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   شگاه علوم پزشکی قزوین،دکتراي ارتقاء سالمت،  عضو هیات علمی داندکتر نسترن کشاورز محمدي  مجري پروژه  : 
  دکتر علی اخوان، پزشک ، سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش هاي مجلسناظر طرح  : 

  ، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزویندکترعبداهللا کشاورزپیام گزار سالمت :  
  انی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجوي دکتري مدیریت خدمات بهداشتی و درمروح اله کلهر پروژه:  همکاران اصلی

  ، دانشجوي دکتري آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهرانفاطمه زارعی    
  

  خالصه پروژه:
تالش  "بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت "با اصطالح  1996رویکرد سالمت محور به بیمارستان ها بعد از ظهور علم ارتقاء سالمت در سال  

ح رویکردهایی که منحصرا بیماري محور هستند و نقش بیمارستان را عمدتا درمان بیماران بستري تعریف میکنند دارد. در این راستا در اصال
تبدیل بیمارستان هاي استان به بیمارستان تدوین برنامه   "معاوت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با پیشنهاد طرح تحقیقاتی  1389در سال 
  گامی در راستاي همسویی با این جنبش علمی و اجرایی بین المللی برداشت.  "ء دهنده سالمتهاي ارتقا

تا بهار  1389این طرح به روش مشارکتی و با استفاده از روشهاي تحقیق  و برنامه ریزي کیفی و کمی به رهبري تیم طرح از نیمه دوم سال  
در قزوین و بیمارستان  بهمن)22(دس ، شهید رجایی ، کوثر و بیمارستان جامعه نگرقبیمارستان  شامل  پنجاجراء شد. در پنج مرحله 1390

تیم طرح جهت توانمند سازي بیمارستان ها اقدامات آموزشی انجام شد. .ضمنا . نمودندمشارکت طرح  اجراي امیرالمومنین در بویین زهرا در
شاوره تلفنی و نیز حضوري تیم طرح در بیمارستان ها ، آموزش هاي الزم فرم هاي الزم طراحی و در اختیار بیمارستان ها قرار گرفت.با م

  اجرا و اطالعات الزم جمع آوري گردیده و نهایتا بیمارستان ها برنامه هاي خود را تدوین نمودند.
تمایل یکسانی براي مادگی و یا آبررسی هاي وضعیت سنجی و آمادگی سنجی که در بیمارستان ها انجام شد  نشان داد که بیمارستان ها 

لذا پیشنهاد می شود ادامه طرح یعنی اجراي اقدامات عملی براي تبدیل  اجراي طرح بیمارستان هاي ارتقاء دهنده سالمت را ندارند.
ده شد بیمارستانها به بیمارستان هاي ارتقاء دهنده سالمت  فقط در یک یا دو بیمارستان داوطلب به صورت پایلوت انجام گیرد. همچنین مشاه

بیمارستان ها در گیر طرح هاي دیگري به خصوص حاکمیت بالینی هستند که همه اجزایی از مفهوم بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت در یک 
یا چند محور از محورهاي چهارگانه می باشند که می تواند  تحت عنوان مداخالت بیمارستان هاي ارتقآ، دهنده سالمت ادغام شود.این اقدام 

  هش موازي کاري می تواند به مدیریت بهتر منابع مالی و انسانی بیمارستان منتهی شود.با کا
  

  

  

  تبدیل بیمارستان هاي استان به بیمارستان هاي ارتقاء دهنده سالمت  عنوان پروژه:


