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 حاكميت باليىي چيست؟

 

 تؼزيف حبكويت ثبليٌي :

ّبيي ارايِ كٌٌذُ خذهت در قجبل ثْجَد داين كيفيت پبسخگَ ثَدُ ٍ ثب ايجبد هحيطي كِ در آى تؼبلي در . چبرچَثي كِ در آى سبسهبى

پزداسًذ. ّذف ايي ايذُ فزاّن كزدى هحيطي است كِ ضَد ثِ صيبًت اس استبًذاردّبي ػبلي خذهت هيضكَفب هيخذهبت ثبليٌي 

 تَاًٌذ ثْتز كبر كٌٌذ.كبركٌبى ثخص سالهت ثِ ضكل هستوز ٍ هٌظن ثِ ايي هسئلِ فكز كٌٌذ كِ چگًَِ هي

  چزا ثِ حبكويت ثبليٌي ًيبسهٌذين؟

كيفيت هزاقجت ّبي سالهت، ثب استفبدُ اس ثبالتزيي استبًذاردّبي هزاقجت هوكي در قلت ايي خذهبت ثزاي اطويٌبى اس ايٌكِ هَضَع 

جبي دارد. كوك ثِ جلَگيزي اس اضتجبّبت در هسيز ارايِ خذهبت، استفبدُ ثْيٌِ اس هٌبثغ هحذٍد، افشايص اػتوبد ػوَهي ثِ خذهبت 

 ثيوبرستبًي

 اّذاف استقزار حبكويت ثبليٌي چيست؟

يص سطح ايوٌي ثيوبراى در هَاجِْ ثب خطزات احتوبلي ًبضي اس هذاخالت پشضكي، افشايص هيشاى اثز ثخطي هذاخالت ثبليٌي ٍ افشا 

ّبي ّب ٍ هْبرتكبّص خطبّبي طجي، ارتقبء هطبركت ثيوبر ٍ جبهؼِ در فزآيٌذّبي درهبًي ٍ پبسخگَيي ثِ ايطبى،ارتقبء تَاًوٌذي

سُ درهبى، ثبال ثزدى سطح كيفيت خذهبت ٍ رضبيت ثيوبراى، ضٌبسبيي ٍ تؼييي استبًذاردّبي ثبليٌي ثبليٌي هجتٌي ثز ضَاّذ پزسٌل حَ

  ٍ پز كزدى فبصلِ ٍضؼيت هَجَد تب استبًذارد.

 

 

    

  

 

 

 حاكميت باليىي یک فرآیىد تجسسي ي تىبيهي ويست

 بيمارستان ويستحاكميت باليىي شکل جدیدی از مدیریت 

 حاكميت باليىي یک سيستم جاديیي كه همه مشکالت را حل كىد وميباشد

 حاكميت باليىي ليستي از قًاويه ي مقررات برای پيريی افراد از ایه قًاويه وميباشد 

 عىاصر حاكميت باليىي مفاهيم جدید ويستىد

 

 حاکمیت بالینی چه چیزی نیست؟حاکمیت بالینی چه چیزی نیست؟
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 هفت محًر اساسي در وظام حاكميت باليىي

 اي ّفت هحَر هْن هي ثبضذ كِ ثِ قزار سيز هي ثبضذ:ًظبم حبكويت ثبليٌي دار

  ( هطبركت ػوَهي ٍ ثيوبراى1

در ايي هحَر ثِ هسبئلي چَى اّويت ارائِ هطبٍرُ ثِ ثيوبراى ٍ هذيزيت خذهبت ارتجبطي، تَجِ ثِ ثيوبر ثؼٌَاى ضزيك ٍ درگيز كزدى 

 ضَد. اٍ در اهز درهبى ٍ ايجبد فزٌّگ اًؼطبف پذيز ٍ هطبركتي پزداختِ هي

  (هذيزيت ريسك2
آًچِ در ايي هحَر هَرد تَجِ است ضبهل سالهت ٍ ايوٌي، كبّص خطز ثبليٌي، ثزقزاري ًظبم تطَيق پزسٌل ثِ جبي تٌجيِ در 

 اًجبم خطب  صَرت

  ( آهَسش ٍ يبدگيزي3

ٌذ تب ثِ تخصيص سهبًي جْت ّوبًگًَِ كِ اس ًبم ايي حيطِ پيذاست ثِ آهَسش كبركٌبى ًگبّي ٍيژُ داضتِ ٍ سبسهبى را هَظف هي ك

آهَسش كبركٌبى، تذٍيي ثزًبهِ ػولي هطخص، دستزسي هٌبست ٍ هزتجط توبهي كبركٌبى ثِ اهكبًبت آهَسضي، هذيزيت آهَسش ٍ 

 استفبدُ اس ًتبيج ثزًبهِ ّبي تَسؼِ فزدي جْت ثزًبهِ ريشي آهَسضي تَجِ ٍيژُ اي داضتِ ثبضذ.

 

  (هذيزيت كبركٌبى4

ايي هحَر پيذاست ثِ كبركٌبى ثِ ػٌَاى يكي اس اركبى اسبسي سبسهبى تَجْي ٍيژُ ًوَدُ ٍ در سهيٌِ ّبي طزاحي  ّوبًطَر كِ اس ًبم

خط هطي ّب، رٍش ّبي اجزايي ثِ رٍس ضذُ ٍ قزاردادّبي كبري، پبيص ػولكزد كبركٌبى، تَسؼِ ي آًْب ٍ آهَسش ٍ يبدگيزي فؼبليت 

 هي كٌذ.

  ( استفبدُ اس اطالػبت5

س فٌبٍري اطالػبت ٍ هذيزيت جبهغ آى، ايجبد ٍ ارايِ اطالػبت ثزاي ثيوبراى ٍ ثزقزاري ارتجبط ثب ثزًبهِ ّبي آيٌذُ در ايي استفبدُ ا

 هحَر هَرد ثزرسي ٍ تَجِ است.

 ( اثز ثخطي ثبليٌي 6

زاي دستيبثي ثِ فزآيٌذّبٍ ًتبيج اثز ثخطي ثبليٌي ّوبًب استفبدُ اس ثْتزيي داًص، ثزگزفتِ اس پژٍّص، تجزثِ ثبليٌي ٍ تزجيحبت ثيوبر ث

دستيبثي ثِ اثز ثخطي ثبليٌي اس طزيق هجوَػِ اي اس فؼبليت ّبي ارتقبء كيفيت اهكبى پذيز است.  هطلَة هزاقجت اس ثيوبراى هي ثبضذ.

ضَاّذ ػلوي ٍ ثِ رٍس, راّكبرّبي ثبليٌي, دستَرالؼول ّب ٍ استبًذاردّبي ػلوي ثزاي تؼييي ٍ ارائِ ثْتزيي  :اس جولِ ايي فؼبليت ّب

هبًٌذ چزخِ هويشي ثبليٌي, چزخِ ّبي سزيغ ارتقبء كيفيت ٍ ...( ٍ ارسيبثي هستٌذات ٍ )رٍش هزاقجت ٍ درهبى اثشارّبي ارتقبء كيفيت 

 .ى ٍ هزاقجت ّب هي ثبضذ... ثِ هٌظَر تؼييي اثز ثخص ثَدى خذهب

 ( هويشي ثبليٌي7

 پيذاكزدى استبًذاردّب ٍ ٍ سپس ٍضؼيت هَجَد را ثزرسي ٍ ثب استبًذاردّب هقبيسِ هيكٌذ 

 ّذف اسجزاي حبكويت ثبليٌي :رسيذى ثيوبرستبى ثِ تبستبًذاردّبي جْبًي ٍ ثال ثزدى سطح ايوٌي در ثيوبرستبى 
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