
1 
 

   آینده بیمارستانهای تجهیز و ساخت و طراحی نوین رویکردهای بینی پبش عنوان: 

 بیمارستانها ای حرفه بهداشت بخش در دوره 3 اعتباربخشی نتایج به توجه با
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 چکیده:

  :مقدمه

بر  که اییھاستاندارد. است مشخص ایھسيستماتيک مراکز ارائة خدمات سالمت با استانداردمعنی ارزیابی ه عتباربخشی با

یکی از یخش های اعتباربخشی بيمارستانی  .دارد تأکيد کارکنان و بيمار امنيت بودهب و بيمار محوربودن کيفيت، مداوم بودھب

بهداشت حرفه ای می باشد که با تاکيد بر حفظ و ارتقاء سطح سالمت پرسنل،بيماران و سایر افراد  در بيمارستان مورد ارزیابی 

وین برای دوره متوالی ،ایده هایی ن 3قرار می گيرد.با توجه به نتایيج اعتباربخشی بيمارستانی در بخش یهداشت حرفه ای در 

 طراحی بيمارستانهای آینده ارائه می گردد.  

مقطعی با توجه به نتایج سه دوره متوالی ا توجه به این مطالعه از نوع توصيفی تحليلی بوده که به صورت  ها:مواد و روش

 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. spssنرم افزار 

متوالی اعتباربخشی در قسمت بهداشت حرفه ای مشخص گردید اکثر بيمارستانها دوره  3با توجه به نتایج حاصل از ها:یافته

فاقد زیرساخت مناسب جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای به طور منسجم می باشند همچنين با توجه به نوپا بودن این 

 تانها اجرایی نمی گردد.برنامه اکثر برنامه های اجرایی مربوط به این برنامه به طور کامال مطلوب در بيمارس
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وضعيت موجود در اعتبار بخشی الزم است در طراحی بيمارستانهای جدید از طرحهای نوین بهداشت با توجه به   :گیرینتیجه 

حرفه ای که بر اساس سنجه های اعتباربخشی می باشد الهام گرفت . از آنجایی که در محور پيشگيری و بهداشت و زیرمحور 

سنجه های بسياری مورد بررسی قرار می گيرند از جمله کنترل عوامل زیان آور محيط کار و سالمت کارکنان بهداشت حرفه ای 

 الزم است قبل از ساخت و طراحی بيمارستان با توجه به این موارد اقدام به ساخت بيمارستانی ایمن و استاندارد نمود.

 طراحی بيمارستان -حرفه ایبهداشت  – اعتباربخشی – بيمارستانها: کليد واژه

 


