یو الکل   فراهم نموده   و قادر است   که سر و   صداها    اتیسالم را    از نظر عدم    مصرف دخان     یکار  طیمح. سازمان ما  4.2.7

 14                                .برساند را به حداقل    یضرور  ریمزاحم غ 



 : ارتقاء سالمت در جامعه  ۵استاندارد 

 هدف:  

 شود.   ی که به آنها خدمت م رد یپذ یرا م  یتیو جمع یسالمت در جامعه محل یارتقا تیسازمان مسئول نیا

 

 

 

 

 

  تیسالمت جمع  ی ازهای: ن  ۱ فرعی  استاندارد

 ی برا  یمنبع اطالعات  کیبه عنوان    مارستانیتحت پوشش ب  تیرا از خدمات ارائه شده و نحوه انجام آن در جمع  یاطالعات .  5.1.1

 . کندیم یآوربه خدمات سالمت و عدالت در استفاده از خدمات سالمت جمع یبهبود دسترس

سالمت         یازهایاطالعات    سالمت،    ن      یردر   جهت     جمع آو      ی خدمات     سالمت     عموم      یهابا      سازمان.  5.1.2

   ندینما یم  یتحت پوشش همکار تیجمع    سالمت    در   یو   شاخص ها

و ارتقاء    هایماریاز ب  یریشگیپ   یاطالعات برا  یدر جهت جمع آور  یارائه دهنده خدمات سالمت عموم  یبا سازمانها. سازمان ما  5.1.3

 . دی نما یم  یتحت پوشش همکار تیارتقاء سالمت در جمع یازهای سالمت و ن

 ت یکرده و در جهت بهبود وضع  ییرا شناسا  ازهاین  نیبهبود ا  یما اقدامات الزم برا  مارستانیسالمت، ب  یازسنجی. بر اساس ن5.1.4

 دهد.  ی الزم را انجام م  یهایمنطقه تحت پوشش همکار تیسالمت جمع

 سالمت جامعه   ی:تمرکز بر رو   ۲  فرعی  استاندارد

فراهم نموده    هیاول  یریشگیخاص در جهت پ   یسن  ی گروه ها  یسالمت محور برا  ی را مانند گفت و گو ها  یمداخالتسازمان ما  .  5.2.1

 است.

بر سالمت و استفاده  رگذاریتاث ی مولفه ها نهیجامعه در جهت انتقال دانش در زم یموسسات و سازمان ها ریبا سا. سازمان ما 5.2.2

 . کند ی شرکت م ی نموده و به صورت فعاالنه در مداخالت مشارکت یاز خدمات همکار

  ت یزینموده  که شامل  و  نیبرخوردار    در جامعه را  تضم  ریغ   یها   تیارائه خدمات نوآورانه    به جمع     تیمسئول. سازمان ما  5.2.3

   باشد. ی م ی سالمت محل یو حضور در مراکز مراقبت ی خانگ یها
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 طی:سالمت مح   3  فرعی  استاندارد

 بخشد.  یسالم بهبود م  ییایمیاستفاده از مواد ش گسترشرا با  طیپرسنل ،جامعه و مح ماران،یارتقاء سالمت ب . سازمان ما 5.3.1

      ی ها  نهیخود    کاهش  داده    و گز     ی را    در    بخش ها     ی محصوالت    دفع     تیو    سم     زانیم. سازمان ما  5.3.2

 کند. ی فراهم م   مواد زائد   یرا برا    یمناسب  یدفع    عتیدوستدار طب

انرژ   نهیرا کاهش داده و استفاده به  یلیفس  یاستفاده از سوخت ها. سازمان ما  5.3.3   یرا در دستور کار قرار داده و راه ها  یاز 

 را در برنامه خود دارد. یمصرف انرژ ریپذ  د یو تجد  نیگزیجا

در آب را   یدفع   یها  ندهیآال  زانیاستفاده کرده و م  مارستانیدر جهت کاهش مصرف آب ب   افتیباز  ستمیاز س. سازمان ما  5.3.4

 کاهش داده است.

  ت یجمع  یبرا  ی ندگیو کاهش آال  طیمح  یندگ یکه در جهت کاهش آال  ده یل را بهبود بخشحمل و نق  یهای استراتژ. سازمان ما  5.3.5

 باشد.  یمنطقه م

 ق یسالم را تشو هیتغذ یآن عادتها یشوند را کاهش داده و به جا  یم  طیمح یکه باعث آلودگ  یاستفاده از خدمات. سازمان ما 5.3.6

 کند  یم قیسالم در جامعه را تشو یی مواد غذا داریو پا یامنطقه یاب ینموده و دست

اصول را به  نیمختلف ا  یواحدها راتیو ساخت و تعم یکرده و در طراح تیسبز ساختمان را رعا یاصول مهندس. سازمان ما 5.3.7

   برد ی کار م

 ی ساز  تی:تبادل اطالعات پژوهش و ظرف  ۴ فرعی  استاندارد

پژوهش ها را   نیا  جیکنند و نتا   یها استفاده م  یماریاز ب  یریشگ یارتقاء سالمت و پ   یبرا  یاز مداخالت پژوهش. سازمان ما  5.4.1

 .ردیگ   یبه خدمات و عدالت در استفاده از خدمات به کار م یابیبهبود دست یافراد در معرض خطر برا یبرا

  ن یو   ب   یو    مل    یاو تبادل اطالعات   در سطح   منطقه   یریادگیبه    صورت کامالً    فعاالنه   در خدمات  . سازمان ما 5.4.2

 . کندیم ی  ارتقاء دهنده سالمت همکار   یمارستانهایبا ب    یالملل

و   یاه یشهروندان خصوصاً از مناطق حاش  هیخانواده آن ها و کل  ماران،یدر ب  قاتیو تحق  یابیارزش   ،یزیاز برنامه ر. سازمان ما  5.4.3

 قاتیمرتبط با سالمت شامل تحق  ی پژوهش ها  ی انجام پژوهش و گزارش ده  ی ها  وهیش  ،یمحروم به منظور بهبود سواالت پژوهش

 .کند.  ی م ت یاحم یبیترک یو متد ها یفیک قاتیتحق رینظ یمشارکت

 دهد.  ی سالمت در جامعه آموزش م یهاوچالش سالمت یرا در مورد مولفه ها تیعموم جمع. سازمان ما 5.4.4

 سازان سالمت درخصوص تبادل مداوم اطالعات فراهم کرده است.   میگفتگو و بحث با تصم  یبرا  یرا برا  ییمدل ها. سازمان ما  5.4.5

 

16 



 یو برنامه کار ی مراحل بعد

 ارنزایکه توسط دکتر ک  یندی فرآ  بعنوانگذشته است.    یمختلف در سال ها  یکار  یکار قابل توجه گروه ها  جهیاستانداردها نت  نیا

(Chiarenza)  ارتقا دهنده    یها  مارستانیب  با استفاده ازآن  کهست  جامع از استانداردها  یمجموعه احاوی  سند اکنون    نیآغاز شد، ا

خود   یکتابچه راهنما  کیکار،    نیظور انجام اعملکرد خود خواهند بود. به من  یابیبه ارز  ادرقسایرمراکز خدمات سالمت  سالمت و  

کتابچه   نیارائه شود. ا  نیز  آنها  یابیارز  یمشخص برا  یها  هیو توص  یریقابل اندازه گاجزای  خواهد شد تا    و توسعه تکمیل  یابیارز

  ی ابیمداوم در دست شرفتیپ  یبرا از یمختلف مورد ن ی از داده ها یا مجموعهی برا یشتریب یی ، راهنماتوسعهو  ی ابیخود ارز یراهنما

بهبود و آغاز    یهانهیزم  ییتفکر، شناسا  قیتشو  HPHاستاندارد    یراهنما  نیا  ی. هدف اصلارائه خواهد کرد  HPHبه چشم انداز  

  دهند، یو انجام م   یراحرا ط  یخدمات بهداشت  یو اعتباربخش  هایابیکه ارز  یی هابا آژانس  یبهبود مستمر است. همکار  یندهایفرآ

برخ  تواندیم منطقه  ی مل   یهانهیزم  یدر  تشو  تیحما  یبرا  یاو  و  انتشار  شبکه   دیمف  HPH  یاستانداردها  رشیپذ   قیاز  باشد. 

و    ی ابیها در ارزکمک به سازمان یرا برا  ی و منابع  هایاستراتژ  در اینده دی مروج سالمت با  یو خدمات بهداشت  ها مارستانیب  یالمللنیب

در حال    HPHمتنوع شبکه    ی ازهای استانداردها منعکس کننده انتظارات و ن  نکهیاز ا  نانیاطم  ی. براایجاد کند خود    ات بهبود خدم

 کند.  یاستانداردها را رهبر یساالنه و به روز رسان یشود تا بررس جادیا  یدائم تهیکم ک ی دی رشد است، با
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