همذهِ:
زض وكٛضٞبي ٔرتّف ضٚقٟب  ٚاثعاضٞبي ٔتٖٛٙي رٟت اضتمبء ويفيت ٔطالجتٟبي ؾالٔت تب ث ٝأطٚظ ثىبض ٌطفت ٝقسٞب٘س .اظ ٔيبٖ
ايٗ ضٚقٟب ،حبوٕيت ثبِيٙي ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض زض  NHSاٍّ٘يؽ ثٖٛٙ ٝاٖ اؾتطاتػي اضائ ٝقس ٜاظ ؾٛي زِٚت  ٚثٛٓٙٔ ٝض اضتمبء
ويفيت ٔطالجتٟبي ثبِيٙي زض ؾبَ ُٔ 1998طح قس#1$.
حبوٕيت ثبِيٙي چبضچٛثي اؾت و ٝزض آٖ ؾبظٔبٟ٘بي اضايٟسٙٞس ٜذسٔبت ثبِيٙي ،زض لجبَ ثٟجٛز زايٕي ويفيت پبؾرٍ ٛثٛز ٚ ٜثب
ايزبز ٔحيُي و ٝزضآٖ تٗبِي ذسٔبت ثبِيٙي قىٛفب ٔيكٛز ث ٝنيب٘ت اظ اؾتب٘ساضزٞبي ٖبِي ذسٔت ٔي پطزاظز .حبوٕيت ثبِيٙي ثٝ
َٛض ٕٞعٔبٖ تٛرٟف ضا ضٚي ٔؿئِٛيتپصيطي رٟت حفّ ؾُح ٔطالجتٟبي و٘ٛٙي ٘ ٚيع اضتمبء ٚيٗيت ويفي ٔطالجتٟبي آتي
ٔجصٔ َٚيساضزٕٞ .چٙيٗ ٔفٟٔٛي اؾت ؤ ٝيىٛقس ضٚقٟب  ٚاثعاضٞبي ٌصقت ٝزض ؾٙزف  ٚاضتمبء ويفيت ٔطالجتٟب ازغبْ ٚ
يىپبضچ ٝق٘ٛس .زض ٚالٕ اؾتطاتػي ٚاحس  ٚربٔٗي و ٝثٟجٛز ٔؿتٕط ويفيت ضا زض ٘ٓبْ

 NHSاٍّ٘يؽ ثٖٛٙ ٝاٖ يه ٔسَ

ؾيؿتٕبتيه ُٔطح ؾبذت ٝاؾت ،حبوٕيت ثبِيٙي اؾت .#1$
ُٔطح قسٖ ٔف ْٟٛحبوٕيت ثبِيٙي زض ؾبَ  1998ؾجت قس تب ويفيت زض وب٘ ٖٛانالحبت  NHSلطاض ٌيطز .ايٗ ٔف ْٟٛلهس زاضز
تب تٕبٔي فٗبِيتٟبيي ضا و ٝزض ٔؿيط ٔطالجتٟبي ثبِيٙي ا٘زبْ ٔيك٘ٛس ضا ازغبْ ٕ٘ٛز ٚ ٜآٟ٘ب ضا زض لبِت يه اؾتطاتػي ٚاحس زضآٚضز.
حبوٕيت ثبِيٙي قبُٔ ٔفبٞيٕي چ :ٖٛثٟجٛز ويفيت اَالٖبت ،اضتمبء ٔكبضوت ٕٞ ٚىبضي ثيٕبضاٖ ،ثٟجٛز وبض ٌطٞٚي  ٚارطايي
ٕ٘ٛزٖ پعقىي ٔجتٙي ثط قٛاٞس اؾت ٕٞ ٚب٘ٙس چتطي اؾت و ٕٝٞ ٝچيع ٞبيي و ٝث ٝحفّ  ٚاضتمبي اؾتب٘ساضز ٞبي ٔطالجت اظ
ثيٕبض وٕه ٔي وٙس ،ضا پٛقف ٔي زٞس .ايٗ أط زضثطٌيط٘س ٜتٕبٔي فٗبِيتٟبي اضتمبء ويفي اؾت و ٝوبزض ثبِيٙي آٟ٘ب ضا ضٚظا٘ ٝزض
ا٘زبْ ٔطالجت ٞبي زضٔب٘ي ِحبِ ٔيساض٘سٕٞ .چٙيٗ حبوٕيت ثبِيٙي چبضچٛثي فطأ ٓٞيىٙس و ٝزض لبِت آٖ ،فٗبِيتٟبي ثٟجٛز
ويفيت ثهٛضتي ٕٞب ٚ ًٙٞيىپبضچ ٝربي ٔيٍيط٘س .#2$
آ٘چ ٝإٞيت آٖ ضٚقٗ اؾت ِع ْٚثٟجٛز وبضايي ،احطثركي  ٚايٕٙي ثيٕبض اؾت  .ثسيٗ ٔٛٓٙضٔ ،ؿئِٛيتپصيطي ٔطاوع اضائ ٝذسٔبت
ؾالٔت ٔيجبيؿت افعايف يبثس تب اظ ٘بٕٞؿب٘ي ذسٔبت اضائ ٝقس ٜث ٝثيٕبضاٖ وبؾت ٝقٛز ٓٞ .چٙيٗ ذُبٞبي پعقىي ثٖٛٙ ٝاٖ يه
انُ ٔ ٟٓزض أط حبوٕيت ثبِيٙي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌطفت ٝتب ثسيٗ َطيك ٔطالجتٟبي ٘بٔٙبؾت ،يٗيف  ٚغيط احطثرف اظ ثيٗ ثط٘ٚس .اظ
َطفي ؾبظٔبٟ٘بي ٔطالجت ؾالٔت اظ پيچيسٌي ظيبزي ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜؾبذتبض ،فطايٙسٞب ٔ ٚسيطيت آٟ٘ب ثطاي اضتمبء ٔطالجتٟبي
ثبِيٙي إٞيت ظيبزي زاضز .حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ايٗ پيچيسٌيٟب ضا تكريم زازٔ ٚ ٜيىٛقس تب ثطذي اظ ايٗ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت
ضا اظ َطيك ايزبز ضاٞىبضي ازغبْ يبفت ٚ ٝربٕٔ  ٚحطوت ٔؿتٕط ث ٝؾٕت ثٟجٛز ويفيت ٔطتفٕ ؾبظز .#2$
ٔسَ حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ثب ٔفبٞيٕي و ٝزض ازأ ٝايٗ وتبة ضإٙٞب ٔي ثيٙيس ثطاي غّج ٝثط ٔكىالت فٛق  ٚاٖتٕبزؾبظي ٔزسز
ٔطزْٔ ،تِٛس قس ٜاؾت.
حاكويت خذهات باليٌي چيست؟
زض تٗطيف حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي زيسٌبٞي ازغبْ يبفت ٝاظ ٔطالجتٟبي ثبِيٙي ٘ ٚيع غيط ثبِيٙي ُٔطح اؾت و ٝويفيتي ربٕٔ ضا
زض ثط ٔيٍيطز .چٙيٗ ازغبٔي ث ٝيىپبضچٍي ؾبظٔب٘يٕٞ ،بٍٙٞيٕٞ ،ىبضي  ٚاضتجبَبت ٔيبٖ ٚاحسٞب زض ؾبظٔبٖ ٔيب٘زبٔس  ٚثب
ٔطالجتٟبي ثب ويفيت ثبال ٔطتجٍ ٔيكٛز .حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ازغبْ تٕبْ فٗبِيتٟبيي اؾت ؤ ٝطالجت اظ ثيٕبض ضا زض يه
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اؾتطاتػي ٚاحس تّفيك ٔيىٙس .ايٗ اؾتطاتػي قبُٔ اضتمبء ويفيت اَالٖبت ،ثٟجٛز ٕٞىبضي ،ثٟجٛز ضٚحي ٝوبض تيٕي ٔ ٚكبضوت،

وبٞف زأ ٝٙتغييطات  ٚثيخجبتيٟبي ّٖٕىطزي  ٚپيبز ٜؾبظي َجبثت ٔجتٙي ثط قٛاٞس اؾت .#3$
حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ٔيىٛقس ّٖٕىطز تٕبٔي ؾبظٔبٟ٘بي ٔطالجت ؾالٔت ضا ث ٝؾٛي ثٟتطيٗ اؾتب٘ساضزٞبي لبثُ لجَٛ
ؾٛق زٞس ث ٝايٗ أيس و٘ ٝبٍٕ٘ٛٞيٟبي ٔٛرٛز زض ويفيت ٔطالجتٟبي اضائ ٝقس ٜث ٝثيٕبضاٖ ضا وبٞف زٞس.
حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ٘يبظٔٙس اؾتمطاض فطٍٙٞي اؾت ؤ ٝترههبٖ حٛظ ٜؾالٔت ضا تطغيت وٙس تب ثُٛض ٔؿتٕط اظ ذٛز

ثپطؾٙس و ٝآيب ّٖٕىطزي ٔٙبؾت زاض٘س ٘ ٚيع ايٙى ٝچٍٔ ٝ٘ٛيتٛا٘ٙس ّٖٕىطز ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙس .#3$
اخشاي وليذي حبوويت ثبليٌي()3
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ّذف از استمرار حاكويت خذهات بالييي چيست؟
ٞسف حبوٕيت ثبِيٙي تٗييٗ اؾتب٘ساضزٞبي ضٚقٗ  ٚوبضثطزيٓ٘ ،بضت ثط ٘حّٕٖ ٜٛىطز ؾبظٔبٟ٘بي اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت ثبِيٙي ٚ
ا٘تكبض ٘تبيذ حبنُ اظ ا٘زبْ اضظيبثيٟبي زٚضٞبي اؾت .حبوٕيت ثبِيٙي ٞط السأي و ٝثطاي حساوخط ٕ٘ٛزٖ ويفيت الظْ ثبقس ضا ثٝ
ا٘زبْ ٔيطؾب٘س  ٚزض اضتجبٌ ثب يبفتٗ ضٚقٟبيي اؾت و ٝاظ آٖ َطيك ثتٛاٖ احطثركي ثبِيٙي ضا تٛؾٗ ٝزاز ٚ ٜفطٍٙٞي ٔٙبؾت ثٝ

ٔٛٓٙض حٕبيت اظ آٖ ايزبز وطز .#2$
ٞسف انّي حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي اضتمبء ٔؿتٕط ويفيت ذسٔبت اؾت  ٚچبضچٛثي ضا فطأ ٓٞيٕٙبيس و ٝزض لبِت آٖ ؾبظٔبٟ٘بي
اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت ؾالٔت ٔيتٛا٘ٙس ث ٝؾٕت ضقس ،تٛؾٗ ٚ ٝتًٕيٗ ويفيت ذسٔبت ثبِيٙي ثطاي ثيٕبضاٖ حطوت وٙٙس .ايٗ

چبضچٛة زض اضتجبٌ ثب حٛظٟٞبي وّيسي و ٝزض شيُ ث ٝآٖ اقبض ٜقسُٔ ٜطح اؾت :#4$
 إَيٙبٖ اظ ايٙىٛٔ ٝي ٔٛويفيت ٔطالجتٟبي ؾالٔت ،ثب اؾتفبز ٜاظ ثبالتطيٗ اؾتب٘ساضزٞبي ٔطالجت ي ٕٔىٗ زض لّت ايٗ ذسٔبت
ربي زاضز.
 وٕه ث ٝرٌّٛيطي اظ ثطٚظ اقتجب ٜزض ٔؿيط اضا ٜئ ذسٔبت
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 اؾتفبز ٜثٟي ٝٙاظ ٔٙبثٕ ٔحسٚز
 افعايف اٖتٕبز ٖٕٔٛي ث ٝذسٔبت ثيٕبضؾتب٘ي
 تحمك ٔؿئِٛيتٟبي ؾبظٔبٟ٘بي ٔطالجت ؾالٔت و ٝتٛؾٍ زِٚت ثط٘بٟٔطيعي قس ٜاؾت
 تسٚيٗ ثط٘بٟٔبي ربٕٔ زض ذهٛل ارطايي ٕ٘ٛزٖ فٗبِيتٟبي ٔطتجٍ ثب اضتمبء ويفيت
 تسٚيٗ زؾتٛضإِّٟٗبيي ثطاي تٕبٔي ٔترههبٖ ؾالٔت رٟت قٙبؾبيي ّٖٕىطزٞبي يٗيف  ٚانالح آٖ
 ا٘زبْ ٕٔيعيٟبي ثبِيٙي
ٔ سيطيت ذُطات ثبِيٙي
 رٕٗأٚضي  ٚا٘تكبض اَالٖبت ٔطتجٍ ثب احطثركي فٗبِيتٟبي ثبِيٙي
 ا٘زبْ ثطضؾي ٞبي ّٖٕىطزي اظ رّٕٛٔ ٝيٖٛبت ٔطتجٍ ثب ويفيت
 آٔٛظـ  ٚتٛؾٗٔ ٝؿتٕط حطفٟبي
ٔ سيطيت قىبيبت  ٚيبزٌيطي اظ ٘مبٌ ٔٙفي آٟ٘ب
 اؾتفبز ٜاظ اَالٖبت ثبِيٙي ثسؾت آٔس ٜاظ ثيٕبضاٖ
ثٕٟٛٓٙض پيبزٞؿبظي حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ان ٚ َٛلٛاٖسي ُٔطح اؾت و ٝثط پبي ٝثط٘بٟٟٔبي ثٟجٛز ويفيت لطاض زاض٘س .ثطذي اظ

ايٗ ان َٛضا ٔيتٛاٖ ث ٝقطح شيُ ثيبٖ زاقت :#4$
 تبويس حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ثط اضتمبء ويفيت ٔطالجتٟبي ثبِيٙي اضائ ٝقس ٜث ٝثيٕبضاٖ
 اقبٖ ٝحبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ث ٝتٕبٔي ٔطالجتٟبي اضائ ٝقس ٜث ٝثيٕبضاٖ
ٚ رٛز ٔكبضوتي ٚالٗي ٔيبٖ ٌطٟٞٚبي حطفٟبي ،وبضوٙبٖٔ ،سيطاٖ ٘ ٚيع ٔيبٖ ثيٕبضاٖ  ٚوبضوٙبٖ ثبِيٙي
ٚ رٛز ضٚئ ٝجتٙي ثط ثٟجٛز ويفيت زض ٔطالجتٟبي ثٟساقتي زضٔب٘ي ٘ ٚيع فطٍٙٞي وٛٔ ٝفميتٟبي حبنّ ٝضا اضد ٟ٘بز ٚ ٜاظ
قىؿتٟب زضؼ ثٍيطز
 آقٙبيي تٕبٔي وبضوٙبٖ ٔطالجت ثٟساقتي ثب ٔف ْٟٛحبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي  ٚزضن اضتجبٌ آٖ ثب قغُ ذٛز
 ايزبز تغييطاتي زض فط ًٙٞؾبظٔب٘ي ،قي ٜٛفٗبِيت ،تفىط  ٚضفتبض ثٟٙحٛيىٔ ٝؿئِٛيت پصيطي افطاز ،تيٕٟبي وبضي  ٚؾبظٔبٟ٘ب ضا
زض لجبَ ويفيت افعايف زٞس
ٚ رٛز ذُ ٌٛضٚقٗ ْٚبيف ٔ ٚؿئِٛيتپصيطي زض ضاؾتبي فطإٛ٘ ٓٞزٖ ويفيت ربٕٔ ٔطالجتٟبي ثبِيٙي
ٚ رٛز ثط٘بٟٟٔبي آٔٛظقي رٟت اضتمبء ويفيت ذسٔبت اضائ ٝقس ٜث ٝثيٕبضاٖ
ٚ رٛز ؾيبؾتٟبي ضٚقٗ ثب ٞسف ٔسيطيت ذُط
ٚ رٛز فطايٙسٞبي ٚايح  ٚتٗطيف قس ٜثطاي تٕبٔي ٌطٟٞٚبي حطفٟبي ثٕٟٛٓٙض تكريم  ٚانالح ّٖٕىطزٞبي يٗيف
هساياي كليذي حاكويت خذهات باليٌي اثربخص چيست؟
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 ايزبز ٔحيُي ثبظ ٔ ٚكبضوتي و ٝزض آٖ آٔٛظـ ،تحميك  ٚا٘زبْ فٗبِيتٟبي ٔٛحط ٔ ٚفيس اضد ٟ٘بزٔ ٜيكٛز
 ايزبز تٟٗس ث ٝويفيت اظ ؾٛي ٔترههبٖ حطفٟبي ٔ ٚسيطاٖ
 اٖٕبَ ضٞجطي لٛي اظ ضاؼ ؾبظٔبٖ
 اؾتفبزٙٔ ٜبؾت اظ اَالٖبت ثطاي ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚپبيف اضاي ٝذسٔبت ثبِيٙي
 إٞيت يبفتٗ ٔٛيٖٛبت ٔطتجٍ ثب ويفيت ِ ٚع ْٚتٛر ٚ ٝتبويس ثط آٖ ٞب
 ايزبز فط ًٙٞاضظـ ٟ٘بزٖ ثط وبض  ٚفٗبِيت زض لبِت وبض تيٕي #team working $
حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ٘يبظٔٙس فطٍٙٞي اؾت و ٝزض آٖ ؾبظٔبٟ٘ب  ٚاًٖبي تيٕٟبي ثبِيٙي:
ٛٔ يٖٛبت ويفيتي ضا ثٗٛٙاٖ ٞؿت ٚ ٝپبي ٝاي وّيسي زض وبض ذٛز لّٕساز ٔيىٙٙس
 ثب يىسيٍط ٔكبضوت ٔي وٙٙس تب ّٖٕىطز ضا اضتمب ثركٙس
ٔ بيُ  ٚلبزض٘س تب ٔكىالتكبٖ ضا حُ  ٚفهُ ٕ٘بيٙس
 تٛؾٗ ٝفطزي  ٚآٔٛظـ ضا اضد ٔيٟٙٙس
 ثطاي وبض ذٛز اضظـ لبيُ ٞؿتٙس
 إٞيت تزبضة ثبِيٙي ثسؾت آٔس ٜاظ ثيٕبضاٖ ضا تكريم زاز ٚ ٜث ٝز٘جبَ ايٗ ٞؿتٙس و ٝثبظذٛضز ثيٕبضاٖ ضا ثسؾت آٚض٘س
 چٍٍ٘ٛي اضتمبي ويفيت ٔطالجتٟبي ثبِيٙي ضا ثطضؾي ٔيىٙٙس
 ثُٛض فٗبَ اؾتب٘ساضزٞبي ٔطالجت ضا ث ٝارطا زض ٔيأٚض٘س
ثٖ ٝجبضت زيٍط حبوٕيت ذسٔبت ثبِيٙي ثىبضٌيطي ؾبظ ٚوبضٞبي حبوٕيتي ثطاي ا٘زبْ وبض زضؾت ،زض ظٔبٖ ٔٙبؾت ،ث ٝقيٞٛبي

نحيح ،زض ٔىب٘ي ٔٙبؾت ثطاي ثيٕبضاٖ ٚارس قطايٍ زض ضاؾتبي وؿت حساوخط ٘تبيذ ثبِيٙي ٔٛضز٘ٓط اؾت .#1$
هحَرّاي كليذي حاكويت خذهات باليٌي چيست؟
ٔسَ ٞب  ٚاٍِٞٛبي ٔرتّفي رٟت تٗطيف  ٚتٛييح حبوٕيت ثبِيٙي زض پيكي ٝٙتحميك ٔي تٛاٖ يبفت و ٝيىي اظ اٍِٞٛبيي و ٝزض
ؾيؿتٓ َت ّٔي اٍّ٘ؿتبٖ ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت ٔسَ ٔ 7حٛضي يب  7ؾت٘ٛي اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝربٔٗيت آٖ اظ َطف ٚظاضت
ثٟساقت  ٚزضٔبٖ  ٚآٔٛظـ پعقىي ايطاٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔسَ پيكٟٙبزي ٔٗطفي قس ٜاؾت
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هؾبروت ثيوبر ٍ خبهؼِ آهَسػ ٍ يبدگيزي
اعتفبدُ اس اطالػبت

هذيزيت خطز

اثزثخؾي ثبليٌي

هويشي ثبليٌي

هذيزيت ًيزٍي اًغبًي
هطاركت بيوار ٍ جاهعِ (:)PPI -patient and public involvement
« ثيٕبضاٖ زض َي ؾفطقبٖ زض ؾيؿتٓ ؾالٔت حك زاض٘س و ٝثب احتطاْ  ٚنسالت ثب آٖ ٞب ضفتبض قس ٚ ٜزض ٞط رب و ٝأىبٖ زاقتٝ
ثبقس ،ثتٛا٘ٙس زض تهٕيٓ ٌيطي زض ٔٛضز زضٔب٘كبٖ ،قطيه ق٘ٛس#4$ ».
اظ آ٘زب و ٝاتربش ٞط ٌ ٝ٘ٛذٍ ٔكي  ٚتهٕيٓ ٌيطي ٔطتجٍ ث ٝذسٔبت ثٟساقتي زضٔب٘ي ،زض ٟ٘بيت ثط ربٖ  ٚظ٘سٌي ثيٕبضاٖ ٔؤحط
اؾت ،ثٙبثط ايٗ ٔكبضوت ثيٕبضاٖ ٚربٔٗ ٝزض أٛض ؾالٔت  ٚتسٚيٗ ذٍ ٔكي ٞبي والٖ ؾالٔت زض وكٛضٞبي تٛؾٗ ٝيبفت ٝاظ ظٔطٜ
حمٛق قٟط٘ٚسي ثٛز ٚ ٜرٙج ٝاذاللي ٚ ٚرسا٘ي يبفتٟٓٔ ٚ ٝط ٖساِت  ٚپبؾرٍٛيي زض ثؿيبضي اظ ٘ٓبْ ٞبي ثٟساقت  ٚزضٔبٖ
ثكٕبض ٔي آيس  .ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚاضائٔ ٝطالجت ٞب ٚذسٔبت زضٔب٘ي ثيٕبضٔ -حٛض ٔجتٙي ثط ٘ٓطات ٘ ،يبظٞب  ٚتطريحبت ثيٕبضاٖ ٔ ،طالجبٖ
آ٘بٖ  ٚربٔٗ٘ ،ٝىت ٝوّيسي ؾيؿتٓ ٞبي ؾالٔت زض وكٛضٞبي تٛؾٗ ٝيبفتٖٙ ٚ ٝهط اِعأي زض ثٟجٛز  ٚاضتمبء ٘ٓبْ زضٔب٘ي  ٚرّت
اٖتٕبز ٖٕٔٛي اؾت .ايٗ ذٛز ٔٛرت تٙبؾت ثيكتط ٞ ٚعي ٝٙاحطثرف ثٛزٖ ذسٔبت اضائ ٝقس ٚ ٜزض ٟ٘بيت ثٟجٛز پيبٔسٞبي ؾالٔت ،
ويفيت ظ٘سٌي  ٚضيبيتٕٙسي ثيٕبضاٖ ٔي قٛزِ .صا ،پصيطفتٗ ثيٕبض ثٗٛٙاٖ قطيه ؾيؿتٕٟبي زضٔب٘ي  ٚتٕٗيٓ فط ًٙٞاؾتمجبَ ٚ
اُ٘ٗبف ٘ؿجت ثٓ٘ ٝطات  ٚا٘تمبزٞبي ثيٕبضاٖ زض ؾُح ثيٕبضؾتبٟ٘ب اٞطْ ضقس ثيٕبضؾتبٟ٘بي تٗبِي رٛ

ثٛز ٚ ٜزض ؾُح ّٔي زض

تسٚيٗ  ٚتٓٙيٓ ذٍ ٔكي ٞب َ ،طح ٞب  ٚذسٔبت ٚؾيبؾتٍصاضيٟبي والٖ ؾالٔت ٔؤحط اؾت #5$.
ٔخبِي زض ايٗ ظٔي ،ٝٙتغييطات ضٚيىطزي ٘ٓبْ ذسٔبت ؾالٔت زض ثًٗي وكٛض ٞبي پيكطفت ٝاؾت .اظ ٕٟٔتطيٗ زاليُ شوط قس ٜزض
انالحبت ز ٜؾبِٓ٘ ٝبْ ؾالٔت ايٗ وكٛضٞب ،تغييط اضظقٟب  ،ثبٚضٞب ٍ٘ ٚطـ ٞبي ٔطزْ ٔجتٙي ثط تغييط ا٘تٓبضات ربٔٗ ، ٝتغييط
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اٍِٛي ثيٕبضيٟب  ،افعايف أيس ث ٝظ٘سٌي  ٚتبويس ضٚظافع ٖٚثطحساوخط ؾُح ؾالٔت  ٚويفيت ظ٘سٌي ثٚ ٝيػ ٜزض ؾبِٟبي ا٘تٟبيي ٖٕط
ٔٙتذ اظ ٘ٓطذٛاٞي اظ ربٔٗٔ ْٕٖٛ ٚ ٝطزْ اؾت. .يىي اظ اؾبؾي تطيٗ ان ٚ َٛؾيبؾت ٞبي ٘ٓبْ رسيس ؾالٔت زض ايٗ وكٛض ٞب،
اضظـ ٌصاضي ثط حمٛق ثيٕبض  ٚلّٕساز وطزٖ آٖ ثٗٛٙاٖ ٔحٛض اضائ ٝذسٔبت  ٚتبويس ٚيػ ٜثط ٔفٔ ْٟٛكبضوت ثيٕبض ٔ ْٕٖٛ ٚطزْ ثٝ
ٔف ْٟٛايزبز فطنت ثطاي ٖبٔ ٝثطاي تٗييٗ چٍٍ٘ٛي زضيبفت ذسٔبت ؾالٔت اؾت .
ٌط چٔ ٝفٔ ْٟٛكبضوت اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ زض ذسٔبت ٍٕٞب٘ي رسيس ٘يؿت .أب ايزبز فطنت ثطاي ثيٕبضاٖ ٔ ْٕٖٛ ٚطزْ ثٛٓٙٔ ٝض
ٔكبضوت زض اتربش تهٕيٕبت ٔؤحط ثط ؾالٔت  ٚؾيبؾت ٞبي ٔطتجٍ ث ٝآٖ٘ ،ؿجتبً رسيس اؾت .
ٔ Kelsonكبضوت ثيٕبض  ٚربٔٗ ٝضا زض ؾُٛح فطزي  ٚرٕٗي تجييٗ ٔي ٕ٘بيس .اظ زيسٌبٚ ٜي ٔكبضوت فطزي اقبض ٜثٔ ٝكبضوت
فطز زض اتربش تهٕيٕبت زضٔب٘ي زض ذهٛل رٛا٘ت ؾالٔتي ذٛز زاضز ٔ ٚكبضوت رٕٗي ثٔ ٝكبضوت فٗبَ ٌطٞٚي افطاز يب يه فطز
ثٗٛٙاٖ ٕ٘بيٙسٌ ٜط ٜٚزض تٗييٗ ذٍ ٔكي ٞب  ،ؾيبؾت ٞب  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ٞبي ٘ٓبْ ؾالٔت ٌفتٔ ٝي قٛز PPI .زض ؾبِٟبي اذيط
اضتمبء يبفتٚ ٝزض لبِت ٚاغ Engagement ٠يب زضٌيط ٕ٘ٛزٖ ثيٕبضاٖ ٔ ْٕٖٛ ٚطزْ اثٗبز ٚؾيٕ تطي ضا زض ثط ٌطفت ٝاؾت  .ثب تٛرٝ
ث ٝايٙىٔ ٝكبضوت افطاز أطي زاَّٚجب٘ ٝاؾت و ٝتب ظٔب٘ي ؤ ٝتًٕٗ ٔٙبفٕ فطزي  ٚيب رٕٗي آ٘بٖ ٘كٛزٔ ،حمك ٘رٛاٞس قس ِ ،صا
تجييٗ قفبف ذٍ ٔكي ٞب  ٚؾيبؾت ٞب  ٚزضن ٔتمبثُ ٔطزْ  ٚربٔٗ ٝاظ ثط٘بٔٞ ٝب َ ٚطح ٞبي ٘ٓبْ ؾالٔت  ،اظ ان َٛزضٌيط
ٕ٘ٛزٖ  ٚرّت ٔكبضوت فٗبَ ٔطزْ ٔحؿٛة ٔي قٛز وٙٔ ٝزط ثٔ ٝكبضوت َٛال٘ي ٔست َطفيٗ ذٛاٞس قس#6$.
فَايذ هطاركت بيواراى ٍ جاهعِ :

ٔكبضوت ثيٕبضاٖ  ٚربٔٗ ٝزض أط ؾالٔت ٔٙزط ث ٝافعايف ضيبيتٕٙسي ٚرّت اٖتٕبز ثيكتط ٔسزرٛيبٖ  ،وبٞف ايُطاة ٚ
ٞيزب٘بت ثيٕبضاٖ  ،زضن ثيكتط ٘يبظٞبي فطزي  ،اضتجبٌ ٔخجت  ٚثٟتط ٔترههبٖ  ٚاحطات پبيب ٔٚخجت ثط ؾالٔتي ٔي قٛز .زض نٛضت
تحمك ٔكبضوت ثيٕبضاٖ  ٚتّمي آ٘بٖ ثٗٛٙاٖ قطيه زضٔب٘ي ثب حمٛق ٔؿبٚي  ،ثيٕبضاٖ زض فطآيٙس زضٔبٖ ذٛز ثُٛضفٗبَ قطوت ٔي
ٕ٘بيٙس  ٚثب زلت ثيكتطي َطح زضٔب٘ي ذٛز ضا پي ٌيطي ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز  ٚزض ٘تيزٝي تٛإ٘ٙس ؾبظي آ٘بٖ ،حفّ ؾالٔت ثيٕبض ثٟتط
تبٔيٗ ٔي قٛز  .ثٕٞ ٝيٗ ّٖت ٘يع ٖٕٔٛبً ٔترههبٖ ٍ٘طـ ٔخجتي ٘ؿجت ثٔ ٝكبضوت ثيٕبضاٖ زض أٛض زضٔب٘ي ذٛز زاض٘س  ٚايٗ
ٔف ْٟٛضا أتيبظ ذبني  ٓٞثطاي ذٛز  ٓٞ ٚثيٕبضاٖ ثكٕبضٔي آٚض٘س #7$.
اضظـ افعٚز٘ ٜبقي اظ ٔكبضوت ثيٕبضاٖ ٔ ْٕٖٛ ٚطزْ زض ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚاضائ ٝذسٔبت ؾالٔت ؾجت زضيبفت ٘مُٓ٘ ٝطات ٔتفبٚت
ٔكتطيبٖ زض اضتجبٌ ثب يه ٔٛي ٔٛيىؿبٖ  ،ثٟجٛز ذسٔبت  ،تهٕيٓ ٌيطي ثٟتط ٘بقي اظ زؾتطؾي ث ٝزيسٌبٟٞبي ٔتفبٚت  ٚاضتمبء
قغّي ثيكتط وبضوٙبٖ ٘بقي اظ ثبظذٛضز ٔخجت ٔي قٛز ٖٛ .الت ٖسْ ٔكبضوت ثيٕبضاٖ  ٚربٔٗٙٔ ،ٝزط ث ٝاضائ ٝذسٔبتي ٔي قٛز وٝ
فمٍ پبؾرٍٛي ٘يبظٞبي تٗساز ٔٗسٚزي اظ افطاز اؾت#6$.
ايٙى ٝاظ وزب قط ٔٚوٙيٓ  ،چ ٝافطازي ضا زضٌيط ٕ٘بييٓ  ٚزض چ ٝفطايٙس ٞبيي  ٚث ٝچ٘ ٝحٛي آ٘بٖ ضا زذيُ وٙيٓ ،ثؿيبض حبئع إٞيت
اؾت  .اظ آ٘زب ؤ ٝكبضوت ثٙٗٔ ٝبي ايزبز فطنت ثطاي افطاز يب ٌطٟٞٚب رٟت قطوت زض تهٕيٓ ٌيطي ثٕٛٓٙض زؾتيبثي ثٞ ٝسف
ٔكرم ٗٔ ٚيٗ اؾتِ ،صا ٞط ٌ ٝ٘ٛفٗبِيتي زض حئُ ٝكبضوت ربٔٗ ٚ ٝثيٕبض ثبيؿتي زاضاي ٞسف قفبف ٚ ٚايح ثبقس #6$.
چِ كسي/كساًي را هطاركت دّين ؟
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يطٚضيؿت و ٝؾبظٔبٟ٘بي اضائ ٝوٙٙس ٜذسٔبت زليمبً افطازي ضا و ٝتحت تأحيط ثط٘بٔٞ ٝب َ ٚطحٟبي آ٘بٖ لطاض ٔي ٌيط٘س ضا قٙبؾبيي
ٕ٘بيٙس  .ايٗ فطآيٙس ثٙبْ « تزعي ٚ ٝتحّيُ شيٙفٗبٖ» يب  Stakeholder Analysisقٙبذتٔ ٝي قٛز  ،زض َي ايٗ فطآيٙس ثٝ
چٟبض ؾؤاَ حيبتي شيُ پبؾد زازٔ ٜي قٛز :


چ ٝافطازي تحت تأحيط ثط٘بٔ ٝيب َطح ٔٛضز ٘ٓط لطاض ٔي ٌيط٘س؟



چ ٝافطازي ثِ ٝحبِ ظٔب٘ي ٔ ،بِي ٙٔ ،بثٕ  ٚيب ٖاليك زض ايٗ ثط٘بٔ ٝيب َطح ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٕ٘ٛز ٜا٘س ؟



زض نٛضتي و ٝفطآيٙس اَالٔ ضؾب٘ي  ٚآٌب ٜؾبظي ثطاي رّت ٔكبضوت ٔطزْ ثطاي ا٘زبْ ايٗ ثط٘بٔ ٝيب َطح ث ٝذٛثي ا٘زبْ
٘كٛز ،ؾبظٔبٖ اظ ٘ٓطات چٌ ٝطٞ ٜٚبيي ثي ثٟطٔ ٜي ٔب٘س؟



چ ٝوؿي/وؿب٘ي زاضاي ٘فٛش  ٚاذتيبضات وبفي رٟت اٖٕبَ تغييطات  ٚثٟجٛز ثط اؾبؼ تزطثٓ٘ ٚ ٝطات ثيٕبضاٖ ٔ ٚطالجبٖ
آ٘بٖ ٞؿتٙس؟#6$

چگًَگي هطاركت افراد يا جاهعِ :

زض چٍٍ٘ٛي ٔكبضوت افطاز يب ربٔٗ ، ٝقٙبؾبيي فطنت ٞب  ،ا٘تربة اثعاض  ٚضٚقٟبي ٔٙبؾت ٔ ٚتٙبؾت حبئع إٞيت ثؿيبض اؾت .


ضٚقٟبي وٕي ٘ٓيط ُٔبِٗبت پيٕبيكي ٌط چ ٝثؿيبض اضظقٕٙس اؾت ِٚي تهبٚيط ٔمُٗي اظ ٖمبيس ثيٕبضاٖ ثسؾت ٔي زٞس
٘ ٚيبظٔٙس َطاحي ٔ ٚسيطيت زليك ارطايي رٟت زؾتيبثي ث٘ ٝتبيذ اؾت .



ضٚقٟبي ويفي قبُٔ ٌطٟٞٚبي ٔتٕطوع ٔ ٚهبحج٘ ٝيع ٔي تٛا٘س زازٞ ٜبي ثؿيبض ٔٙبؾجي ضا زض ذهٛل اضظقٟب ٖ ،مبيس ٚ
ثبٚض ثيٕبضاٖ ثسؾت زٞس .



تطويجي اظ ضٚقٟبي فٛق و ٝثٙب ثٓ٘ ٝط ٔحمميٗ ثط حؿت ٘يبظ زض ثؿيبضي ٔٛاضز ٔي تٛا٘س وبضثطز زاقت ٝثبقس .



) َ ، Experience Based Design ( EBDطاحي ٔجتٙي ثط تزطث ٝاؾت  ٚاثعاض ربٔٗي رٟت حٕبيت اظ ثيٕبضاٖ ٚ
وبضوٙب٘ي و ٝتٕبيُ ثٔ ٝكبضوت زض تبٔيٗ ايٕٙي  ،ويفيت  ٚثٟجٛز اضائ ٝذسٔبت زاض٘س  ،ثكٕبض ٔي ضٚز #6$ .

ٍيصگي فرايٌذ ّايي كِ هي تَاى هردم ٍ جاهعِ را در آًاى هطاركت داد:

 National Consumer Councilانِٛي ضا تحت ٖٛٙاٖ ضئٛؼ "ٌ٘ ٝب٘ "ٝشيُ رٟت فطايٙس ٞبيي ؤ ٝيتٛاٖ ثيٕبضاٖ ٔ ٚطزْ ضا
زض آ٘بٖ ٔكبضوت زازُٔ ،طح ٕ٘ٛز ٜاؾت :
 .1فطآيٙس ثتٛا٘س ثبٖج تغييط قٛز
 .2فطآيٙس قفبف ثبقس .
 .3فطآيٙس تٕبٔيت  ٚربٔٗيت زاقت ٝثبقس .
 .4فطآيٙس ثب تٛر ٝثٚ ٝيٗيت ذبل َطاحي قس ٜثبقس .
 .5فطآيٙس تٗساز  ٔٛ٘ ٚنحيحي اظ افطاز ضا زض ثط ٌيطز .
 .6فطآيٙس حطٔت  ٚاحتطاْ ٔطزْ ضا تًٕيٗ ٕ٘بيس .
 .7فطآيٙس ث ٝثحج ٞبي قطوت وٙٙسٌبٖ زض ٔكبضوت ،اِٛٚيت زٞس .
 .8فطآيٙس ثٕٛٓٙض ثٟجٛز ذسٔت ،ثبظثيٙي  ٚاضظقيبثي قس ٜثبقس .
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 .9ربٔٗٔ ٝكبضوت وٙٙس ٜث ٝذٛثي اظ ٞسف ثطلطاضي تٗبُٔ ،آٌب ٜقس ٜثبقٙس )6( .
ابذاعات ًظام سالهت يكي از كطَر ّاي پيطرفتِ بوٌظَر تضويي هطاركت فعال بيواراى ٍ جاهعِ :

زض رٛإٔ پيكطفت ،ٝتكىيُ قٛضاٞبي ؾالٔت  ،قىُ ٌيطي زيسٌب ٜثط٘بٔ ٝضيعي ذسٔبت ارتٕبٖي  ٚؾالٔتي ٔجتٙي ثط ٘يبظ
ٞبي ثيٕبضاٖ  ،افعايف ا٘تٓبضات زض ٔٛضز حمٛق ٔ ٚؿئِٛيت ٞبي ثيٕبضاٖ  ،قٙبؾبيي ٟٔبضتٟب  ٚتٛإ٘ٙسيٟبي ثيٕبضاٖ ٔ ٚطالجبٖ
آ٘بٖ زض فطآيٙس ٔطالجت زض ثيٕبضيٟبي ٔعٔٗ  ،تٕطوع ٘ٓبْ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ ٔسضٖ ثط تزبضة ثيٕبضاٖ  ٚتهٛيت لب٘ ٖٛاِعاْ
ٔكبضوت ثيٕبضاٖ  ٚربٔٗ ٝثٖٛٙ ٝاٖ رعيي اظ ْٚبيف ٔطاوع ثٟساقتي زضٔب٘ي  ،زض قىُ ٌيطي  ٚتخجيت ٔكبضوت ثيٕبضاٖ ٚ
ربٔٗ٘ ، ٝمف اؾبؾي زاقت ٝاؾت #8$ .
 Patient Informationتًٕيٗ اَالٔ ضؾب٘ي ث ٝثيٕبضاٖ ٔتٙبؾت ثب تكريم  ٚزضٔبٖ آ٘بٖ اظ يطٚضيبت اضائ ٝذسٔبت
ايٕٗ  ٚويفي اؾت .آٌب ٜؾبظي ٔٙبؾت ث ٝثيٕبضاٖ ٌطچ ٝفطآيٙس َبلت فطؾبيي اؾت ِيىٗ ثب تٛر ٝث ٝپيبٔس ٞبي اضظقٕٙس آٖ
زض ضاؾتبي تٛإ٘ٙس ؾبظي ثيٕبضاٖ زض اتربش تهٕيٕبت الظْ پؽ اظ وؿت اَالٖبت يطٚضي ،اِعاْ تطٚيذ آٖ ضا ثسيٟي ٕ٘ٛزٜ
اؾت .
ثطضؾي تزطثيبت ثيٕبضاٖ  ٚا٘ساظٌ ٜيطي ٘تبيذ اضاي ٝذسٔبت اظ زيسٌب ٜثيٕبضاٖ $

Patient Reported Outcome

 # Measures & Patient Experience Surveysاَالٖبتي ضا فطأ ٓٞي ٕ٘بيس وّٕٖ ٝىطز اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ذسٔت ضا اظ
زيسٌب ٜثيٕبضاٖ ،ثتٛاٖ ٔمبيؿٕٛ٘ ٝز  .زض ايٗ فطآيٙس ،لجُ  ٚثٗس اظ ٞط پطٚؾيزط زضٔب٘ي ،اظ ثيٕبض زض اضتجبٌ ثب ويفيت ظ٘سٌي ثٗس
اظ ا٘زبْ پطٚؾيزط اظ رٙجٞ ٝبيي ٘ٓيط ٔيعاٖ زضز  ،ؾالٔت ضٚا٘ي  ٚتٛاٖ  ٚلسضت حطوت ،ؾٚٛاَ ٔي قٛز .ثسيٗ تطتيت
احطثركي پطٚؾيزط ا٘زبْ قس ٜاظ زيسٌب ٜثيٕبضاٖ اظ ٘ٓط ايٗ ؾ ٝرٙج ٝاظ ؾالٔتٔ ،كرم ٔي قٛز .
 #PALS$ Patient Advice and Liaison Servicesثٙٗٔ ٝبي ذسٔبت ٔكبٚض ٚ ٜاضتجبٌ ثب ثيٕبض زض ٘ٓبْ ؾالٔت رسيس
اٍّ٘يؽ ثب ٞسف پبؾرٍٛيي ثيكتط ث ٝثيٕبضاٖ ٔ ٚسزرٛيبٖ َطاحي قس .ايٗ ذسٔت زض ٚالٕ يه ذسٔت ٔحطٔب٘ ٝثٕٛٓٙض
تًٕيٗ ا٘تمبَ احطثرف ٍ٘طا٘ي ٞب ٔ ٚالحٓبت ثيٕبضاٖ ٌ ٚيط٘سٌبٖ ذسٔت  ٚحُ ٔكىُ آ٘بٖ ثب حسالُ ثٛضٚوطاؾي اؾت  .ايٗ
فطآيٙس و ٝذٛز ٔي تٛا٘س ٔٙزط ث ٝقٙبؾبيي ذُطات ًٗٔ ٚالت ايٕٙي قٛز  ،رعيي اظ ٔسيطيت ذُط احطثرف  ٚحبوٕيت
ثبِيٙي ٔحؿٛة ٔي قٛز#6$ .
در خاتوِ فرٌّگ سازي ٍ تمَيت باٍر كاركٌاى ٍ هذيراى در ارتباط با هَارد ريل بر تحكين هباًي هطاركت بيوار ٍ جاهعِ

هي افسايذ :
 ثيٕبضؾتبٖ تبؾيؽ قس ٜاؾت ٔ ٚب ايٙزب ٞؿتيٓ ،چٔ ٖٛكتطي اضظقٕٙسي چ ٖٛثيٕبض ٚرٛز زاضز
ٔ كتطي ٔب ٕٟٔتطيٗ ٔٛرٛزي يٗٙي ؾالٔتف ضا زض اذتيبض ٔب ٌصاضز ٜپؽ ثب اٚقطافتٕٙسا٘ ٝضفتبض وٙيٓ
 ثيٕبضاٖ قطوبي انّي ٕٞ ٚطأ ٜب زض اٖتالي ؾبظٔب٘ي ٞؿتٙس
 ذطٚريٟبي ؾالٔتي  ٚؾبظٔب٘ي ٔطتجٍ ثب ثيٕبض ٕٟٔ ،تطيٗ زؾتبٚضز وبض ٔب ٞؿتٙس
ٖ بِي تطيٗ ٞسف ٔب ؾالٔت  ٚضيبيت ثيٕبض اؾت
ٓ٘ طيبت ثيٕبضاٖ زضحيُ ٝويفيت ذسٔبت  ،آي ٝٙاي نبف اظ٘مبٌ يٗف ٚلٛت ّٖٕىطز ٔبؾت
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 تحّيُ ايسٞ ٜب  ٚا٘تمبزات ثيٕبضاٖ  ٚثىبض ثؿتٗ ضاٞىبضٞبي ثٟجٛز ٔجتٙي ثط آٖٔ ،ي تٛا٘س يٕٗ اضتمبء ويفي ذسٔبت ،
رّٛي ٞعيٞ ٝٙبي ايبفي ثيٕبضؾتبٖ ضا ثٍيطز
ٕٞ ب٘مسض و ٝضيبيت  ٚآضأف ثيٕبض ٔ ٟٓاؾت تبٔيٗ آضأف  ٚضفٕ ض٘ذ اظ ٕٞطاٞبٖ ا٘ ٚيع ٔطرح اؾت
 تٗبُٔ ٕٞ ٚىبضي ثيٕبض ثب ثيٕبضؾتبٖ  ٚتيٓ زضٔبٖ ،يبٔٗ ٔٛفميت ٔبؾت ()9
ثطاي تحمك چٙيٗ اٞسافي ٘يبظ ث ٝؾبظ  ٚوبضٞبي ظيط زاضيٓ)9( :


ضٚقي پبيب ٛٔ ٚحط ثطاي قٙيسٖ نساي ثيٕبض ثهٛضت فٗبَ حيٗ ثؿتطي  ٚپؽ اظ آٖ



فطآيٙسي ٔؿتٕط  ٚتبحيطٌصاض ثط ضٚقٟبي ثيٕبضؾتبٖ ثطاي ا٘ساظٌ ٜيطي  ٚتحّيُ ضيبيت ثيٕبض  ٚقىبيبت ٚي



ا٘تمبَ اَالٖبت ٔٛضز ٘يبظ ث ٝثيٕبضاٖ ثطاي آٌبٞي اظ حمٛق ،أىب٘بت ،تٛإ٘ٙسي تيٓ ثبِيٙي َ ٚطح زضٔبٖ



ٌٕبضزٖ ٚاحسٞبي ٔتِٛي  ٚافطاز ٔؿئ َٛثطاي پبؾرٍٛيي ث٘ ٝيبظٞبي آٔٛظقي ،ارتٕبٖي ،حمٛلي  ٚفطزي ثيٕبض حيٗ
ثؿتطي  ٚزٚضٛٔ ٜضز ٘يبظ پؽ اظ آٖ



٘ٓط ؾٙزي ٞبي ارتٕبٖي  ٚفطزي اظ ثيٕبضاٖ ثطاي ثٟجٛز ضٚاَ ٔسيطيت ثيٕبضؾتبٖ زض ُٔٙم ٝتحت پٛقف



ثطٌعاضي ٘كؿتٟبي  ٓٞا٘سيكي  ٚاضظيبثي اظ ٔٛفميتٟب  ٚچبِكٟبي ثيٕبضؾتبٖ ثب رٕٗيت تحت پٛقف

آهَزش ٍ هْارت آهَزي (:)Education & Training
« حبوٕيت ثبِيٙي ٘يبظٔٙس آٖ اؾت و ٝتٛؾٍ فطٍٙٞي و ٝثطاي يبزٌيطي ٔسا ْٚاضظـ لبيُ قس ٚ ٜآٖ ضا وّيس ٔٛفميت زض ٔؿيط
اضتمبي ويفيت ٔي زا٘س ،پبي ٝضيعي قٛز» #10$
ؾبظٔب٘ي ٔي تٛا٘س ازٖب وٙس و ٝتٛا٘بيي ارطاي حبوٕيت ثبِيٙي ضا زاضز و ٝيىي اظ ارعاي ٔٔ$ ٟٓسيطيت ذُط #ايٗ چٟبضچٛة ضا
تحت وٙتطَ زاقت ٝثبقس ِٚي ثطاي ٔسيطيت ذُط ٘يبظٔٙس وبضوٙب٘ي ٔزطة  ٚزاضاي زا٘ف ٟٔ ٚبضت وبفي اؾت.
آٔٛظـٟٔ ،بضت آٔٛظي  ٚتٛؾٗ ٝزا٘ف پطؾّٙي يه فطايٙس ازغبْ يبفت ٝزض حبوٕيت ثبِيٙي اؾت .ايٗ أط ٘ ٝفمٍ ث ٝپطؾ ُٙثطاي
اضتمبي ٟٔبضت ٞبيكبٖ وٕه ٔي وٙس ثّى ٝثبٖج وٕه  ٚحٕبيت اظ آٖ ٞب ثطاي ا٘زبْ وبض ث ٝقيٞ ٜٛبي ٔرتّف ٔي قٛز#4$ .
ٞسف وّي ٝثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي وبضوٙبٖ قبُٔ ٔٛاضز ظيط اؾت:
 - 1ايزبز فطنت ضقس  ٚتٛؾٖٗ ٝبزالٟ٘ٔ ٝبضت  ٚزا٘ف وّي ٝوبضوٙبٖ ؾبظٔبٖ زض ظٔي ٝٙقغّي  ٚوبضي ذٛز
 - 2فطا ٓٞوطزٖ ثط٘بٔٞ ٝبي ٔرتّف آٔٛظقي زاذُ  ٚيب ذبضد ؾبظٔب٘ي
 - 3ثطٌعاضي ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ٔٛضز ٘يبظ ثب تٛر ٝث٘ ٝيبظؾٙزي ٞبي ا٘زبْ قس#11$ .ٜ
تٛؾٗٔ ٝؿتٕط زا٘ف ٟٔ ٚبضت ٞبي قغّي يب  #continuing professional development$ CPDالظٔٞ ٝط ؾبظٔب٘ي اؾت وٝ
ٔي ذٛاٞس حبوٕيت ثبِيٙي ضا ث ٝارطا زض آٚضز .تٛؾٗٔ ٝؿتٕط زا٘ف ٟٔ ٚبضت ٞبي قغّي ) ٖ( CPDجبضت اؾت اظ فطايٙس يبزٌيطي
ٔسا ْٚثطاي تٕبْ افطاز  ٚتيٓ ٞبي حطف ٝاي ،و ٝثتٛا٘ٙس تٛا٘بيي ٞبي ذٛز زض ٔٛار ٟٝثب ٘يبظ ٞبي ثيٕبضاٌٖ ،ؿتطـ زاز ٚ ٜث ٝاضائٝ
ذسٔبت ؾالٔت ثپطزاظ٘س#12$ .

اؾبؼ «تٛؾٗ ٝزا٘ف ٟٔ ٚبضت قغّي» يب  CPDآٖ اؾت ؤ ٝرتم وبضوٙبٖ ثبِيٙي ٔب٘ٙس پعقىبٖ ٘يؿت#12$ .
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قٛاٞس ٔتٗسزي ،إٞيت ٘يبظ ؾٙزي ضا لجُ اظ َطح ضيعي  ٚارطاي ثط٘بٔٞ ٝبي آٔٛظقي ٘ ،كبٖ ٔي زٞس ، .ثطاي آٔٛظـ افطاز،
تسضيؽ نطف زؾتٛضإُِٗ ٞب وبفي ٘يؿت ثّى ٝفٗبِيت ٞبيي و ٝآ٘بٖ ضا تكٛيك ثٔ ٝكبضوت ،ثحج  ٚوبضّٖٕي وٙسٛٔ ،حطتط
اؾت#10$.
تٛؾٗٔ ٝؿتٕط زا٘ف ٟٔ ٚبضت ٞبي قغّي  # CPD $ظٔب٘ي اؾت و ٝيبزٌيطي زاضاي ذهٛنيبت ظيط ثبقس:
-

زا٘ف پصيط ،آقٙبيي لجّي ثب ُّٔت زاقت ٝثبقس.

-

ثطاؾبؼ ٘يبظ ؾٙزي ا٘زبْ قس ٜاظ فطز  ،ثط٘بٔ ٝضيعي قٛز.

-

ثط ٔحٛض ٔكىالت ا ،ٚثٙب قٛز#problem-centered$ .

-

ٔكبضوت فٗبَ فطز ضا زض َي آٔٛظـ زض ثطزاقت ٝثبقس.

-

اظ ٔٙبثٕ ذٛز زا٘ف پصيط ،اؾتفبز ٜوطز ٚ ٜثطاؾبؼ تزطثيبت ا ٚاضائ ٝقٛز.

-

قبُٔ ثبظذٛضز ٞبي ثٛٔ ٝلٕ ٔ ٚطتجٍ ثبقس.

-

ٚلتي اضائ ٝقٛز و ٝفطز ٘يبظ ث ٝزا٘ؿتٗ آٖ ضا حؽ  ٚتزطث ٝوطز ٜثبقس.

-

ثب ذٛزاضظيبثي ٕٞطا ٜثبقس#12$ .

يىي اظ اثعاض ٞبي تٛؾٗٔ ٝؿتٕط زا٘ف ٟٔ ٚبضت ٞبي قغّي  #CPD $ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي يب personnel development $ PDP
 #planاؾت .ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي  #PDP $ث ٝپعقىبٖ  ٚپطؾتبضاٖ  ٚوبضوٙبٖ ؾالٔت ايٗ أىبٖ ضا ٔي زٞس و ٝلسْ ٞبيي ضا و ٝثطاي
ضؾيسٖ ث ٝاٞساف ٛٔ ٚفميت ٞبي قغّي ثطزاقت ٝا٘س ،حجت ٕ٘بيٙس.
برًاهِ تَسعِ فردي ٍ يا  )PDP ( Personnal Development Planچيست؟

ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي  ،فطايٙسي ٔؿتٕط ثطاي اضظيبثي ٘يبظٞبي آٔٛظقي  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ثطاي زؾت يبفتٗ ث ٝآٖ ٘يبظ ٞب اؾت .ايٗ فطايٙس
تٛؾٍ ؾيؿتٕي و ٝثَٛ ٝض ٔ ٓٓٙايٗ فطايٙس يبزٌيطي ضا اضظيبثي ٔي وٙس ،پكتيجب٘ي قسٔ ٚ ٜيعاٖ پيكطفت  ٚثط٘بٔٞ ٝبي آيٙس ٜضا
َطح ضيعي ٔي وٙسٔ .ؿتٙس ؾبظي ايٗ فطايٙس ٕٞبٖ تسٚيٗ

 PDPاؾت و ٝث ٝوبضوٙبٖ زض اِٛٚيت ثٙسي اٞساف  ٚتٗييٗ ٔيعاٖ

پيكطفت ذٛزقبٖ وٕه ٔي وٙس#13$ .
ثٙبثطايٗ ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي  #PDP $زض ٚالٕ فطايٙسي اؾت و ٝث ٝقٕب وٕه ٔي وٙس و ٝث ٝزا٘ؿتٞ ٝبّٕٖ ،ىطزٞب ٛٔ ٚفميت ٞبي
ذٛز فىط وٙيس  ٚثطاي تٛؾٗ ٚ ٝپيكطفت فطزي ،آٔٛظقي  ٚقغّي ذٛز ثط٘بٔ ٝضيعي وٙيس#14$ .
ٚرٛز ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي  #PDP $ثطاي ٘كبٖ زازٖ حبوٕيت ثبِيٙي زض يه ؾبظٔبٖ يطٚضي ثٛز ٚ ٜثط٘بٔ ٝاي ازغبْ يبفتٝ
زضاؾتطاتػي ٞبي ٔسيطيت ذُط اؾت#13$ .
اجساي «برًاهِ تَسعِ فردي» چيست؟
ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي زاضاي ارعاي ظيط اؾت :
٘ - 1يبظ ؾٙزي  ٚاضظيبثي ٘يبظ ٞبي آٔٛظقي
 - 2تٗييٗ اٞساف آٔٛظـ  ٚتٛؾٗ ٝفطزي
 - 3أىبٖ ثحج  ٚزضيبفت ثبظذٛضز
 - 4تسٚيٗ ثط٘بّٕٖٔ ٝيبتي ثطاي ارطاي اٞساف فٛق
 - 5ارطاي ثط٘بٔٝ
 - 6اضظيبثي#14ٚ10 $
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اّذاف برًاهِ تَسعِ فردي ( )PDPالزم است داراي خػَغيات زير باضذ كِ بِ اختػار ً SMARTاهيذُ هي ضَد:

 Specific - 1اذتهبني ٔ ٚكرم ثبقس  .ثَٛ ٝض ٔخبَ « ٔٗ ٔي ذٛا ٓٞضٚـ ٞبي ٔسيطت ظٔبٖ ضا فطاٌيطْ تب پطٚغٞ ٜبيٓ
ضا زض ٚلت ٔمطض  ٚثس ٖٚايُطاة ث ٝپبيبٖ ثطؾب٘ٓ» ث ٝربي آٖ و ٝثٍٛييٓ « ٔٗ ٔي ذٛا ٓٞيبز ثٍيطْ و ٝچٍ ٝ٘ٛظٔبٖ ضا
ٔسيطيت و.»ٓٙ
 Measurable - 2لبثُ ا٘ساظٌ ٜيطي ثبقسٔ .ب٘ٙس «ٔٗ ٔي ذٛا ٓٞلبزض ثبقٓ ذٛزْ ضا ثب تٛر ٝث ٝثط٘بٔٞ ٝبي ٞفتٍي وٝ
ثطايٓ ٔكرم قس ،ٜتٓٙيٓ وطز ٚ ٜثط٘بٔٞ ٝب ضا ثٛٔ ٝلٕ ث ٝپبيبٖ ثجطْ»
 Achievable - 3لبثُ زؾتيبثي ثبقسٔ .ب٘ٙس « ٔٗ ٔي زا٘ٓ و ٝوبضٌبٞ ٜب  ٚوتبة ٞبثي زض ذهٛل ٔسيطيت ظٔبٖ ٚرٛز
زاضز ؤ ٝي تٛا٘ٓ اظ آٖ ٞب اؾتفبز ٜو.»ٓٙ
ٚ Realistic - 4الٕ ٌطايب٘ ٝثبقسٔ.ب٘ٙس «ٔٗ نجح ٞبي پٙذ قٙجٚ ٝلت آظاز زاضْ  ٚايٗ ظٔبٖ ضا نطف يبزٌيطي ضٚـ ٞبي
ٔسيطيت ظٔبٖ ذٛا ٓٞوطز»
 Time-bound - 5ثب تٗييٗ ظٔبٖ ثبقسٔ.ب٘ٙس « ٔٗ پطٚظ ٜضا ا٘زبْ ٔي ز ٚ ٓٞثطاؾبؼ تبضيد ٞبي تٗييٗ قس ٜثطاي ٞط
ٔطحّ ،ٝث ٝرّ ٛذٛا ٓٞضفت»
تٗييٗ اٞساف ٔكرم ثطاي يبزٌيطي ،وبض زقٛاضي اؾتٔ .كىالت قبيٗي و ٝزض تٗييٗ اٞساف ٚرٛز زاضز  ٚثبٖج ٖسْ ٔٛفميت زض
ضؾيسٖ ث ٝآٖ ٞب ٔي قٛزٛٔ ،اضز ظيط اؾت:
 ا٘تربة اٞساف ٔج٘ ٚ ٟٓبٔكرم
٘ ساقتٗ اَالٖبت وبفي ٘بقي اظ ٖسْ ا٘زبْ ٘يبظ ؾٙزي
 فمساٖ ٘ٓبضت ٔؿتميٓ ٕٞىبضاٖ ٔ ٚسيطاٖ ثط تٗييٗ اٞساف.
٘ بزيسٌ ٜطفتٗ تغييطات تبظ ٜزض ٔحيٍ قغّي ٘ ٚيبظٞبي رسيس ٔطتجٍ #14$ .
ثحج  ٚتجبزَ ٘ٓطٔ ٚطٚض اٞساف تٗييٗ قس ٜثب ٕٞىبضاٖ  ٚوؿب٘ي و ٝآقٙبيي وبفي ثب فطز تسٚيٗ وٙٙس« ٜثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي»
زاض٘س  ٚث ٝذهٛل ٔكٛضت ثب افطازي ؤ ٝطقس ٔ ٚطثي فطز ٞؿتٙسٔ ،ي تٛا٘س زض ا٘تربة اٞساف ٔٙبؾتٛٔ ،حطٚالٕ ق ٛز#10$.
اًجام پرسص ّا ٍ طي هراحل زير بِ فرد در تذٍيي اّذاف با خػَغيات باال  ،كوک هي كٌذ :
 - 1زض حبَ حبيط ٔٗ وزب ٞؿتٓ؟ $تٗييٗ ٘مبٌ لٛت  ٚيٗفٌ -طفتٗ ثبظذٛضز اظ زيٍطاٖ -تٛر ٝث ٝقبذم ٞبي ّٖٕىطزي
ذٛز -تٛر ٝث ٝاِٛٚيت ٞبيي و ٝاحط فٛضي تطي ثط آيٙسٔ ٜب زاض٘س#
ٔ - 2ي ذٛا ٓٞث ٝوزب ثطؾٓ؟ $تٗييٗ ربيٍبٞي ؤ ٝي ذٛاٞيٓ ث ٝآٖ ثطؾيٓ -ضٚقٗ وطزٖ زاليُ ضؾيسٖ ث ٝايٗ ربيٍب#ٜ
 - 3چٍٔ ٝ٘ٛي تٛا٘ٓ ث ٝربيي ؤ ٝي ذٛا ٓٞثطؾٓ؟ $تٗييٗ زليك ضا ٜضؾيسٖ ثٞ ٝسف  ٚتٗييٗ اؾتطاتػي ثب نطف ٚلت وبفي
ثطاي آٖ#
 - 4چٙٔ ٝبثٗي $زِٚتي ،فطزي ،فطنت ٞبي آٔٛظقي  ٚغيطٔ #ٜي تٛا٘س ث ٗٔ ٝوٕه وٙس؟
 - 5چ ٝچيعي ٔي تٛا٘س ٔبٕ٘ ضؾيسٖ  ٚيب ثبٖج وٙس قسٖ ٔٗ ثطاي ضؾيسٖ ثٞ ٝسفٓ قٛز؟
 - 6چ ٝظٔب٘ي ٔي ذٛا ٓٞثٛٔ ٝلٗيت ٔٛضز ٘ٓطْ زؾت يبثٓ؟ $ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚظٔبٖ ثٙسي ثطاي ضؾيسٖ ثٞ ٝسف#
ٔ - 7ؿتٙس ؾبظي  ٚحجت $حجت ٛ٘ ٚقتٗ وّئ ٝطاحُ ثبال#
 - 8تٗييٗ قبذم ٞبيي ثطاي اضظيبثي پيكطفت ثط٘بٔ#15ٚ14ٚ10$ .ٝ
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٘ٛقتٗ ٔ ٚؿتٙس ؾبظي «ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي» ث ٝقٕب وٕه ٔي وٙس ؤ ٝيعاٖ پيكطفت ذٛز ضا ثؿٙزيس ،اظ ايٗ اَالٖبت ثطاي وبضيبثي اؾتفبزٜ
وٙيس  ٚآٖ ضا ٔي تٛا٘يس رع ٚقطحي اظ وبضٞبي ذٛز  #CV$ث ٝوبضفطٔب اضاي ٝزٞيس ،ثب ٔطثي ٔ ٚسيط ذٛز زض ٔيبٖ ثٍصاضيس  ٚثتٛا٘يس ثب ٔطٚض آٖ  ،آٖ
ضا اضتمب ثركيس#14$.
یک نمونه و مثال از برنامه توسعه فردی ()16( : )PDP
- 1حيطِ اي كِ ًياز دارم ياد بگيرم چيست؟
فشار خَى تاال
- 2چگًَِ هي تَاًن ايي ًياز را برطرف كٌن؟
هي هی داًن کِ راٌّوای تالیٌی در خظَص فشار خَى چاج شذُ است.
ّ- 3ذفن از ايي يادگيري چيست؟
کٌترل فشارخَى در راستای تَطیِ ّای راٌّوای تالیٌی.
- 4اّذاف هطخػي كِ هي خَاّن بِ آى ّا دست يابن چيست؟
هی خَام حذ هطلَب فشارخَى کٌترل شذُ را در تیواراى تا فشار خَى تاال تذاًن -یک پرٍتکل ترای
تشخیض ٍ تررسی فشارخَى تٌَیسن -دارٍّای هٌاسة را تراساس راٌّوای تالیٌی تِ تیواراى
تجَیس کٌن
- 5چگًَِ هي تَاًن بِ ايي اّذاف برسن؟
راٌّوای تالیٌی فشار خَى تاال را تخَاًن -در جلسات ٍ گردّوایی ّای درهاًی هخظَص پسشکاى
عوَهی شرکت کٌنً -شست ّای کارتردی چٌذ تخشی تذارک تثیٌن -تا دیگر ّوکاراى تر رٍی
راٌّوای ّای تالیٌی ٍ دستَرالعول ّای جذیذ کار کٌن.
- 6چگًَِ هي تَاًن «برًاهِ تَسعِ فردي » خَدم را ارزيابي كٌن؟
هویسی ٍ ارزیاتی هیساى فشارخَى ٍ ًحَُ کٌترل آى در تیواراى هثتال تِ فشارخًَی کِ تحت ًظر
هي قرار دارًذ
- 7چگًَِ ًطاى دّن كِ ايي برًاهِ را پيادُ ٍ اجرا كردُ ام؟
یک کپی از راٌّوای تالیٌی ًگِ دارم -از ًکات هَرد عالقِ ٍ هْن در ًشست ّا ٍ جلسات یادداشت
ترداشتِ ٍ آى ّا را ًگِ دارم -هستٌذات شرکت در جلسات ٍ ًشست ّا را ًشاى دّن -یک کپی از
دستَرالعول ّای تشخیض ٍ تررسی فشارخَى را ًگْذاری کٌنً -تایج هویسی ٍ ارزیاتی فشارخَى
تیواراى را ًشاى دّن.
- 8هعيار زهاى سٌجي هي چيست؟
سِ هاُ ترای تذٍیي دستَرالعول ٍ  12هاُ ترای ّذایت هویسی تالیٌی تعذ از اجرای دستَرالعول ًیاز
دارم.
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ثب تٛر ٝث ٝقطايٍ و٘ٛٙي و ٝزض اثتساي ٔؿيط اؾتمطاض  ٚارطاي حبوٕيت ثبِيٙي ٞؿتيٓ  ٚثب تٛر ٝث ٝآٖ وٛٙٞ ٝظ ٟٔبضت وبفي ثطاي
تسٚيٗ «ثط٘بٔ ٝتٛؾٗ ٝفطزي» يب  PDPضا ث ٝتٟٙبيي ٘ساضيٓ ،هي تَاى ّز يه اس وبروٌبى ثب ووه هغٍَل هبفَق خَد ،تذٍيي
ثزًبهِ تَعؼِ فزدي را اًدبم دادُ ٍ ًمبط لَت ،ضؼف ،تْذيذ ّب ٍ فزفت ّبي خَد را ؽٌبعبيي (

)swot analysis

ًوَدُ ٍ اّذاف خَد را ثزاعبط ًيبس ّبي عبسهبًي تؼييي ٍ هغيز حزوت ثؼذي خَد را هؾخـ ًوَدُ ٍ ثزاي آى ثزًبهِ
ريشي ًوبيٌذ ٓٞ .چٙيٗ زض فٛانّي و ٝثب يىسيٍط ث ٝتٛافك ضؾيس ٜا٘س ؤ ٝي تٛا٘س ٞط ؾٔ ٝب ٝٞيب قف ٔب ٝٞثبقس ارطاي ثط٘بٔ ٝضا
ٔٛضز اضظيبثي لطاض زاز ٚ ٜذٍ ٔكي ثٗسي ضا ٔكرم ٕ٘بيٙس.
هذيريت خطر ٍ ايوٌي بيوار (: )Risk management & patient safety
ٔطالجت ٞبي ؾالٔت ثَٛ ٝض غيط لبثُ ارتٙبثي ثب افعايف ثطٚظ ذُط ثطاي ايٕٙي ثيٕبض ٕٞطا ٜاؾت#1$ .
ثيٕبضاٖ حك زاض٘س و ٝا٘تٓبض زاقت ٝثبقٙسٔ ،طالجت اظ آٖ ٞب ُٔبثك ثب ثٟتطيٗ قطايٍ  ٚاؾتب٘ساضز ٞب  ٚثطاؾبؼ آذطيٗ قٛاٞس ّٖٕي ٚ
ثبِيٙي ثبقس #4$
احتٕبَ ثطٚظ ذُط ثٙٗٔ ٝبي أىبٖ ثطٚظ يه حبزح٘ ٝبذٛقبيٙس  ٚيب اظ زؾت زازٖ $

 #lossاؾت  ٚلؿٕتي اظ ظ٘سٌي َجيٗي ٔب ثٝ

قٕبض ٔي ضٚزٔ .ب ٕٞيك ٝزض ٔٗطو زأٚ ٝٙؾيٗي اظ ٔٛاضز ذُط ظا ٞؿتيٓ  ٚلؿٕت ظيبزي اظ ٚلتٕبٖ ضا زض تالـ ثطاي ارتٙبة اظ
تهبزف  ،رطاحت  ٚيب حٛازث ٘بذٛقبيٙس ثؿط ٔي ثطيٓ .پيف ثيٙي حٛازث  ٚذُطات  ٚوبٞف احتٕبَ ثطٚظ آٖ ٞب زض ٚالٕ ٕٞبٖ
ٔسيطيت ذُط اؾت#17$ .
ثب تٛر ٝث ٝضٚيىطز ؾيؿتٕيه ٖٙ ٚبيت ث ٝايٗ ٔٛي ٔٛو ٝا٘ؿبٖ أىبٖ ا٘زبْ ذُب زاضز $ربيعاِرُب اؾت،#

٘حَ ٜٛطاحي ؾيؿتٓ،

قطايٍ آٖ ٘ ٚح ٜٛپبؾد زٞي ؾيؿتٓ ثٛ٘ ٝالم  ٚقىؿت ٞب ،تٗييٗ وٙٙس٘ ٜتيزٟ٘ ٝبيي يه ذُب ثط ضٚي ؾالٔت ثيٕبض ،اؾت .الظْ
ث ٝشوط اؾت و ٝذُب ِعٔٚب ٔٙزط ث ٝآؾيت  ٚنسٕٔ٘ ٝي قٛز .اضظيبثي حٛازث ٘ ٝثٖٛٙ ٝاٖ پيساوطزٖ ٔمهط  ٚاٖٕبَ تٙجي ٚ ٝؾطظ٘ف
اؾت ثّى ٝأىبٖ يبزٌيطي ،تكريم  ٚزضٔبٖ يه ٔكىُ ٖٕس ٜضا زض َطاحي  ٚوبضوطز ؾيؿتٓ ؾالٔت٘ ،كبٖ ٔي زٞس#18$ .
اًَاع خطاّا:

ذُب ٞب ث ٝنٛض ٔرتّف تمؿيٓ ثٙسي ٔي ق٘ٛس .ثٛٓٙٔ ٝض ايٙى ٝظٔي ٝٙثحج ضا زض حٛظ ٜذُبٞبي پعقىي فطا ٓٞوٙيٓٔ ،يجبيؿت
تٗبضيفي اظ ا٘ٛأ ذُبٞبي پعقىي اضائٕ٘ ٝبئيٓ .ذُبٞب ثط َجك ٘ٓط  James Reason 1990زٖٙٛ٘ ٚس :
 - 1ظٔب٘ي و ٝالسأبت  ٚفٗبِيت ٞبي ا٘زبْ قس ٜثط َجك ا٘تٓبض  ٚث ٝقىّي نحيح ٙٔ ٚبؾت نٛضت ٍ٘طفت ٝثبقس.
 - 2ظٔب٘ي و ٝالساْ يب ُٖٕ ا٘زبْ قس ٜاظ اثتسا ،پبي ٚ ٝاؾبؼ نحيح ٙٔ ٚبؾجي ٘ساقت ٝثبقس.
ثٙبثطايٗ ز ٚتٗطيف انّي زض اضتجبٌ ثب ذُبٞب ُٔطح اؾت يىي زض ٔطحّ ٝثط٘بٔ ٝضيعي  ٚزيٍطي زض ٔطحّ ٝارطا #18$.
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اتيَلَشي خطاّاي پسضكي

خطاي ساختاري/فرايٌذي

سيستوي
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درتطخيع
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اضتباُ در
تطخيع

استفادُ بيص از
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فمذاى تطخيع

استفادُ كوتر از
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خطاي پايص

بيوارهَرد ضٌاختِ ضذُ آلرشيک
هي باضذ
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خطبّبي هزحلِ ثزًبهِ ريشي :#Planning Error$
ايٗ ذُبٞب زض حيٗ تهٕيٓ ٌيطي  ٚفٗبِيت ٞبي ٔطتجٍ ثب حُ ٔؿئّ ٝضخ ٔي زٞس .ذُبٞبي ايٗ ٔطحّ ٝظٔب٘ي ذٛز ضا ٕ٘بيبٖ ٔي
ؾبظ٘س و ٝپيبٔسٞبي زِرٛا ٜثطاي ثيٕبضاٖ ٔحمك ٘كٛز .ايٗ زؾت ٝاظ ذُبٞب ثّٗت وٕجٛز زا٘ف  ٚاَالٖبت پعقىبٖ زض ذهٛل
ٚيٗيت ثيٕبض ،ضٚقٟبي زضٔبٖ  ٚتزٛيع زاضٞ ٚؿتٙس .اؾتطاتػي وبٞف ذُبٞبي ٔطحّ ٝثط٘بٔ ٝضيعي ،ا٘زبْ پػٞٚف ،تحميكُٔ ،بِٗٝ
 ٚا٘زبْ ضٚيٟٟبي پعقىي ٔجتٙي ثط قٛاٞس اؾت و ٝزض ايٗ ٔؿيط ،تسٚيٗ ثط٘بٔٞ ٝبي ٔطالجتي احطثرف ثٛٓٙٔٝض وبٞف ذُط  ٚثٟجٛز
پيبٔسٞبي ثبِيٙي ثيٕبضاٖ اظ رّٕ ٝضٚـ ٞبيي اؾت و ٝتٛنئ ٝي قٛز#18$ .
ذُبٞبي ٔطحّ ٝثط٘بٔ ٝضيعي ٕٔىٗ اؾت ث ٝثيٕبضاٖ آؾيت ثع٘س يب آٟ٘ب ضا ٔتحُٕ آؾيت  ٚذُط ٘ىٙس أب آ٘چ ٝثسيٟي اؾت احطات ٚ
پيبٔسٞبي ٘بُّٔٛثي اؾت و ٝثس٘جبَ ذٛاٙٞس زاقت .ثطاي ٔخبَ ث ٝاحجبت ضؾيس ٜاؾت و ٝتزٛيع ظٚز ٍٙٞبْ آؾپطيٗ ثٕٛٓٙض زضٔبٖ
 MIؾجت وبٞف ٔطي ٔ ٚيط ٔي قٛز  ٚاٌط ثطاي ثيٕبضا٘ي و ٝقطايٍ زضيبفت ايٗ ٘ ٔٛزاض ٚضا زاض٘س تزٛيع ٔٙبؾت نٛضت ٍ٘يطز
ذُبي ٔطحّ ٝثط٘بٔ ٝضيعي ٔٛٓٙض ذٛاٞس قسٕٞ .چٙيٗ تزٛيع آ٘تي ثيٛتيه ثطاي ثيٕبضا٘ي و ٝآِطغي زاض٘س يه ذُبي پعقىي زض
ٔطحّ ٝثط٘بٔ ٝضيعي ثحؿبة ٔيأيس .زيٍط ٔخبَ ٞبيي و ٝزض آٖ ثط٘بٔ ٝضيعي ٔطالجت ٞبي زضٔب٘ي ؾجت اضتمبء ايٕٙي ذسٔبت ثطاي
ثيٕبضاٖ ٔيكٛز قبُٔ :پطٚفيالوؿي ٔٙبؾت آ٘تي ثيٛتيه  ٚاؾتفبزٛٔ ٜحط اظ پطٚفيالوؿي ثٛٓٙٔ ٝض پيكٍيطي اظ تطٔٚجٛآٔجِٛي اؾت.
ٕٞچٙيٗ ترّئ ٝسا ْٚتطقحبت حّك  ٚحٙزط ٜثٕٛٓٙض پيكٍيطي اظ پ٘ٛٔٛٙي ٚاثؿت ٝث٘ٚ ٝتيالتٛض اظ رّٕ ٝايٗ السأبت اؾت .السأبت
پعقىي ؤ ٝجتٙي ثط تحميك ،پػٞٚف  ٚقٛاٞس ثبِيٙي ثبقس ؾجت وبٞف ذُبٞب  ٚافعايف ايٕٙي ثيٕبض ٔي قٛز#18$ .
خطبّبي هزحلِ اخزا (:)Execution Error
٘ ٔٛز ْٚذُبٞب ،ث ٝنٛضت غيط ٖٕس حيٗ ا٘زبْ فٗبِيت ٞبي ثبِيٙي ضخ ٔي زٙٞس .ظٔب٘ي و ٝايٗ ٘ ٔٛاظ ذُبٞب اتفبق ٔي افتس ،ذٛز ضا
زض اضتجبٌ ٔيبٖ ثيٕبض  ٚاضائ ٝوٙٙسٔ ٜطالجت ٘كبٖ ٔيسٞس .ذُبٞبي ارطايي ٕٔىٗ اؾت ثّٖ ٝت $

 #lapseيب  #slip $ضخ ٔي زٞس.

 : Slipايٗ ذُب ٚلتي ضخ ٔي زٞس و ٝزض َي ا٘زبْ ضٚتيٗ ْٚبيف ٚلف ٝاي ايزبز ٔي قٛزٔ .خال ٚلتي ٍٙٞبْ آٔبز ٜوطزٖ زاض ٚثطاي
تعضيك ،ثّٖ ٝت ٚلف ٚ ٝيب حٛاؼ پطتي ،زٚظ اقتجب ٜزض ؾطً٘ وكيس ٜقٛز#18$ .
ٚ : Lapseلتي اتفبق ٔي افتس و ٝاظ يه ٌبيس اليٗ پيطٚي ٕ٘ي قٛز .ثَٛ ٝض ٔخبَ ٚلتي يه فطز ٔطالت ؾالٔت ثب يه ٚيٗيت
پيچيس ٜثبِيٙي ٔٛار ٝقس ٚ ٜاظ ٌبيس اليٗ ثّٖ ٝت آٖ و ٝثطاي ٔكىُ پيفض ٚث ٝضاحتي لبثُ اؾتفبز٘ ٜيؿت ،پيطٚي ٕ٘ي وٙس .زض
٘تيز ٝذُب اظ ٘ Lapes ٔٛاتفبق ٔي افتس Lapse ٚ Slip .ضٚظا٘ ٝضخ ٔي زٙٞس ٕٛٗٔ ٚال ٔكىالت ظيبزي ضا ثبٖج ٕ٘يق٘ٛس .
ذُبٞبي ٘ٔ Slip ٔٛؿئ "90 َٛذُبٞبيي اؾت و ٝزض حٛظٔ ٜطالجت ٞبي ؾالٔت ضخ ٔيسٞس ّٖ ٚت آٖ قطايٍ ٛٔ ٚلٗيتي اؾت وٝ
اضائ ٝوٙٙس ٜذسٔبت زضٔب٘ي زض آٖ لطاض زاضز .ايٗ ٘ ٔٛذُبٞب  #lapse ٚ Slip $زض حٛظٔ ٜطالجتٟبي ؾالٔت ٔيتٛا٘ٙس ٘تبيذ ٔ ٟٓيب
ثي إٞيتي ثطاي ثيٕبضاٖ ثس٘جبَ زاقت ٝثبقٙس .ثطاي ٔخبَ لطاض زازٖ ٘مُ ٝاٖكبض زض ربي ٘بٔٙبؾت ٕٔىٗ اؾت ثبٖج ز ٜثطاثط قسٖ
زٚظ زاض ٚقٛز .يب وكيسٖ يه ٔبيٕ زض ؾطً٘ و ٝثطاي اؾتفبز ٜذٛضاوي آٔبز ٜقس ٜاؾت ٕٔىٗ اؾت ث ٝنٛضت ٚضيسي ٔهطف
قٛز#18$.
ذُبٞبي ارطايي زض ٘تيزٖٛ ٝأُ ٔتٗسزي ضخ ٔيسٙٞس اظ رّٕ :ٝحٛاؼ پطتيٚ ،لف ٝزض ّٖٕىطز ٞبي ضٚتيٗ ،لُٕ اضتجبٌ ،اؾتطؼ ٚ
فطأٛقي .ايٗ ٖٛأُ ٘يع زاليّي زاض٘س ٔب٘ٙس:
ٖ .1سْ حٕبيت وبفي لٛا٘يٗ ،ؾيبؾت ٞب  ٚضٚيٞ ٝب ثطاي وبٞف ذُبٞبي پعقىي ،ثطاي ٔخبَ ٖسْ ٚرٛز ذٍ ٔكي ثطاي
چه وطزٖ ٔزسز ٔحبؾج ٝزٚظ زاضٞٚبي پطذُط.
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 .2وٕجٛز زا٘ف  ٚآٌبٞي زضثبض ٜرٛا٘ت ذبني اظ ٔطالجت ٞبي پعقىي ٘بقي اظ ٚيٗيت يب ٔٛلٗيتي ٘بآقٙب ٘ ٚبٔب٘ٛؼ و ٝاضائٝ
وٙٙسٌبٖ ذسٔبت ؾالٔت ثب آٖ ضٚثطٔ ٚي ق٘ٛس .وٕجٛز اَالٖبت ؾجت ضذساز ذُب زض حٛظٔ ٜطالجت ؾالٔت ٔي قٛز.
ثطاي ٔخبَ ظٔب٘ي و ٝپطؾتبضي ٔكغ َٛث ٝفٗبِيت زض ٚاحسي رسيس ثب فٗبِيت ٞبي غيط تىطاضي ٘ ٚب آقٙب و ٝآٔٛظـ وبفي
ثطاي آٖ ٘سيس ٜاؾتٔ ،ي قٛزٔ ،تٗبلت آٖ ثب ٔكىالت ٔتٗسزي ٔٛارٔ ٝيكٛز .ايٗ زِيُ اظ رّٕ ٝزاليّي اؾت و ٝؾجت
ثبال ثطزٖ احتٕبَ ضذساز ذُب حيٗ اضائ ٝذسٔت ٔي قٛزٖ .ال ٜٚثط آٖ٘ ،ساقتٗ زا٘ف  ٚآٌبٞي پطؾ ُٙزض اضتجبٌ ثب
چٍٍ٘ٛي وبضثطز تزٟيعات  ٚاثعاضٞبي زضٔب٘ي ٘يع ؾجت حسٚث ذُب زض ثبِيٗ ثيٕبض ٔي قٛز.
 .3ظٔب٘ي اؾت و ٝاضائ ٝوٙٙس ٜذسٔبت ؾالٔتٟٔ ،بضت ٔٛضز٘يبظ ثطاي اٖٕبَ يه ٔساذّٔ ٝكرم زضٔب٘ي ضا ثّٖ ٝت ٘ساقتٗ
تحهيالت  ٚتزطث ٝزض آٖ ظٔي ٝٙذبل٘ ،ساقت ٝثبقس ٘ ٚتيزتبً ذُبيي و ٝضخ ٔيزٞس ،ؾجت ا٘زبْ ٘بزضؾت ّٖٕىطز
ٔيقٛز#18$.
اًَاع خطاّا)#18
هزحلِ

تؼزيف

ثزٍس خطب

لبثليت

ًىبتي وِ ثبيذ هَرد تَخِ لزار

تؾخيـ

گيزد

هثبل

خطب
ذُب زض

اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔٝ

ث ٝآؾب٘ي لبثُ

اَالٖبت ثيٕبضٚ ،يٗيت ٔٛرٛز ٚ

تزٛيع آ٘تي ثيٛتيه اظ ؾٛي پعقه ثطاي

ثط٘بٔٝ

٘بزضؾت ثٛٓٙٔ ٝض

تكريم

چٍٍ٘ٛي زضٔبٖ.

ثيٕبضيي وٖ ٝبُٔ ثيٕبضي ظاي آٖ ٘ؿجت ثٝ

ضيعي

٘يُ ثٞ ٝسف

٘يؿت

اؾتفبز ٜاظ تحميمبت ٔجتٙي ثط

ايٗ زاض ٚحؿبؼ ٘يؿت .ايٗ ٘ ٔٛذُب،

قٛاٞس

ذُبي ثط٘بٔ ٝضيعي ٔحؿٛة ٔيقٛز.

قىؿت زض تىٕيُ

لبثُ ٔكبٞسٜ

اٖتٕبز ثّٕٖ ٝىطز ٞبيي و ٝثٝ

پطؾتبض ،آ٘تي ثيٛتيه زيٍطي غيط اظ آٖ چٝ

ثط٘بٔٝي اظ لجُ

اؾت

نٛضت ضٚتيٗ ا٘زبْ ٔيقٛز.

تزٛيع قس ٜاؾت ،ضا تعضيك ٔيوٙس .زض ايٗ

حٛاؼ پطتي ،اؾتطؼ  ٚفطأٛقي

حبِت ثط٘بٔ ٝزضٔبٖ نحيح ثٛز ٜأب زض ارطا،

پطؾُٙ

اقتجب ٜنٛضت ٌطفت ٝاؾت .زاليُ ذُب

ذُب زض
ارطا

َطاحي قسٜ

ٔيتٛا٘س ٔتٗسز ثٛز ٚ ٜاظ رّٕ٘ ٝبٔٙبؾت
ثٛزٖ ثطچؿت زاض ٚثبقس.

خطاي فعال ( /)Activeخطاي هخفي (:)latent

َجم ٝثٙسي زيٍطي و ٝثطاي ذُبٞب ٔيتٛاٖ شوط وطز تمؿيٓ ثٙسي ا٘ٛأ ذُبٞب ث ٝزٌ ٚط ٜٚفٗبَ ٔ ٚرفي اؾت .افطاز اظ ذُبٞبي
فٗبَ آٌبٞي ثيكتطي زاض٘س ظيطاو ٝايٗ زؾت ٝذُبٞب ثيكتط ث ٝچكٓ ٔيأيٙس ٘ ٚتبيذ فٛضي ضٚي ثيٕبضاٖ ٔيٍصاض٘س .ذُبٞبي ٔرفي
زض ٘تيز ٝيىؿطي فبوتٛضٞبي ؾبظٔب٘ي ٔب٘ٙس ؾبذتبضٔ ،حيٍ ،تزٟيعات ،فطايٙسٞب ،فطٔ ،ًٙٞمطضات ٔ ٚسيطيت ثٛلٔ ٔٛيپي٘ٛس٘س .ايٗ
زؾت ٝاظ ذُبٞب و ٝاغّت ضيك ٝزض فط ًٙٞؾبظٔب٘ي زاض٘س ٕٔىٗ اؾت ؾبِٟب ٔرفي ثٕب٘ٙس ،تب ظٔب٘ي ؤ ٝزٕٟٖٛبي اظ قطايٍ اربظٜ
ثسٙٞس تب ذُب ذٛز ضا آقىبضا وٙسٔ .خبَ ٞبيي اظ ذُبٞبي ٔرفي زض اضائ ٝزاض ٚضا ٔي تٛاٖ ث ٝقطح شيُ ثيبٖ زاقت:
ّٕٖ .1ىطز ثي حجبت ٔ ٚتغيط زاضٚذب٘ٞ ٝب زض ا٘جبضزاضي زاضٞ ٚبيي و ٝاؾبٔي ٔكبث ٝيب اقىبَ ٔكبث ٝزاض٘س.
٘ .2جٛز ؾيبؾتٟبيي ثطاي ثطچؿت ظزٖ زاضٞ ٚب ثب ٘بْ ٞبي غ٘طيه  ٚتزبضتي.
ٖ .3سْ ٚرٛز ذٍ ٔكي ثطاي ٔحبؾج ٝزٚظاغ زاض ٚثطاي زاضٞٚبي پطذُط يب ثيٕبضاٖ آؾيت پصيط.
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 .4اؾتفبز ٜپبضٚ ٜلت اظ پطؾ ُٙآٔٛظـ ٘سيس.ٜ
ِيؿت ذُبٞبي فٛق اِصوط ظٔب٘ي و ٝتٕبٔي رٛا٘ت ٔطث ٌٛث ٝايٕٙي ثيٕبض ِحبِ قٛز حتي اظ ايٗ ٌ ٓٞؿتطز ٜتط ذٛاٞس ثٛزٌ .فتٙي
اؾت ذُبٞبي ٔرفي ٔي تٛا٘ٙس تحت قطايٍ ٔمتًي ث ٝذُبٞبي فٗبَ تجسيُ ق٘ٛس .ثٖ ٝجبضت زيٍط ذُبٞبي ٔرفي ثب ٖٛٙاٖ
اتفبلبتي قٙبذتٔ ٝي ق٘ٛس وٙٔ ٝتٓط ٚلٞ ٔٛؿتٙس ،زضحبِيى ٝذُبٞبي فٗبَ ٘مُ ٝتٛرٟي ثطاي قط ٔٚتحّيُ ضيك ٝاي ثٛز ٚ ٜاغّت
ثب تزعي ٚ ٝتحّيُ ٖٛأُ ٔٛحط زض ٚل ٔٛذُب ث ٝضٚـ تحّيُ ضيك ٝاي  ٚلبيٕ ٔ ، #Root Cause Analysis $زٕ ٖٝٛاي اظ ٖٛأُ
ثطٚظ ذُب قٙبؾبيي ٔيك٘ٛس #18$.

اًَاع خطا#18$
ًَع خطب

هىبى  /هَلؼيت خطب

لبثليت تؾخيـ

هثبل

ػَالت خطب

خطب
ذُبي

ذُب زض ٔٛار ٟٝثب ثيٕبض

ث ٝآؾب٘ي لبثُ

ٕٔٗٛالً ٘تيز ٝفٛضي ثطاي زاضٚؾبظ ،زاضٚي ٘بزضؾتي ضا ٘ؿرٔ ٝيپيچس.

فٗبَ

 ٚتٛؾٍ اضائ ٝوٙٙسٜ

ٔكبٞس ٜاؾت

ثيٕبض ثس٘جبَ زاضز .قست

پطؾتبض ،زاض ٚضا ثب قيٞٛبي ٘بزضؾت ث ٝثيٕبض

آؾيت ثؿتٍي ثٔٛ٘ ٝ

تعضيك ٔيوٙس

ذُب زاضز.

پعقه ،ضٚي ًٖ ٛاقتجب ٜرطاحي ٔيوٙس .

ذُبي

ذُب ؾيؿتٕيه يب

ث٘ ٝسضت لبثُ زيسٖ

ٕٔٗٛالً ثطاي ٔست

ٖسْ رساؾبظي زاضٞٚبي ثب اقىبَ ٔكبث. ٝ

ٔرفي

ٔسيطيتي اؾت

اؾت

َٛال٘ي زض حبِت وٕٖٛ

٘جٛز ؾيبؾت يب ضٚي ٝذبني زض اضتجبٌ ثب

ٔ ٚرفي ثبلي ٔيٕب٘س

تٗييٗ ٔحُ نحيح رطاحي .

ذسٔت اتفبق ٔيافتس

خطاّاي عوذي ( / )Intentionalسَْي (:)Unintentional

َجم ٝثٙسي زيٍطي و ٝزض اضتجبٌ ثب ذُبٞب ُٔطح اؾت ،ذُبٞبي ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚارطايي اؾت و ٝذُب زض آٖ ٔيتٛا٘س ٖٕسي يب
ؾٟٛي زض حيُ ٝثط٘بٔ ٝضيعي  ٚارطا ثبقس .ذُبٞبي ٖٕسي اغّت ٘بقي اظ ضٚحيٖٛ ٚ ٝأُ اٍ٘يعقي وبضوٙبٖ اؾت و ٝثب ؾيؿتٕٟبي
ٔسيطيتي  /ضٞجطي يب فط ًٙٞؾبظٔب٘ي زض اضتجبٌ اؾت .ترّفبت ٕٔىٗ اؾت زض ٘تيز ٝثبض وبضي ظيبز ٔ ٚست ظٔبٖ ٔحسٚز ثطاي ا٘زبْ
وبض ثٛز ٚ ٜؾجت ٘مى لٛا٘يٗٔ ،مطضات  ٚضٚيٞ ٝبي ارطايي ٔي قٛز٘ .مى لب٘ ٖٛأىبٖ زاضز ثّٗت لب٘ ٖٛقىٙي  ،ا٘زبْ السأبت غيط
ايٕٗ ٕٖ ٚسي ،اؾتفبز ٜاظ اِىُ ٛٔ ٚاز ٔرسض ،ثىبضٌيطي پطؾ ُٙغيط آٔٛظـ زيس ٜيب حٛازحي ثبقس و ٝؾٛء اؾتفبز ٜاظ ثيٕبضاٖ ضا
ؾجت قٛز .ايٗ ٌ ٝ٘ٛذُبٞب  ،ثزبي اؾتفبز َٕٛٗٔ ٜاظ ضٚـ

)RCAتحّيُ ضيك ٝاي ٚلبيٕ #ثطاي ثطضؾي  ٚتحّيُ ذُب ،اظ َطيك

ٔسيطيت ٔ ٚؿئٛالٖ لب٘٘ٛي ٔزبظ  ،ازاض ٚ ٜوٙتطَ ٔي ق٘ٛس .تٕبٔي ذُبٞب ث ٝنسٔ / ٝآؾيت ٔٙزط ٕ٘يك٘ٛس .ذُبٞبيي و ٝث ٝنسٔ،ٝ
آؾيت يب رطاحت ٔٙزط ٔي ق٘ٛس ٌبٞي اٚلبت اظ آٟ٘ب ثب ٖٛٙاٖ ٚلبيٕ ٘بذٛاؾت ٝلبثُ پيكٍيطي يبز ٔي قٛزٚ .لبيٕ ٘بذٛاؾت ٝآؾيجي
اؾت و ٝزض ٘تيزٔ ٝساذّ ٝپعقىي ضخ ٔي زٞس ٚ ٚاثؿت ٝثٚ ٝيٗيت ثيٕبض زض ظٔبٖ ثؿتطي ٘يؿت .زض حٛظٔ ٜطالجت ٞبي ثبِيٙي،
آؾيت ٞبي لبثُ پيكٍيطي زض حسٚز  3تب  "4اظ ثيٕبضاٖ ثيٕبضؾتبٖ ضا زض ثط ٔيٍيطز .اظ رّٕ ٝايٗ آؾيت ٞب ،تزٛيع زاض ٚث ٝثيٕبضا٘ي
اؾت و٘ ٝؿجت ث ٝزاض ٚآِطغي  ٚحؿبؾيت زاض٘س .آؾيت زيٍط ظٔب٘ي اؾت و ٝپيف اظ ا٘زبْ ُٖٕ رطاحي ،آ٘تي ثيٛتيه پطٚفيالوؿي
ث ٝفطز ٔطث َٝٛتعضيك ٘كٛزٞ .ط زٚي ايٗ ٔٛاضز ضا رع ٚذُبٞبي پعقىي ثكٕبض ٔيأٚض٘س .آؾيت غيط لبثُ پيكٍيطي ٔيتٛا٘س قبُٔ
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تزٛيع يه زاضٚي رسيس ث ٝثيٕبضي ثبقس و ٝآٖ زاض ٚضا لجُ اظ ايٗ زضيبفت ٘ىطز ٜاؾت ِٚي ثٗس اظ ٔهطف آٖ زاض ٚثسٖ ٚي ٚاوٙف
٘كبٖ ٔي زٞس#18$.
چرا خطا ّا اتفاق هي افتٌذ؟
ثَٛ ٝض ٔطؾ ،ْٛذُبٞب ث ٝنٛضت يه حبزحٙٔ ٝفطز $ذُبي فٗبَ #زيس ٜقس ٚ ٜزض ؾُح اضتجبٌ ٔؿتميٓ ثيٗ ثيٕبض  ٚاضاي ٝزٙٞسٜ
ذسٔت ضخ زاز ٚ ٜثٗس اظ ٚل ٔٛآٖ ا٘بِيع ٔي ق٘ٛس .زض حبِي و ٝزض ضٚيىطز رسيس ثطاؾبؼ ٔسِٟبيي و ٝزض ؾيؿتٓ ٞبي ٘يطٚي ٛٞايي
٘ ٚيطٌٚبٞ ٜبي اتٕي ٚرٛز زاضز اؾتفبزٔ ٜي قٛز .زض ايٗ ضٚيىطز ٚرٛز چٙسيٗ الي ٝزفبٖي ثطاي ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ  ٚيب پيكٍيطي اظ
ثطٚظ ذُب َطاحي ٔي قٛز ٘ ٝآٖ و ٝفمٍ يه ٖبُٔ ث ٝتٟٙبيي ثٖٛٙ ٝاٖ ٖبُٔ ثطٚظ ذُب تّمي قٛز .ايٗ ٔفٚ ،ْٟٛرٛز ؾيؿتٓ زفبٖي
ٔتٗسز  ٚيب  Multiple Defenseضا ُٔطح ٔي وٙس و ٝثٛٓٙٔ ٝض رٌّٛيطي يب وبٞف ثطٚظ ذُب ٞبَ ،طاحي قس ٜاؾت ٚثٔ ٝسَ
پٙيط ؾٛييؿي) ٗٔ # Swiss Cheese Modelطٚف اؾتٞ .ط الي ٝاظ ايٗ ٔسَ ٔب٘ٙس يه الئ ٝحبفّ  ٚزفبٖي تّمي ٔي قٛز#18$ .
ايٗ ٔسَ اليٞ ٝبي زفبٖي ؾيؿتٓ ضا ث ٝاليٞ ٝبي پٙيط تكجئ ٝي وٙس وٞ ٝط وساْ اظ ايٗ اليٞ ٝب ؾٛضاذٟبيي زاض٘س و٘ ٝكبٖ زٙٞسٜ
٘مم زض ايٕٙي ٞؿتٙس .حًٛض يه ؾٛضاخ زض يه الئٕ ٝىٗ اؾت ثبٖج حبزح٘ ٝبٌٛاضي ٘كٛز چ ٖٛاليٞ ٝبي زيٍط ثٖٛٙ ٝاٖ ٔحبفّ
ُٖٕ ٔي وٙٙسِٚ .ي اٌط ؾٛضاخ ٞبي ٞط الي ٝزض أتساز  ٓٞلطاض ٌيط٘س ،ذُب ثٚ ٝلٔ ٔٛي پي٘ٛسز و٘ ٝكبٖ اظ ٘جٛز اليٞ ٝبي زفبٖي
ثطاي پيكٍيطي اظ ثطٚظ ذُب ثٛز ٜاؾت .زض ايٗ ٔف ْٟٛاظ زيسٌبٚ ٜرٛز ٖٛأُ وٕىي ٔتٗسز زض ثطٚظ ذُب حٕبيت ٔي قٛز .قىُ ظيط
ٚل ٔٛيه ذُب ضا ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ پٙيط ؾٛييؿي ٔكبٞسٔ ٜيىٙيس .پعقه  ٚزاضٚؾبظ ث ٝثيٕبض زاضٚي زيٛضتيه تزٛيع ٔي وٙٙس
ثس ٖٚايٙى ٝاَالٖبت وبفي زض ذهٛل ٔهطف زاض ٚضا ث ٝا ٚثسٙٞس .زض ٘تيز ٝثيٕبض زاض ٚضا زض ؾبٖبت ثٗس اظ ْٟط ٔهطف وطز ٚ ٜثٝ
ّٖت ثيساض قسٖ ٔىطض ثطاي ازضاض وطزٖ زض َ َٛقت  ،ذٛزؾطا٘ ٝزاض ٚضا لُٕ ٔي وٙس  ٚپعقه ٘يع ثيٕبض ضا پيٍيطي ٕ٘ي وٙس  ٚايٗ
ٔؿئّٙٔ ٝزط ث ٝثؿتطي قسٖ ثيٕبض ٔي قٛز#17$ .

ٔخبَ زيٍط زض ذهٛل ذُبي «ا٘زبْ ُٖٕ رطاحي زض ٔحُ اقتجبٖٛ »ٜأُ وٕه وٙٙسٔ ٜتٗسزي قبُٔ ٔحسٚز ثٛزٖ ٚلتٚ ،رٛز
رطاحبٖ ٔتٗسز ،ا٘زبْ ضٚـ ٞبي رطاحي ٔتٗسز ضٚي يه ثيٕبض ،تزٟيعات غيط ٕٔٗٚ ٚ َٛيٗيت فيعيىي ثيٕبض ٔي تٛا٘س ٔٙزط ثٝ
ثطٚظ ذُب زض ٔحُ ُٖٕ رطاحي ثيٕبض قٛز#18$.
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ٔف ْٟٛزيٍط زض ٘ح ٜٛلًبٚت زض ذُبٞب ٔف« ْٟٛلبثُ ٔكبٞس ٜثٛزٖ»  ٚيب

 Visibilityاؾت .ايٗ ٔف ْٟٛزض ضاثُ ٝثب ٔكٟٛز ثٛزٖ

ذُب اؾتٔ .طالجت وٙس ٜؾالٔت ثٚ ٝؾيّ ٝزيٍطاٖ تٟٙب فطز ٔمهط زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝي قٛز ،ثس ٖٚآٖ وٝ

ثيف اظ ٛٔ "90اضز ذُب

ٔطث ٌٛثٔ ٝكىالت ؾبظٔب٘ي ٘ٓيط فط ًٙٞغبِت ثط ؾبظٔبٖ ،ضٚيٞ ٝبي ٔسيطيت ،ؾبذتبض ،فطآيٙس ٘ ٚحٕٞ ٜٛبٍٙٞي ٞبي زضٖٚ
ثيٕبضؾتبٖ اؾت  ٚوٕتط اظ  "10ثب ٔكىالت فطزي  ٚتزٟيعات ضاثُ ٝزاضز .ثٙبثط ايٗ رب زاضز و ٝثب قٙبؾبيي ذُب ٞب َ ٚجم ٝثٙسي
آٟ٘ب ث ٝوكف ٖٛأُ ذُط ؾبظ ؾيؿتٕيه ثپطزاظيٓ  ٚاظ ٔچ ٌيطي افطاز  ٚتٙجي ٝآٟ٘ب حصض وٙيٓ#18$.

هذيريت خطر ٍ هراحل آى :

ٚرٛز ذُط يه رع ٚارتٙبة ٘بپصيط اظ ظ٘سٌي اؾت  ٚثُٛض وبُٔ ٕ٘يتٛاٖ آٖ ضا حصف وطز ِٚي ٔيتٛاٖ آ٘طا ث ٝحسالُ ضؾب٘س ٕٝٞ .
رٙجٞ ٝبي ٔطالجت ٞبي ؾالٔتي ٘يع ٕٞطا ٜثب ذُط اؾت .
زضٌصقتٔ ٝسيطيت ذُط زض ٔحيٍ ثبِيٙي ثب ٍ٘ب reactive ٜيب ٚاوٙكي ،ثطضؾي ٔي قس يٗٙي ايٗ و ٝپؽ اظ ثطٚظ ٚالٗ ٝث ٝتحّيُ
ُّٖ ٖٛ ٚأُ آٖ پطزاذتٔ ٝي قس تب اظ تىطاض ٔزسز آٖ رٌّٛيطي ثٔ ُٕٖ ٝي آٔس ِٚي او ٖٛٙتأويس ثط قي ٜٛپيكٍيطا٘ ٝيب
 proactiveثٛز ٜو ٝزض ايٗ قي ٜٛاحتٕبَ ذُط پصيطفت ٝقسٚ ٜثَٛ ٝض ٔٙبؾت لجُ اظ ٚل ٔٛذُطٔ ،سيطيت ٔي قٛز.
زض ٚالٕ ذُط  ،احتٕبَ ايزبز يه اتفبق٘ ،بذٛقي ٚيب اظ زؾت زازٖ ثٛز ٜو ٝثَٛ ٝض ٔسا ْٚثب آٖ ٔٛارٞ ٝؿتيٓٔ .ب٘ٙس ٔربَطات
ٔٛرٛز زض ربزٞ ٜبٔ ،حُ وبضٙٔ ،عَ ٔ ٚ ..... ٚب پيٛؾت ٝتالـ ٔيىٙيٓ و ٝاظ آٟ٘ب ارتٙبة وطز ٚ ٜيب ث ٝحسالُ ثطؾب٘يٓ .فطايٙس
ٔسيطيت ذُط ثبِيٙي زضٔٛضز َطاحي ،ؾبظٔب٘سٞي  ٚتٗييٗ ٔؿيط يه ثط٘بٔ ٝاؾت و ٝقٙبؾبيي ،اضظيبثي ٟ٘ٚبيتب وٙتطَ ذُط ضا قبُٔ
ٔي قٛز#17$ .
ايٗ فطايٙس قبُٔ ؾّؿّٔ ٝطاتجي اؾت ؤ ٝي تٛا٘ٙس ثب يىسيٍط  ٓٞپٛقب٘ي زاقت ٝثبقٙس ٕٛٗٔ ٚال يىپبضچٍي ثيٗ ٔ ٕٝٞطاحُ ٚرٛز
زاضز#17$.
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 هزحلِ اٍل  :ايدبد سهيٌِ هٌبعت
ثطاي ٔسيطيت ذُط ثبيؿتي ٔكرم قٛز و ٝچٍ ٝ٘ٛايٗ ذُطات ٔسيطيت ق٘ٛس .ثطاي ٔسيطيت ذُط ثبيس ٔؿبيُ التهبزي ،ؾيبؾي ٚ
لب٘٘ٛي زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛزٕٛٗٔ .ال شيٙفٗبٖ ٔتفبٚتي ثب ٘يبظٞبي ٔتفبٚتي ٚرٛز زاض٘س .پؽ يطٚضي اؾت و ٝث٘ ٝيبظٞبي ايٗ افطاز ثٝ
َٛض ٔٙبؾت پبؾد زاز ٜقٛز#17$.

 هزحلِ دٍم  :ؽٌبعبيي ريغه
ٔتسٞبي ظيبزي رٟت قٙبؾبيي ضيؿه ٚرٛز زاضز  ٚايٗ ٔتس ٞب ثهٛضت تطويجي ٚرٛز زاضز .زض ايٗ ٔطحّ ٝزض ٚالٕ پؽ اظ ثطضؾي
ؾيط فطايٙسٞب  ٚفٗبِيت ٞبي الظْ ٘ ٚمف افطاز زض ا٘زبْ آٖ ٞب  ٚثب تٛر ٝث ٝقطح ْٚبيف قغّي افطازٔ ،جبزضت ث ٝقٙبؾبيي ذُطاتي
ٔي ٕ٘بييٓ و ٝزض ٍٙٞبْ ارطاي ايٗ ْٚبيف ٕٔىٗ اؾت ضخ زٞس  ٚآٖ ٞب ضا ِيؿت وطز ٚ ٜث ٝاحتٕبَ  ٚقست ٚل ٔٛذُطات تٛرٝ
ٔي ٕ٘بييُٓٙٔ .مي اؾت و ٝثالفبنّ ٝثٗس اظ قٙبؾبيي ضيؿه آ٘طا ثُٛض ٔٙبؾت ٔسيطيت وٙيٓ  .ضٚيىطز ٕٔٗ َٛثطاي زض٘ٓط ٌطفتٗ
حٛازث ٘بذٛاؾت ،ٝتٛر ٝث ٝحٛازث ثٗس اظ ٚل ٔٛاؾت .ثَٛ ٝض ٔخبَ ذُط ٖٛاضو اؾتفبز ٜاظ زاضٞٚب ،ثٗس اظ ٚل ٔٛآٖ ٞب ،تٛؾٍ پطؾُٙ
زضٔب٘ي  ٚيب ثطاؾبؼ اْٟبضات ثيٕبضاٖ  ٚرجطاٖ ذؿبضت آٟ٘ب ثيبٖ ٔي قٛز .حٛازحي و ٝثب ذؿبضت ٔبِي ثيكتطي ٕٞطا ٜاؾت ،فطاٚا٘ي
وٕتطي ٘ؿجت ث ٝحٛازحي زاض٘س و ٝتٛؾٍ پطؾ ٚ ُٙثيٕبضاٖ اْٟبض ٔي ق٘ٛس .ثٙبثطايٗ اٌط فطاٚا٘ي يب قست ذُب ضا ث ٝتٟٙبيي زض ٘ٓط
ثٍيطيٓ ،احتٕبَ ترٕيٗ وٕتط يب ثيكتط اظ حس ،ذٛاٞيٓ قس#17$ .

 هزحلِ عَم :آًبليش خطز
پؽ اظ قٙبؾبيي ذُط ،ثٛٓٙٔ ٝض تٗييٗ فٗبِيتي ثطاي وبٞف آٖ ،آ٘بِيع نٛضت ٌيطز .ايس ٜاَ ايٗ اؾت ذُطاظ ثيٗ ثطٚز ِٚي ٕٔٗٛال
ايٗ ٞسف لبثُ زؾتيبثي ٘يؿت  ٚتالقٟب ثبيس زض رٟت وبٞف آٟ٘ب نٛضت ٌيطز .احتٕبَ  ٚقست ذُط ضا ثبيس زض ٘ٓطٌطفت .ذُطات
ثبِيٙي ٘بزض ِٚي رسي ٔخُ زيؿىطاظي ذ٘ٛي و ٝث ٝز٘جبَ ثطذي زاضٞٚب ضخ ٔيسٞس ضا ثبيس زض وٙبض ذُطات قبيٕ ِٚي وٕتط رسي
ٔب٘ٙس ٚاوٙف آِطغيه پٛؾتي ،زض ٘ٓط ٌطفت ..ثَٛ ٝض ٔخبَ ٕٔىٗ اؾت أىبٖ پصيط ٘جبقس ،فطزي ضا و ٝاحتٕبَ زيؿىطاظي ذ٘ٛي ثٝ
ز٘جبَ ٔهطف زاض ٚزاضز ،ضا قٙبؾبيي وطز .پؽ ثبيس احتٕبَ ثطٚظ آٖ ضا پصيطفتٌ .طچ ٝتٗساز ظيبزي اظ حٛازث ذفيف ٕٔىٗ اؾت ثٝ
ٖٛٙاٖ ذُطٞبي ٖٕسٚ ٜغيط لبثُ لج َٛزض ٘ٓط ٌطفت ٝق٘ٛس .زض ٘تيزٌ ٝفتٔ ٝي قٛز و ٝاظ ٔهطف ايٗ زاض ٚثبيس ارتٙبة قٛز ٍٔط
ايٙى ٝاؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب ارجبضي ثبقس#17$ .
پؽ فبوتٛضٞبيي ضا و ٝثبيس زض آ٘بِيع ذُط زض ٘ٓط زاقت ٖجبضتٙس اظ:


احتٕبَ ضذساز حبزحٝ



ٞعي ٝٙحبزح ٝزض نٛضت ٚل$ ٔٛچٔ ٝبزي ٚچ ٝغيط ٔبزي#



زضزؾتطؼ ثٛزٖ ضٚقٟب ثطاي وبٞف احتٕبَ ضذساز يه حبزحٝ



ٞعي ٝٙضا ٜحُ ٞبي ٔٛرٛز وبٞف ذُط ٔ$بزي ٚغيط#17$ #ٜ

 هزحلِ چْبرم :ثزخَد ثب خطز:
زأ ٝٙاي اظ ا٘تربثٟب ثطاي ٔمبثّ ٝثب ذُطات ثبِيٙي لبثُ زؾتطؼ اؾت .تهٕيٓ ٌيطي ثبيس ثطاؾبؼ ٞعئ ٝٙبِي ٔمبثّ ٝثب ذُط ٚ
ٞعي ٝٙثبِم ٜٛرجطاٖ آٖ ذُط ،اؾتٛاض ثبقسٞ .عي ٝٙرٌّٛيطي اظ يه حبزح ٝقسيس ِٚي ٘بزض ٕٔىٗ اؾت ثؿيبض ثيكتط اظ ٞعاضاٖ حبزحٝ
ذفيف ثبقس#17$.
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ؽيَُ ّبي هتؼذد ثزاي همبثلِ ثب خطز#17$ :
الف -وٌتزل خطز:
زض ٔٛضز ذُطٞبي غيط لبثُ حصفٌ ،بٟٔبي پيكٍيطا٘ ٝثبيؿتي ثٛٓٙٔ ٝض ث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ احتٕبَ ثطٚظ آٖ اظ َطيك اؾتفبز ٜاظ
ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي ،پطٚتىُ ٞب  ٚؾيط ٔطالجت  #care pathways $ثطزاقت ٝقٛزٔ .ب٘ٙس اؾتفبز ٜاظٌبيساليٗ ثطاي پيكٍيطي اظ
تطٔٚجٛظ پيف اظ ُٖٕ رطاحي ثٛٓٙٔ ٝض وبٞف ذُط تطٔٚجٛظ ٖطٚق ٖٕمي  ٚآٔجِٛي ضي.ٝ
ة -پذيزػ خطز:
زض ٔٛاضزي وٚ ٝل ٔٛذُط غيط لبثُ ارتٙبة ثبقس ،حسالُ ايٗ ذُط ثبيس قٙبذت ٝقٛز  ٚيه ٌبْ رّٛتط اظ ايٗ ٌ ٝ٘ٛذُطات ثبقيٓ.
يه ٔخبَ ،ذُط غيط لبثُ ارتٙبة ذطاثي ٞط ٌ ٝ٘ٛتزٟيعات ٔب٘ٙس پٕپ ا٘فٛظي ٚ ٖٛتساضن يه ٚؾيّ ٝپكتيجب٘ي زض نٛضت ثطٚظ ٘مم
فٙي اؾت.
ج -اختٌبة اس خطز:
ايٗ أىبٖ ٚرٛز زاضزو ٝثب ف ُّٖ ٟٓثطٚظ ذُط  ٚا٘زبْ ّٖٕىطز ٔٙبؾت ،اظ ذُطي ارتٙبة وطز .ثَٛ ٝض ٔخبَ ٔتٛر ٝقٛيٓ وٝ
زاضٞٚبي ٔرتّف ثؿت ٝثٙسي ٔكبثٟي زاقت ٝثبقٙس ٔب٘ٙس ؾطْ ٞبي وّطيس پتبؾيٓ ٕٞطا ٜثب ٌّٛ "5وع ٚؾطْ وّطيس ؾسيٓ ٕٞطا ٜثب
ٌّٛ "10وع و ٝثؿت ٝثٙسي يىؿب٘ي زاض٘س .پؽ ثب ثؿت ٝثٙسي زاضٚيي ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝزاضٞ ٚب ثَٛ ٝض ٚايح اظ  ٓٞلبثُ تكريم
ثبقٙس ،اظ ثطٚظ ذُطات احتٕبِي ارتٙبة وٙيٓ.
د -وبّؼ ٍ يب ثِ حذالل رعبًذى خطز:
زضٔٛالٗي و٘ ٝتٛاٖ ذُطي ضا حصف وطز ٔي تٛا٘يٓ ٖٛالت ٖٛ ٚاضو ثبِم ٜٛآٖ ضا ٔحسٚز وٙيٓ .ايٗ يه زيسٌب ٜاؾبؾي زض ٔسيطت
ذُط ٔحؿٛة ٔي قٛز  ٚقبُٔ آٔٛظـ ٞ$ط زٌ ٚط ٜٚاضائ ٝزٙٞسٌبٖ ذسٔت  ٚثيٕبضاٖ ٚ #اؾتفبز ٜاظ ضإٙٞبي ثبِيٙي ٚذٍ ٔكي
اؾت .ثَٛ ٝض ٔخبَ وبٞف تزٛيع زاضٚي ٘بٔٙبؾت ثٚ ٝؾيّ ٝاؾتفبز ٜاظ ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي  ٚآٔٛظـ ث ٝپعقىبٖ .
ُ -اًتمبل خطز:
ثٙٗٔ ٝي ربثزبيي ذُط ثٛٔ ٝلٗيت زيٍط اؾتٔ .ب٘ٙس ا٘تمبَ ثيٕبضاٖ ٔكىُ زاض  ٚثب احتٕبَ ذُط ثبال ثٔ ٝطاوع ترههي  ٚيب زض
ٔٛالٗي و ٝذُطات ث ٝضاحتي ٔسيطيت ٘ك٘ٛس ثب وٕه ثئٕ ، ٝي تٛاٖ آٟ٘ب ضا پٛقف زاز#17$ .

 هزحلِ پٌدن :ارسيبثي هذيزيت خطز
زض ايٗ ٔطحّ ٝاحطثركي ضٚيىطزٞبيي و ٝثطاي قٙبؾبيي ،آ٘بِيع ٔ ٚسيطيت ذُط ث ٝوبضضفت ٝاؾتٔ ،طٚض ٚاضظقيبثي ٔي قٛز٘ .مف
ٕٔيعي ثبِيٙي زض ايٗ ٔطحّ ٝيطٚضي اؾت چ ٖٛاؾتب٘ساضزٞبي ٔسيطيت زضٔبٖ ،تٗييٗ  ٚپبيف ٔي ق٘ٛس تب زضر ٝتُبثك ثب ايٗ
اؾتب٘ساضزٞب ٔكرم قٛز .پؽ اظ تٗييٗ ٔكىُ ٟٓٔ ،ايٗ اؾت و ٝيه ٔحيٍ ثب حسالُ ؾطظ٘ف " "low blameايزبز قٛز تب افطاز
ثتٛا٘ٙس نبزلبٖ٘ ٝميس ٜذٛز ضا ثيبٖ وٙٙس  ٚپيكٟٙبزاتي ضا ثطاي چٍٍ٘ٛي وبٞف ذُط زض آيٙس ٜاضائ ٝزٙٞس#17$ .
در ًْبيت وليِ هزاحل ثبال ثبيغتي در توبهي عبسهبى ٍ حتي در عبسهبى ّبي هزتجط ،اطالع رعبًي ؽذُ ٍ هٌدز ثِ
يبدگيزي اس درط ّبي گزفتِ ؽذُ ،ؽَد.
ًيبسّبي اعبعي ثزاي يه هذيزيت خطز ثبليٌي هَفك :


ضٞجطي ٕٞطا ٜثباِتعاْ ث ٝاضتمب ايٕٙي ثيٕبض



ذٍ ٔكي  ٚاؾتطاتػي ٚايح



ٔحيٍ ؾبظٔب٘سٞي قس ٜثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ايٕٙي ثيٕبض ثٖٛٙ ٝاٖ يه ٔم ٚ ٟٓٔ ِٝٛپبؾرٍ ٛأب ثس ٖٚؾطظ٘ف
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ٔٙبثٕ وبفي ثطاي حٕبيت فطايٙسٞب  ٚپبؾرٍٛيي ث ٝفطايٙسٞب



اضظقيبثي ثٛٓٙٔ ٝض إَيٙبٖ اظ ارطاي ٔسيطيت ذُط#17$

يبدگيزي اس خطبّب:
يه رعء اؾبؾي ثطاي اضتمبي ايٕٙي ثيٕبضٌ ،عاضـ حٛازث اؾتٌ .عاضـ حٛازث ث ٝتٟٙبيي ايٕٙي ثيٕبض ضا اضتمب ٕ٘ي ثركس .ثّىٝ
يبزٌيطي اظ ذُبٞبؾت و ٝأطي اؾبؾي اؾت .ايٗ يبزٌيطي ٞبؾت و ٝثبيس ا٘تكبض يبثس  ٚارطا قٛز تب اظ ٚل ٔٛحٛازث ٔكبث ٝزض آيٙسٜ
رٌّٛيطي وٙس  ٚثٟتط اؾت و ٝايٗ أط زض تٕبٔي ؾيؿتٓ ٔطالجت ؾالٔت ارطا قٛز#17$ .

رٟت قٙبؾبيي ذُبٞب ،ضٚـ ٞبي ٔرتّفي ٚرٛز زاضز .ايٗ ضٚـ ٞب يٕي تٛا٘س قبُٔ ،ثطضؾي پط٘ٚسٞ ٜبٌ ،عاضـ زٞي ذُبٞب،
اؾتفبز ٜاظ تزطثيبت ثيٕبضاٖ ،ثطضؾي قبذم ٞبي ايٕٙي ثيٕبض ،ثطضؾي قىبيبت ٘ ٚتبيذ ضيبيتٕٙسي ثيٕبضاٖ ثبقس  .يىي اظ ضٚـ ٞبي
قٙبؾبيي ذُب ٕٞبٖ ٌعاضـ زٞي ذُبٞب اؾت و ٝثبيس اضتجبٌ آٖ ثب ؾُٛح ثبالتط ،تٗطيف قٛز.
طزاحي ايذُ ال ثزاي يه عيغتن گشارػ دّي خطب هي تَاًذ ؽبهل هَارد سيز ثبؽذ#17$ :
 - 1وليبت طزح:


ٞيچ ٖٛالجي ٔتٛرٌ ٝعاضـ زٙٞس٘ ٜكٛز.



تٕبْ ذُبٞب حتي ٔٛاضز ٘عزيه ث ٝذُب ٌ ،#near miss$عاضـ قٛز.



اظ تٛنيٞ ٝبيي و ٝثطاي انالح زازٔ ٜي قٛز ،فيسثه ٌطفت ٝقٛز.

 - 2خوغ آٍري دادُ:



فطٟٔبي ٌعاضـ ذُب ضا تٟي ٝوطزٚ ٜزض اذتيبض وؿب٘ي لطاض زٞيس و ٝزٚؾت زاض٘س زض ايٗ ظٔيٕٞ ٝٙىبضي وٙٙس.



اربظ ٜتٕبؼ ثٗسي ثب ٌعاضـ زٙٞس ٜذُب ثٛٓٙٔ ٝض ضٚقٗ قسٖ رعييبت ٌعاضـ ثسٞيس زض ٖيٗ حبَ و٘ ٝبقٙبؼ ثٛزٖ
فطز ضا حفّ ٔي وٙيس.



ثط تٛنيف ٔطاحُ ضٚيساز ذُب تبويس وٙيس.



اظ يه ؾيؿتٓ وبٔپيٛتطي آ٘اليٗ ثطاي تؿٟيُ ٌعاضـ زٞي ،اؾتفبز ٜوٙيس.

 - 3هزحلِ تحليلي:


زازٞ ٜب ضا اظ تٕبْ افطازي و ٝثٖٛ٘ ٝي زض حبزح ٝزضٌيط ٔي ثبقٙس ،رٕٕ آٚضي وٙيس.



زض ٔٛلٕ ضذساز يه حبزحٚ ٝاحس ،تٕبْ ؾيؿتٓ ضا زض ٘ٓط ثٍيطيس.



حٛازث ضا ثطاؾبؼ ٔحّي و ٝاتفبق ٔي افتٙسَ ،جم ٝثٙسي وٙيس.



حٛازث ضا ثط حؿت ضٚيىطز لبثُ لج َٛتمؿيٓ ذُبَ ،جم ٝثٙسي وٙيس.



ٔكىالت قبيٕ زض يه ثرف ضا قٙبؾبيي وٙيس.

- 4هذاخلِ:


٘مم ٞبي ظٔي ٝٙاي ؾيؿتٓ ضا ثٚ ٝؾيّ ٝآ٘بِيع تٕبٔي ذُبٞب پيساوٙيس.
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ٔحيٍ ٞبي ٔؿتٗس ذُب ضا ثطاي ا٘زبْ ُٔبِٗبت ايبفي ٔٛضز ٞسف لطاض زٞيس.



السأبت انالحي ارطا قس ٜضا ثطاي ثطضؾي احط ثركي آٟ٘ب ،پيٍيطي وٙيس.



اؾتطاتػي ٔساذالت ضا ثٚ ٝؾيّ ٝيه تيٓ چٙس ٔٛٓٙضٔ ،ٜكرم وٙيس.



ثطاي تهٕيٓ ٌيطاٖ  ٚؾيبؾت ٌعاضاٖ تٛنيٞ ٝبيي زاقت ٝثبقيس#17$ .

تحليل ريؾِ اي ٍلبيغ)root cause analysis( :
يه تىٙيه ثطاي زضن ؾيؿتٕبتيه ّٖت ٚل ٔٛيه حبزح ٝاؾت و ٝفطاتط اظ زضٌيط وطزٖ قرم يب اقربل ثٛز ُّٖ ٚ ٜظٔي ٝٙاي ٚ
ٔحيُي و ٝحبزح ٝزض آٖ ضخ ٔيسٞس ضا ٘يع زض ثطٔيٍيطز .تحّيُ ضيك ٝاي ّٖت ،ث ٝنٛضت ٌصقتٍ٘ ٝط  ٚچٙس ٔٛٓٙض ،ٜؾّؿّٔ ٝطاتت
حٛازث ضا َطاحي وطز ٚ ٜاظ ظٔبٖ حبزح ٝثٖ ٝمت ثطٔي ٌطزز  ٚاربظٔ ٜي زٞس وٚ ُّٖ ٝالٗي يه حبزح ٝقٙبذت ٝقٛز .ثٙبثطايٗ
ؾبظٔبٟ٘ب ٔي تٛا٘ٙس ثسيٗ تطتيت اظ ذُبٞبي ثٚ ٝل ٔٛپيٛؾت ،ٝيبزٌيطيٟبيي زاقتّٕٖ ٚ ٝىطز ٔٙبؾت ضا اٖٕبَ وٙٙس#17$ .

ثطاي ٔسيطيت ذُب ٞبي پعقىي ٌبٟٔبي ظيط پيكٟٙبز ٔيٍطزز#9$:
 ثطاي ٔكبضوت  ٕٝٞوبضوٙبٖ ٔ ٚترههبٖ زض أط قٙبؾبيي ٔ ٚسيطيت ذُبٞب فطٍٙٞؿبظي ٕ٘بييس ٖٛ ٚأُ ٔكٛق ؾبظٔب٘ي ثطاي
ٌعاضقسٞي  ٚضفٕ ذُبٞب زض ٘ٓطثٍيطيس.
 ث ٝقٙبؾبيي ذُبٞب  ٚتكريم ٔٛاضز رسي آٟ٘ب )ٞ (Sentinel Eventب ثٛيػ ٜزض ثركٟبي پطذُط ٘ٓيط اٚضغا٘ؽ ثپطزاظيس.
ٛٔ اضز رسي آؾيت ضا ثُٛض رساٌب٘ ٝثطضؾي  ٚثطاي آٟ٘ب فطآيٙس ضفٕ ٔكىُ زض ٔست ٔٗيٗ  $وٕتط اظ يىٟفتَ #ٝطاحي وٙيس .
 اظ پطؾ ُٙثرٛاٞيس ذُب ٞبضاثس ٖٚشوط ٘بْ  ٚيب لهس ترطيت افطاز حجت ٌ ٚعاضقسٞي زاَّٚجب٘ ٝيبارجبضي ٕ٘بيٙس .
ٌ عاضقبت ذُب ضا ثُٛض ٔمُٗي ثرٛا٘يسَ ،جم ٝثٙسي  ٚتحّيُ وٙيس ٖٛ ٚأُ وّيسي ٔؿجت آٟ٘ب ضا ثٛيػ ٜزض اثٗبز وبضي ٚ
ؾيؿتٕي قٙبؾبيي وٙيس.
 زضنسز ضفٕ ٖٛأُ ٔؿجت  ٚتبحيطٌصاض ثط ٚل ٔٛذُب  ٚايزبز آؾيت ثطآييس.
ٔ يعاٖ تبحيط ضا ٜحُ ٞبي ذٛز ضا ثط وبٞف آؾيجٟب ا٘ساظ ٜثٍيطيس.
استفادُ از اطالعات (:)Use of Information
«اَالٖبت ظيط ثٙبي ٞط ؾيؿتٓ زاضاي اؾتب٘ساضز  ٚويفيت اؾت»
ثب ٔٗطفي حبوٕيت ثبِيٙي رٟت ارطا ثٓ٘ ٝبْ ؾالٔت اٍّ٘يؽ زض ؾبَ

 ، 1998ويفيت  ،ثٗٛٙاٖ ٔحٛض انالحبت لّٕساز قسٞ .سف انّي

حبوٕيت ثبِيٙي ،يىپبضچٕٛ٘ ٝزٖ وّي ٝفٗبِيتٟبي ٔؤحط ثط ٔطالجت ثيٕبض زض يه اؾتطتػي ٚاحس  ٚيٍب٘ ٝثٛز ٜؤ ٝكتُٕ ثط اضتمبء ويفيت
اَالٖبت  ،ثٟجٛز ٕٞىبضي  ،وبض ٌطٞٚي  ٚيىؿبٖ ؾبظي ٘ح ٜٛاضائ ٝذسٔبت ؾالٔت َ ٚجبثت ٔجتٙي ثط قٛاٞس اؾت  .ثسيٟي اؾت وٞ ٝط ؾبظٔب٘ي
ثٛٓٙٔ ٝض ٘كبٖ زازٖ ثٟجٛز ويفيت٘ ،يبظٔٙس اَالٖبت ٔٙبؾت اؾت  .اَالٖبت ذٛة ثطاي ثط٘بٔ ٝضيعي  ،ارطا ٔ ،سيطيت  ٚاضظيبثي ذسٔبت يطٚضي
اؾت .#4$
ظٔب٘ي و ٝاَالٖبت اظ نحت وبفي ثطذٛضزاض ٘جٛز٘ ٚ ٜيع تالقي ثطاي ثٟجٛز اَالٖبت ا٘زبْ ٕ٘ي قٛز  ،اؾتفبز ٚ ٜثىبضٌيطي آٟ٘ب ٘يع ثب ٔكىُ
ٔٛار ٝقس٘ ٚ ٜبضؾبيي ٖٕس ٜاي زض ؾيؿتٓ ايزبز ٔي ٕ٘بيس وٕٞ ٝب٘ب ٖسْ تٕبيُ وبزض ثبِيٙي ث ٝرٕٕ آٚضي اَالٖبت اؾت .
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 #2001$ Greighton & Nichollosزض ذهٛل وبض ثب اَالٖبت ثبِيٙي ٔٛاضز شيُ ضا ٔتصوط ٔي ق٘ٛس :


وُ وبزض ثبِيٙي ضا زض اتربش تهٕيٓ ٔطتجٍ ث ٔٛ٘ ٝزاز ٜاي و ٝلطاض اؾت رٕٕ آٚضي قٛزٔ ،كبضوت زٞيس .



اظ آٌبٞي ٔٙبؾت وبزض ثبِيٙي زض اضتجبٌ ثب زاليُ رٕٕ آٚضي اَالٖبت ُٕٔئٗ قٛيس .



وبزض ثبِيٙي ضا زض ذهٛل فٛايس اَالٖبت رٕٕ آٚضي قس ٜزض رٟت اضتمبء ذسٔبتكبٖ آٌبٕ٘ ٜبييس .



اَالٖبت ضا زض فٛانُ ظٔب٘ي َٛال٘ي رٕٕ آٚضي ٕ٘بييس تب تغييط آٖ زض َي ظٔبٖ $ض٘ٚسٔ #كرم قٛز .



زض تفؿيط تفبٚتٟب  ٚزضن ض٘ٚس ٟٔبضت الظْ ضا وؿت ٕ٘بييس #19$

ِصا ثسيٟي اؾت و ٝثٛٓٙٔ ٝض ضا ٜا٘ساظي  ٚاؾتمطاض ُّٔٛة ثط٘بٔ ٝحبوٕيت ثبِيٙي ٘يع ٘ ،يبظ ٔٙس اَالٖبت ث ٝضٚظ  ،نحيح  ٚثب ويفيت ٔٙبؾت
رٟت ايزبز ظيط ؾبذت ٞب  ٚأىبٖ پبيف ٔؿتٕط ٚيٗيت ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضزٞب  ٚاضظيبثي  ٚاٌٍِ ٛيطي اظ ثٟتطيٗ ذسٔبت ٞؿتيٓ. .ثرف
وّيسي حبوٕيت ثبِيٙي اؾتفبز ٜاظ اَالٖبت ثبِيٙي اؾت و ٝقبُٔ ٔطاحُ رٕٕ آٚضي  ،شذيط ، ٜتزعي ٚ ٝتحّيُ  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ اؾت  .ث ٝظٖٓ
ٔب ،زازٞ ٜب  #data $ثيكتط ثٔ ٝف ْٟٛاٖساز  ٚاضلبٔي اؾت ؤ ٝؿتميٕبً ٔطتجٍ ث ٝذسٔبت ثبِيٙي ٔي قٛز  ٚاَالٖبت  ، #information $زازٜ
ٞبيي ٞؿتٙس و ٝتفؿيط قس ٚ ٜزض ٍٙٞبٔي و ٝاظ ويفيت اضائ ٝذسٔبت ثحج ٔي قٛز حبئع إٞيت  ٚؾٛزٔٙس ٞؿتٙس ِ .صا ثطاي ٔٛفميت زض ثط٘بٔٝ
حبوٕيت ثبِيٙي ثيف اظ ٞط ظٔبٖ زيٍطي ٘يبظٔٙس آ٘يٓ و ٝاَالٖبت وبٔالً نحيح ثٛز ٚ ٜثبزلت  ٚإَيٙبٖ تِٛيس  ٚتفؿيط قس ٜثبقٙس #20$.
ويفيت زازٞ ٜب ثط احطثركي اَالٖبت تأحيط ٌصاض اؾتٛٓٙٔ .ض اظ زازٞ ٜبي ثب ويفيت ثبال  ،زازٞ ٜبيي اؾت و ٝوبُٔ  ،نحيح ٔ ،طتجٍ  ،لبثُ
زؾتطؼ  ٚث ٝضٚظ ثبقس  .ثٟجٛز زض ٘ح ٜٛرٕٕ آٚضي اَالٖبت ٔ ،سيطيت  ٚاؾتفبز ٜاظ اَالٖبت زض اضتمبء ويفيت اضائ ٝذسٔبت ثبِيٙي ث ٝثيٕبضاٖ ٚ
پبيف ٔؿتٕط  ٚاضظقيبثي ذسٔبتٔ ،ؤحط اؾت #21$ .
٘ٓبْ اَالٖبت ثبِيٙي ؤ ٝترههبٖ ٘ٓبْ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ زض ؾُح والٖ  ٚيب زض يه ثيٕبضؾتبٖ ث ٝآٖ ٘يبظ ٔجطْ زاقت ٚ ٝآ٘بٖ ضا لبزض ثٝ
ٔسيطيت  ٚثبظٍ٘طي ويفيت ذسٔبت اضائ ٝقسٔ ٜي ٕ٘بيس ،ثٗٛٙاٖ ٘ٓبٔي ٔحؿٛة ٔي قٛز ؤ ٝحتٛي وّي ٝاَالٖبت ٔسيطيتي  ،زٌٔٛطافيه ٚ
فطزي ٔطتجٍ ث ٝوبضوٙبٖ ؾالٔت ثطاي اضائ ٝذسٔبت ٔجتٙي ثطقٛاٞس ث ٝثيٕبضاٖ زض ٞط ظٔبٖ ٞ ٚط وزب اؾت ٓ٘ .بْ يىپبضچ ٝاَالٖبتي ؤ ٝجيٗ
٘يبظٞبي اَالٖبتي ثيٕبضاٖ  ٚوبضوٙبٖ ثبِيٙي اؾت ،ثطاي ثط٘بٔ ٝضيعي  ،ارطا ٔ ،سيطيت  ٚاضظيبثي ذسٔبت ؾالٔت يطٚضي اؾت ٓ٘ .بْ اَالٖبتي
ذٛة ُّٛٔ ٚة ،ث ٝوبضوٙبٖ رٟت قٙبؾبيي ٔٙبثٗي و ٝث ٝآٖ ٘يبظٔٙس٘س  ٚفطآيٙس ٞبي ٔؤحط  ٚتٗييٗ پيبٔسٞب ٘ ٚتبيذ ،وٕه ٔي ٕ٘بيس ٓ٘ .بْ
اَالٖبتي ذٛة ٕٞچٙيٗ ثٔ ٝترههبٖ ؾالٔت زض تٗييٗ اَالٖبت ثطاي پػٞٚف ٞب ٕٔ ،يعي  ،احطثركي ثبِيٙي  ٚتسٚيٗ ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي
وٕه ٔيٕ٘بيس #4$.
ثِ طَر هثبل  ،هحَريت ثيوبر ٍ ايوي ثَدى اٍ اس خطزات احتوبلي يىي اس هحَر ّبي حبوويت ثبليٌي اعت .اطالػبت هزتجط ثب ايي
هحَر چِ هيتَاًذ ثبؽذ ٍ چگًَِ خوغ آٍري ٍ ثجت هي ؽَد؟
ٔٛاضز ظيط ٔي تٛا٘س ث ٝؾٚٛاال ت ٔب پبؾد زٞس:
 - 1تٗطيف َ ٚجم ٝثٙسي ٔكرم اظ ٚلبيٕ ٘بذٛاؾت ٚ ٝذُبٞبي ٔحتُٕ ثٚ ٝيػٚ ٜلبيٕ ٘بٌٛاض .
ٚ - 2رٛز فطآيٙس ٔؿتٙس قس٘ ٜح ٜٛحجت ٌ ،عاضـ زٞي ،ثبظذٛا٘ي  ٚتحّيُ ذُب .
ٚ - 3رٛز فطْ ٌعاضـزٞي زاَّٚجب٘ ٝذُب  ٚزؾتطؾي ث ٝآٖ ثطاي وّي ٝپطؾ ُٙثبِيٙي  ٚيب زؾتطؾي آ٘اليٗ ث ٝآٖ .
ٚ - 4رٛز فطْ قىبيبت ٓ٘ ٚطات ثيٕبضاٖ  ٚزؾتطؾي ث ٝآٖ ثطاي وّي ٝثيٕبضاٖ  ٚيب زؾتطؾي آ٘اليٗ.
ٚ - 5رٛز فطْ السأبت پؽ اظ ٚلٚ ٔٛلبيٕ ٘بذٛاؾت ٚ ٝذُبٞبي پعقىي.
 - 6قٙبؾبيي  ٚاؾتفبز ٜاظ قبذم ٞبي ايٕٙي ثيٕبض زض ٚاحسٞب .
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 - 7لبثّيت اؾترطاد اَالٖبت ايٕٙي ثيٕبض اظ زازٞ ٜبي  HISثيٕبضؾتبٖ.
ٚ - 8رٛز فطْ ضيبيت ؾٙزي اظ ثيٕبض حيٗ ثؿتطي  ٚپؽ اظ آٖ و ٝتٛؾٍ ذٛز ثيٕبض تىٕيُ ٔي قٛز .
 - 9أىبٖ زؾتطؾي آ٘اليٗ يب وتجي ثيٕبضاٖ ثطاي ا٘تمبَ تزطثيبت ذٛز اظ ؾيط زضٔبٖ ثيٕبضي  ٚضذساز ٞبي زٚض ٜثؿتطيكبٖ#9$ .

اثربخطي باليٌي (:)Clinical Effectiveness
تٗطيف احط ثركي ثبِيٙي " ،اؾتفبز ٜاظ ثٟتطيٗ زا٘ف ث ٝزؾت آٔس ٜاظ پػٞٚف  ،تزطث ٝثبِيٙي  ٚتطريحبت ثيٕبض ثطاي ضؾيسٖ ثٝ
٘تبيذ ُّٔٛة زض ض٘ٚس ٔطالجت اظ ثيٕبضاٖ ،اؾت .چبضچٛة ايٗ فطآيٙس ضا اَالٔ ضؾب٘ي  ،تغييط  ٚپبيف تكىيُ ٔي زٞس.

احطثركي

ثبِيٙي ٕٔ ٚيعي ثبِيٙي اظ ارعاء اؾبؾي حبوٕيت ثبِيٙي ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز  ٚتًٕيٗ ويفيت ٞؿتٙسٞ .سف احطثركي ثبِيٙي و ٝزض
لبِت ّٖٕىطز ثبِيٙي ٔجتٙي ثط قٛاٞس ايزبز ٔي قٛز ،ثٟجٛز زض اضائ ٝذسٔبت اؾت.

احطثركي ثبِيٙي زض ٔٛضز ا٘زبْ وبض زضؾت ،زض

ظٔبٖ ٔٙبؾت ،ثطاي ثيٕبض ٔٙبؾت ثٛز ٚ ٜثب ثٟجٛز ويفيت ّٕٖ ٚىطز اضتجبٌ زاضز.احطثركي ثبِيٙي زأ ٝٙاي اظفٗبِيتٟبي اضتمب ويفيت
اؾت  ٚقبُٔ:


قٛاٞس ،ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي  ٚاؾتب٘ساضزٞبيي ثطاي تٗييٗ  ٚارطاي ثٟتطيٗ ّٖٕىطز



اثعاض اضتمبي ويفيت ٔ$خُ ٕٔيعي ثبِيٙي ،اضظقيبثي #ثٛٓٙٔ ٝض ثبظٍ٘طي  ٚاضتمبي زضٔبٟ٘ب  ٚذسٔبت



ؾيؿتٓ اَالٖبتي ثطاي اضظيبثي ّٖٕىطز ربضي  ٚتساضن قٛاٞسي ثطاي اضتمبء



اضظيبثي قٛاٞس اظ ٘ٓط ٞعي -ٝٙاحطثركي



اضتمب  ٚاؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٕٟب  ٚؾبذتبضٞبيي و ٝيبزٌيطي زض ٖٚؾبظٔب٘ي ضا تٛؾٗٔ ٝي ثركس.

احط ثركي ثبِيٙي حبنُ وبضثطز ثٟتطيٗ زا٘ف ثطٌطفت ٝاظ پػٞٚف ضٚظآٔس  ٚتزطث ،ٝثطاي ا٘زبْ فطآيٙس نحيح ثبِيٙي  ٚزؾتيبثي ثٝ
٘تبيذ ثبِيٙي ُّٔٛة ثطاي ثيٕبض اؾت ٕٞ .چٙيٗ احطثركي ثبِيٙي حىبيت اظ ُّٔٛثيت ٘تبيذ وبضثطز يه زاض ٚيب ضٚـ تكريهي
زضٔب٘ي زض تِٛيس ثٟتطيٗ ٘تبيذ ثبِيٙي زض ثيٕبض ٔي وٙس#22$ .
انُالح َجبثت ٔجتٙي ثط قٛاٞس $

 Evidence Based Medicine (EBMزض ؾبَ  1992تٛؾٍ ٚ Guyatt .G

ٕٞىبضا٘ف اظ زا٘كٍبٔ ٜه ٔؿتط وب٘بزا ُٔطح قس  ٚآٚاظ ٜآٖ ثُٛض فعايٙسٜاي ث ٝزا٘كىسٜٞبي پعقىي زض ؾطتبؾط رٟبٖ ضؾيس ٜاؾت.
ثُٛضيى ٝثٔ ٝمبِٝاي و ٝزض ؾبَ

 1992ثٗٔ ٝطفي پعقىي ٔجتٙي ثطقٛاٞس پطزاذت ،تب ؾبَ

 13000 ،2004ثبض ضفط٘ؽ زازٜ

قسٜاؾت .پعقىي ٔجتٙي ثطقٛاٞس ازغبْ ثٟتطيٗ قٛاٞس اظ پػٞٚفٞبي ثبِيٙي  ،تزطةيبت ثبِيٙي  ٚقطايٍ  ٚتطريحبت ثيٕبضاٖ اؾت.
ٔمهٛز اظ ثٟتطيٗ قٛاٞس پػٞٚكي  ،قٛاٞسي اؾت و ٝاظ پػٞٚكٟبي ثبِيٙي ثب حسالُ ذُب ثط ضٚي ثيٕبضاٖ ثسؾت ٔيآيس  ٚوبضآٔسي
 ٚثيذُطي ضغيٓٞبي زضٔب٘ي ،پيكٍيطي ٚ ... ،اضظـ تؿتٟبي تكريهي يب  ...ضا زض تغييط ٔٛضتبِيتيٛٔ ،ضثيسيتي يب ويفيت ظ٘سٌي
ثيٕبض زض ثط ٔيٌيطز .زض حميمت پعقىي ٔجتٙي ثط قٛاٞس ٔيآٔٛظز و ٝچٍ ٝ٘ٛاؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ ذٛثي اظ اَالٖبت ثبقيّٖٓ .ت ٘يبظ
ث ٝيبزٌيطي ٟٔبضتٟبي پعقىي ٔجتٙي ثط قٛاٞس ايٗ اؾت و ٝاٚال اَالٖبت پعقىي حزٓ ذيّي ظيبز زاض٘س  ٚث ٝؾطٖت زض حبَ
افعايكٙس .زٔٚب پعقىبٖ ظٔبٖ وٕي ضا ٔيتٛا٘ٙس ثُٔ ٝبِٗ ٝاذتهبل زٙٞس .زض حبِيى ٝتزسيس اَالٖبت ث ٝؾطٖت نٛضت ٔيٌيطزٓٞ ،
چٙيٗ پعقىبٖ ٕ٘يتٛا٘ٙس ٕٞبٖ ضٚقٟبي تكريهي  ٚزضٔب٘ي ظٔبٖ فبض٘اِتحهيّي ذٛز ضا ازأ ٝزٙٞس .چ ٝثؿب زضٔبٖ ا٘تربثي ثطاي
يه ثيٕبضي ثب ُٔبِٗبت رسيستط حبثت ٔيقٛز و ٝثياحط يب حتي ًٔط ثٛزٜاؾتُٔ .بِٗبت ٘كبٖ زاز  ٜا٘س و ٝثطاي زضيبفت حسٚز " 95
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اَالٖبت ثبيس ٞفتٍي  20غٚض٘بَ ُٔبِٕٗ٘ ٝبييٓ ؤ ٝؿّٕبً ث ٝا٘زبْ ضؾب٘سٖ آٖ غيط ٕٔىٗ اؾت .يٕٗ ايٙىُٔ ٝبِٗبت ٘كبٖ ٔيزٞس
زٚضٞ ٜبي ثبظآٔٛظي ضايذ  ،وبضآيي وبفي ٘ساض٘س ،پؽ ٘يبظٔٙس آٔٛذتٗ ضٚقٟبيي ثطاي آٔٛظـ ٔسا ْٚزض تٕبْ ٖٕط ٞؿتيٓ .اَالٖبت
پعقىي اظ زضر ٝاٖتجبض ٔتفبٚتي ثطذٛضزاض٘س ِٚي پعقىبٖ أىبٖ وبفي ثطاي ٘مس اَالٖبت  ٚرسا وطزٖ اَالٖبت ٔٗتجط اظ غيط ٔٗتجط ضا
٘ساض٘س .ثٗالُٔ ٜٚبِٗبت ٘كبٖ ٔيزٞس پعقىبٖ زيس ضٚقٙي ٘ؿجت ث ٝانُالحبت ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ٔمبالت ٘ساض٘س ،زض حبِيى ٝزا٘ؿتٗ
ايٗ اَالٖبت ٔؿتميٕب زض ّٖٕىطز ثبِيٙي آ٘بٖ تبحيط ٔيٌصاضز .حتي زض ٔٛضز رسيستطيٗ وتبة ٞب ٘يع چٙسيٗ ؾبَ ثيٗ ٚضٚز ٘تبيذ
تحميمبت ٌٙ ٚزب٘سٖ آٖ زض وتبة ٚرٛز زاضز ٘ .تيز ٝايٙى ٝلؿٕت لبثُ تٛرٟي اظ وتبة ٞبي ٔب ثرهٛل زض ظٔي ٝٙزضٔبٖ ٖمت تط
٘تبيذ تحميمبت ٞؿتٙس .پعقىي ٔجتٙي ثط قٛاٞس اثعاضٞبيي اضائٔ ٝيزٞس ؤ ٝيتٛا٘س ثب ٔؿبئُ شوط قسٔ ٜمبثّٕ٘ ٝبيس،

٘ EBMكبٖ

ٔيزٞس و ٝچُٛض ٔيتٛاٖ زض حسالُ ظٔبٖ  ،اَالٖبت اضظقٕٙس ثبِيٙي ضا يبفت٘ ،مس ٕ٘ٛز  ٚچُٛض ٔيتٛاٖ آٖ ضا زض قطايٍ ٔٙحهط ثٝ
فطز ٞط ثيٕبض ثىبض ثطز .ثب ايٗ ضٚـ ٔساذالت تكريهي  ٚزضٔب٘ي ٕٔٗٛال ظٔب٘ي ثىبض ٔيض٘ٚس و ٝوبضايي آٟ٘ب وبٔال حبثت قس ٜثبقس ٚ
اظ ٔساذالت ًٔط يب ثياحط رٌّٛيطي ٔيقٛز.
پعقىي ٔجتٙي ثط قٛاٞس ٔطاحُ ظيط ضا زض ثطذٛضز ثب يه ٔؿئَّ ٝي ٔي وٙس:
َ .1طاحي يه ؾٛاَ لبثُ پبؾرٍٛيي
 .2رؿتزٛي اَالٖبت
 .3اضظيبثي ٘مبزا٘ ٝاَالٖبت ثسؾت آٔس ٚ ٜؾٙتع آٖ ٞب
 .4ث ٝوبض ٌيطي اَالٖبت
 .5اضظيبثي ٟ٘بيي #23$
 EBMازٖب ٔي وٙس ؤ ٝي تٛا٘س ذُبٞبي ثبٚضٞبي ٔب ضا پيسا وٙس ٘ ٚتيز ٝآذطيٗ تالقٟبي ٔٗطفت ثكطي يٗٙي ثٟتطيٗ  ٚثٝ

ضٚظ

تطيٗ قٛاٞس ضا زض حيُٞ ٝبي پعقىي زض اذتيبض ٔب لطاض زٞس .ظٔب٘ي و ٝؾ ٝرعء ثٟتطيٗ زا٘ف ٔٛرٛزٟٔ ،بضت ثبِيٙي پعقه  ٚاضظـ
ٞب  ٚتطريحبت ثيٕبض ث ٝيىسيٍط ثپي٘ٛس٘س ،پعقه  ٚثيٕبض پي٘ٛسي ضا ايزبز ٔيٕ٘بيٙس و٘ ٝتبيذ ثبِيٙي  ٚويفيت ظ٘سٌي ثيٕبض ضا ثٟجٛز
ٔيثرفٖز  .ايٗ ؾ ٝرع ث ٝقطح ظيط ٞؿتٙس:
 -1ثْتزيي داًؼ هَخَد $قبٞسٕٞ ،#بٖ تحميمبت ثبِيٙي ضايذ اؾت و ٝرٟت تٗييٗ زضؾتي  ٚزلت تؿتٞبي تكريهي،
ا٘ساظٌٜيطي ٔيعاٖ تبحيط ٔ ٚفيس ثٛزٖ ضغيٓٞبي زضٔب٘ئ ٚ ،ب٘ٙس آٖ نٛضت ٔيپصيطز .قٛاٞس رسيس حبنُ اظ تحميمبت ثبِيٙي ٝ٘ ،تٟٙب
تؿتٞبي تكريهي  ٚزضٔبٖ ٞبي لجّي ضا ثطضؾي  ٚزض نٛضت ِع ْٚثب قٛاٞس رسيسي و ٝزليكتط ُٕٔ ٚئٗتط ٞؿتٙس ،ربيٍعيٗ
ٔيؾبظ٘س.
 -2هْبرت ثبليٌي پشؽه ٕٞ ،بٖ ترهم  ٚلسضت تكريم ؾطيٕ ٖالئٓ ثيٕبضي ،ذُطات  ٚفٛائس ٔساذالت ٕٔىٗ ،اضظـٞبي
فطزي  ٚا٘تٓبضات ثيٕبض اظ پعقه ثٛز ٚ ٜثب تىي ٝثط تزطثيبت ثبِيٙي ا ٚاؾت.
 -3ارسػّبي ثيوبر ٕٞ ،بٖ تطريحبتٍ٘ ،طا٘يٞب  ٚتٛلٗبت ذبل ٞط ثيٕبض اؾت و ٝاظ ٘ٓط ثبِيٙي إٞيت زاقت ٚ ٝثبيؿتي زض ٍٙٞبْ
اذص تهٕيٕبت ثبِيٙي ث ٝآٟ٘ب تٛرٕٛ٘ ٝز#23$.
هْنتزيي داليل ًيبس ثِ طجبثت هجتٌي ثز ؽَاّذ ػجبرتٌذ اس:


٘يبظ ضٚظٔط ٜث ٝاَالٖبت لبثُ إَيٙبٖ



٘بوبفي ثٛزٖ ٔٙبثٕ ضايذ  ٚؾٙتي و ٝتبضيد ٌصقتٞ ٝؿتٙس
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ث ٝضٚظ وطزٖ اَالٖبت پعقىبٖ #23$

قٛاٞس ثبِيٙي ضا ٔي تٛاٖ اظ َطق ٔرتّفي ث ٝزؾت آٚضز .ايٗ ضٚـ ٞب ث ٝتطتيت لٛت  ٚلبثّيت اٖتٕبز اظ ثبال ث ٝپبييٗ ٖجبضتٙس اظ :


ضإٙٞبي َجبثت ثبِيٙي



ٔطٚض ٘ٓبْ ٔٙس قٛاٞس ٌ-عاضـ اضظيبثي فٗ آٚضي ؾالٔت



وبضآظٔبييٟبي ثبِيٙي تهبزفي



وبضآظٔبييٟبي ثبِيٙي غيط تهبزفي



ُٔبِٗبت ٘يٕ ٝتزطثي



ُٔبِٗبت ٔٛضزئُ -بِٗبت ٕٞجؿتٍئُ -بِٗبت غيط تزطثي #9$

راُ ًوبّبي ثبليٌي  :#Guidelines$تٛنيٞ ٝبي ؾبذتبض ٔٙسي و ٝث ٝپعقه  ٚثيٕبض زض تهٕيٓ ٌيطي ٔٙبؾت ثطاي ٔٛار ٟٝثب يه
قطايٍ ثبِيٙي ذبل وٕه ٔي وٙٙس .زض نٛضتيى ٝنحيحّٕٖ ،ي ٔٚتٙبؾت ثب ربٔٗٞ ٝسف تسٚيٗ ق٘ٛسٙٔ ،زط ث ٝاضتمب ويفيت
ٚحتي وٕيت ذسٔبت ؾالٔت ٔي ق٘ٛس .تسٚيٗ ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٕٔٗٛالً زض ز ٚلبِت ٍ٘بضـ ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي انيُ#original $
ٚيب ثٔٛي ؾبظي  #adaptation $ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي نٛضت ٔي ٌيطز .اوخط ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔٛرٛز و ٝزض ٘تيز ٝرؿتزٞٛبي
ٕٔٗ َٛث ٝزؾت ٔي آيٙس ،زض زؾت ٝضإٙٞبي ثبِيٙي انيُ ٞؿتٙس ِٚي اٖتمبز ثط ايٗ اؾت و ٝزض وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٔ ٝب٘ٙس
وكٛض ٔب ثٔٛي ؾبظي ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي زض وٛتبٔ ٜست ٔ ٚيبٖ ٔست ٔي تٛا٘س ضاٜوبض ٔٙبؾجي ثبقس تب ايٗ ؤٟ ٝبضت ٞبي الظْ ٚ
وبفي رٟت تِٛيس ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي انيُ ايزبز قٛز .چ ٖٛزض تسٚيٗ يه ضإٙٞبي ثبِيٙي انيُ ٖال ٜٚثط احبَّٕٖ ٝي وبُٔ ثٝ
ٔٛيٛٔ ٔٛضز ٘ٓط  ٚزض ٚالٕ نبحت ٘ٓط ثٛزٖ زض آٖ حيُ ،ٝالظْ اؾت و ٝتسٚيٗ وٙٙسٌبٖ ث ٝزا٘ف ٔ ّْٖٛٚتسِٛٚغيه ٚؾيٕ
ٔٚتٖٛٙي ٔزٟع ثبقٙس  ٚاظ آٖ ٕٟٔتط تسٚيٗ يه ضإٙٞبي ثبِيٙي انيُ ٘يبظ ٔٙس پكتٛا٘ ٝاي غٙي اظ ُٔبِٗبت اپيسٔيِٛٛغيه ،وبض
آظٔبييٟبي ثبِيٙئُ ،بِٗبت ٔطٚضي ٔ ٚتبا٘بِيعٞبيي اؾت و ٝالظْ اؾت اظ لجُ ا٘زبْ قس ٜثبقس .ثٙبثطايٗ زض حبَ حبيط ثٔٛي ؾبظي
ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي ٔي تٛا٘س وبضؾبظ ثبقسٔ.ف ْٟٛثٔٛي ؾبظي ضإٙٞبي ثبِيٙي اظ ايٗ تفىط ؾطچكٌٕ ٝطفت ٝاؾت و ٝزض اوخطيت حيُٝ
ٞبي ٔٛضز ٘ٓط ،ضإٙٞبي ثبِيٙي ٔرتّف ٔٚتٖٛٙي زض ٘مبٌ ٔرتّف ز٘يب تسٚيٗ قس ٜاؾت  ٚوبفي اؾت و ٝاظ ايٗ ٔيبٖ ،ضإٙٞبي
ثبِيٙي ٔٗتجط ثب ثيكتطيٗ قجبٞت ٕٔىٗ ثب قطايٍ تسٚيٗ ضإٙٞبي ثبِيٙي ٔٛضز ٘ٓط ،رؿتز ٚ ٛا٘تربة قس ٚ ٜؾپؽ ٔتٙبؾت ثب
ٕٞبٖ قطايٍ ثبظ٘ٛيؿي  ٚث ٝانُالح ثٔٛي ؾبظي قٛز .زض ايٗ ظٔي ٝٙثٟتط اؾت و ٝحساوخطتٗساز ٕٔىٗ اظ ضإٙٞبي ثبِيٙي ٔٙبؾت
ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز تب ٘ىت ٝاي حصف ٘كٛز ٓٞ .چٙيٗ ٔزسزاً تأويس ٔي قٛز و٘ ٝعزيىي  ٚقجبٞت ضإٙٞبي ثبِيٙي ا٘تربة
قس ٜثب قطايُي و ٝلطاض اؾت ثطاي آٖ ثٔٛي ؾبظي قٛز ثؿيبض حبئع إٞيت اؾت .ايٗ قجبٞت ث ٝذهٛل زض ظٔي ٝٙوبضثطاٖ
ضإٙٞبي ثبِيٙي $اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ذسٔبت ؾالٔت و ٝلطاض اؾت اظ ضإٙٞبي ثبِيٙي اؾتفبز ٜوٙٙس ٔخالً پعقىبٖ ٖٕٔٛي قبغُ زض
اٚضغا٘ؿٟب ،#ربٔٗٞ ٝسف ضإٙٞبي ثبِيٙي $افطازيى ٝضإٙٞبي ثبِيٙي ثب ٞسف اضتمب ؾالٔت اٟ٘ب ٍ٘بضـ قس ٜاؾت #اظ ٘ٓط رغطافيبيي،
التهبزي  ...ٚثبيس ٔٛضز تٛرٚ ٝيػ ٜلطاض ٌيطز٘ .ىت ٝثؿيبض ٔ ٟٓزيٍطي و ٝزض تسٚيٗ ضإٙٞبي ثبِيٙي  ٚث ٝذهٛل ثٔٛي ؾبظي آٟ٘ب اظ
إٞيت ثؿيبضي ثطذٛضزاض اؾت ،ثحج ث ٝارٕبٔ ضؾب٘ي اؾتُّٛٔ .ة اؾت و ٝزض ٔٛضز ته ته تٛنيٞ ٝبي يه ضإٙٞبي ثبِيٙي
ٔيبٖ نبحجٓٙطاٖ آٖ حيُ ،ٝارٕبٔ ٚاتفبق ٘ٓط ٚرٛز زاقت ٝثبقس  ٚايٗ أط زض ثٔٛي ؾبظي ضإٙٞبي ثبِيٙي  ٚثٚ ٝيػ ٜزضقطايُي وٝ
قٛاٞس وبفي ثطاي يه تٛنيٚ ٝرٛز ٘ساضز ،إٞيت زٚچٙساٖ ٔي يبثس .زضتسٚيٗ ته ته تٛنيٞ ٝبي يه ضإٙٞبي ثبِيٙي ثبِيٙي ثبيس
ثٞ ٝعيٞ ٝٙب تٛرٕٛ٘ ٝز ٚؾٗي زض وبٞف ٞعيٞ ٝٙب $ثسٚ ٖٚاضز آٚضزٖ آؾيت ث ٝويفيت ذسٔبت اضائ ٝقس #ٜزاقت .زض ٚالٕ يىي اظ
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زاليُ ثٔٛي ؾبظي ضإٙٞبي ثبِيٙي ،تُبثك تٛنيٞ ٝبي آٟ٘ب ثب قطايٍ التهبزي ربٔٗٞ ٝسف اؾت .پؽ اظ تسٚيٗ ضإٙٞبي ثبِيٙي ٌبْ
يطٚضي ثٗسي ارطايي ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب اؾت .ا٘تكبض يه ضإٙٞبي ثبِيٙي ثٖٛٙ ٝاٖ ٌبْ ا َٚارطايي ٕ٘ٛزٖ آٖ ٘ىت ٝاي اؾت و٘ ٝجبيس اظ
٘ٓط زٚض ٍٟ٘ساقت ٝقٛزٔ .طحّ ٝپؽ اظ ارطايي ٕ٘ٛزٖ يه ضإٙٞبي ثبِيٙي ،ثطضؾي آٖ اظ ٘ٓط ٔيعاٖ تٙبؾت ٚاحط ثركي ذٛاٞس ثٛز.
ٕٔيعي ثبِيٙي اظ اثعاضٞبي اضتمب ويفيت ذسٔبت ؾالٔت اؾت ؤ ٝي تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضي ثطاي ايٗ ٔٛٓٙض ٘يع ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٌيطز .تسٚيٗ اؾتب٘ساضزٞب ٕٔٗٛالً ثطاؾبؼ ضإٙٞبي ثبِيٙي ّٖٕي ٛٔ ٚضز تٛافك نٛضت ٔي ٌيطز  ٚزضٚالٕ ضإٙٞبي ثبِيٙي ٘مف ثؿيبض
ٕٟٔي زض چطذٞ ٝبي ٕٔيعي ثبِيٙي زاض٘س .اظ ؾٛي زيٍط زض حيٗ ا٘زبْ فطايٙس تسٚيٗ اؾتب٘ساضزٞب ٚا٘زبْ ٕٔيعي ثطاؾبؼ آٟ٘ب ،تب
حسٚز ظيبزي ٔي تٛاٖ تٙبؾت ٚاحطثركي يه ضإٙٞبي ثبِيٙي ضا ٘يع ثطضؾي  ٚاضظيبثي ٕ٘ٛزٕٔ$ .يعي ثبِيٙي زض ثرف ثٗس تٛييح
زازٔ ٜي قٛز#24$ #.

ثطاي وٕه ث ٝتهٕيٓ ٌيطيٟبي ثبِيٙي ٔجتٙي ثط قٛاٞس السأبت ظيط ضا ا٘زبْ زٞيس#9$:


ٔترههيٗ ثبِيٙي ٚاًٖبي ٞيئت ّٖٕي ٚپطؾتبضاٖ ضاثبَجبثت ٔجتٙي ثطقٛاٞس  ٚاؾتفبز ٜاظضإٙٞبي َجبثت ثبِيٙي
آقٙبوٙيس



فطُٔ ًٙٞبِٗٔ ٚ ٝطارٗ ٝثٔ ٝتٗٔ ٖٛتجط ضا تطٚيذ  ٚتكٛيك وٙيس تب ربييى ٝثزبي ٘مُ ٝيٗف ٘ ،كبٖ٘ ٝبِٕب٘ٔ ٚ ٝؿئٛال٘ٝ
ثطذٛضز وطزٖ تيٓ ثبِيٙي ثب ثيٕبض ث ٝحؿبة آيس.



أىبٖ زؾتطؾي آ٘اليٗ ث ٝثب٘ىٟبي اَالٖبتي ٔٗتجط قٛاٞس پعقىي  ٚپيطاپعقىي ضا زض ٔحُ ثطٌعاضي ٌعاضـ نجحٍبٞي،
غٚض٘بَ والة ٔ ،حُ البٔت ٔٛلت پعقىبٖ  ٚپيطاپعقىبٖ ٚ ،زض نٛضت أىبٖ ثهٛضت پطتبثُ ثط ثبِيٗ ثيٕبض ثطلطاض وٙيس.



اظ ٌطٟٞٚبي ثبِيٙي  ٚآٔٛظقي ثرٛاٞيس حسالُ  10ثيٕبضي يب پطٚؾيزط قبيٕ ثرف ذٛز ضا قٙبؾبيي ٗٔ ٚتجطتطيٗ قٛاٞس
ٔطتجٍ ثب آٟ٘ب ضا – حسالُ ٔ 5تٗ ٔطرٕ ثب زضر ٝاٖتجبض ثبال -ضا اظ ٔيبٖ ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي يب ٔطٚض ٘ٓبْ ٔٙس قٛاٞس لبثُ
زؾتطؼ اظ ٔٙبثٕ آ٘اليٗ وتبثرب٘ ،ٝاؾترطاد ٕ٘بيٙس.



ثطاي وبضثطز ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي پعقىبٖ  ٚثيٕبضاٖ زض ثركٟب ٔكٛلٟبي آٔٛظقئ ،بِي/ثٛزر ٝاي تٗييٗ وٙيس



اظ ٌطٟٞٚبي ثبِيٙي  ٚآٔٛظقي ثرٛاٞيس ٔٗيبض  ٚقبذم احطثركي ثبِيٙي زض ايٗ ز ٜثيٕبضي/پطٚؾيزط ضا تٗييٗ ٕ٘بيٙس.



وٕيتّٕٖ ٝي ذجطٌبٖ زا٘كٍبٞي "تبييس ضإٙٞبٞبي َجبثت ثبِيٙي " ضا ثطاي ث ٝاقتطان ٌصاضي ٘تبيذ ايٗ فٗبِيت زض ؾُح
ثيٕبضؾتبٟ٘بي زا٘كٍب ٚ ٜاٖتجبض ثركي ّٖٕي تزطثي ث ٝآٖ تكىيُ زٞيس.



فّٛچبضتٟب  ٚاٍِٛضيتٕٟبي ثبِيٙي ثطٌطفت ٝاظ ٔٙبثٕ ٔٗتجط  ٚيب ضإٙٞبي ثٔٛي قس ٜفٛق ضا ثهٛضت فّف وبضت زض ثركٟب ٚ
وّيٙيىٟب لطاض زٞيس تب زض ثٍٟٙبْ ٔٛضز اؾتفبز ٜوبزض ثبِيٙي لطاض ٌيط٘س.



زٚظ  ٚقئ ٜٛهطف زاضٞٚبي ضايذ ثرف  ٚتٗطيفي اظ اذتهبضات ٔٛضز اؾتفبز ٜوّيٙيىي  ٚپبضاوّيٙيىي ضا ثهٛضت وبضت زض
ٔحّي زض زؾتطؼ  ٚزيس پعقىبٖ لطاض زٞيس.

هويسي باليٌي (:)Clinical Audit
ٕٔيعي ثبِيٙي ثركي اظ پبؾرٍٛيي حطف ٝاي زض حبوٕيت ثبِيٙي ٔحؿٛة ٔي قٛز  .يٗٙي اضائ ٝزٙٞسٌبٖ ؾُٛح ٔرتّف ذسٔبت
ؾالٔت زض ثطاثط اضائ ٝذسٔبت ثب ويفيت  ٚاضتمب ٔؿتٕط ويفيت آٖ ذسٔبتٔ ،ؿئ ٚ َٛپبؾرٍٞ ٛؿتٙسٕٔ .يعي ثبِيٙي ٖال ٜٚثط ايٙىٝ
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يىي اظ ارعاي حبوٕيت ثبِيٙي اؾت ،اظ ارعاء حبثت ٞط ٔطوع تٗبِي ذسٔبت ثبِيٙي ٘يع ٔحؿٛة ٔي قٛز .ايٗ ارعا ثب يىسيٍط زض
تٗبُٔ ٘عزيه ثٛز ٜثط  ٓٞتأحيط زاض٘س .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ اظ ٕٔيعي ثبِيٙي ثٖٛٙ ٝاٖ يىي اظ ارعا  ٚاضوبٖ انّي ٔسيطيت ذُط ٘بْ ثطزٜ
ٔي قٛز ،چطا ؤٕ ٝيعي ثبِيٙي ثب اضتمبء ويفيت ذسٔبت ثبِيٙي ٔٛرت وبٞف ذُط  ٚذُبٞبي ؾيؿتٓ ٔي قٛز.زض ٔ 1993سيطيت
ارطايي ٘ٓبْ ؾالٔت اٍّ٘ؿتبٖ ٔهٛة ٕ٘ٛز ؤٕ ٝيعي فطايٙسٞبي پعقىي  ،پطؾتبضي  ٚوّئ ٝطالجتٟبي زضٔب٘ي ثبيس زض يه ثط٘بٔٝ
ٕٔيعي ٚاحس ازغبْ ق٘ٛس .ثسيٗ نٛضت  ٚزض ؾبَ ٕٔ 1993يعي ثبِيٙي ٔتِٛس قس  ٚث ٝفطايٙسي ثيٗ ثركي تجسيُ ٌكت .ايٗ فطايٙس
چٙيٗ تٗطيف ٔي قٛز:
يه فطايٙس اضتمب ويفيت ،و ٝثب ٞسف اضتمبي ويفيت ذسٔبت ٔ ٚطالجتٟبي اضائ ٝقس ٜث ٝثيٕبضاٖ  ٚثٟجٛز ٘تبيذ حبنُ اظ آٖ نٛضت ٔي
ٌيطز  ٚايٗ ُٖٕ ضا اظ َطيك ٔطٚض ٘ٓبْ ٔٙس ٚيٗيت ٔٛرٛز  ٚتُبثك آٟ٘ب ثب اؾتب٘ساضزٞبي نطيح  ٚضٚقٗ  ٚا٘زبْ ٔساذّ ٚ ٝايزبز
تغييط ث ٝا٘زبْ ٔي ضؾب٘س .يه تفبٚت ٔٔ ٟٓيبٖ ٕٔيعي ثبِيٙي  ٚؾبيط ا٘ٛأ ٕٔيعي ايٗ اؾت و ٝاضائ ٝزٙٞسٌبٖ ذسٔبت ؾالٔت،
ٕٔيعي ثبِيٙي ضا اظ آٖ ذٛز ٔي زا٘ٙس $زض حبِت ايس ٜاَ ،#آٟ٘ب ذٛزقبٖ فطايٙس ٕٔيعي ضا ا٘زبْ ٔي زٙٞس ،ذٛزقبٖ زض ٔٛضز يبفتٝ
ٞبي حبنُ اظ آٖ ثحج ٔي وٙٙس  ٚث٘ ٝتيزٔ ٝي ضؾٙس ،ذٛزقبٖ تغييطات ضا اٖٕبَ ٕ٘ٛزٙٔ ٚ ٜزط ث ٝاضتمب ويفيت ٔي ق٘ٛس .زض
حبِيى ٝزض ؾبيط ا٘ٛأ ٕٔيعي ،قرهي اظ ثيطٔ ٖٚي آيس  ٚؾبظٔبٖ ضا ٕٔيعي ٔي وٙس  .تٛر ٝزاقت ٝثبقيس و ٝا٘زبْ فطايٙس ٕٔيعي
زاذُ يه ٔزٕ ٖٝٛثبِيٙي ،اِعأب ثٙٗٔ ٝبي ا٘زبْ يه پطٚغٕٔ ٜيعي ثبِيٙي ٘يؿت#25$ .
چرخِ اًجام هويسي باليٌي:
زض ٔٙبثٕ ٔرتّف ارعا ٔ ٚطاحُ ٔرتّف  ٚثًٗب ٔتفبٚتي ثطاي ا٘زبْ يه فطايٙس ٕٔيعي ثبِيٙي تطؾيٓ قس ٜاؾت .چطذٕٔ ٝيعي
ثبِيٙي ٔي تٛا٘س ايٗ ٌ ٝ٘ٛتٛنيف قٛز:


تٗييٗ ٚتسٚيٗ اؾتب٘ساضزٞب



ثطضؾي ٚيٗيت ٔٛرٛز



ٔمبيؿ٘ ٝتبيذ ثب اؾتب٘ساضزٞب



ا٘زبْ ٔساذّ ٚ ٝتغييط ّٖٕىطز ثطاؾبؼ ٘تبيذ ٔمبيؿٝ



ٕٔيعي ٔزسز رٟت حه َٛإَيٙبٖ اظ ثٟجٛز ّٖٕىطز

ٕٞبٖ َٛض و ٝزض چطذٕٔ ٝيعي ثبِيٙي ٔكٟٛز اؾت ،ثطاي ا٘زبْ ٕٔيعي ثبِيٙي زض ٔٛضز يه ذسٔت ،اؾتب٘ساضزٞبيي ثبيس تٗييٗ  ٚثٝ
تٛافك ضؾب٘س ٜق٘ٛس  ٚؾپؽ ٚيٗيت ٔٛرٛز ثب آٟ٘ب ٔمبيؿ ٝقس ٚ ٜاٌط اذتالفي ٚرٛز زاضز ،زض نٛضت أىبٖ ثب ا٘زبْ يه ٔساذّٝ
انالح قٛز ٟ٘ ٚبيتب ثب ا٘زبْ يه ٕٔيعي ٔزسز ،اظ ٔٛفميت ٔساذّ ٝا٘زبْ قس ٜزض اضتمبء ويفيت آٖ ذسٔت ،إَيٙبٖ حبنُ قٛز.
هراحل اًجام هويسي باليٌي:
 - 1اًتخبة هَضَع ٍ ػٌَاى پزٍصُ هويشي
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پطٚغٞ ٜبي ٕٔيعي ٕٔٗٛال ثبيس ثط ضٚي ٔٛيٖٛبتي ٔتٕطوع ق٘ٛس و ٝثيكتطيٗ ٘تيز ٝضا ثطاي ثيٕبضاٖ ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝثبقٙسٔ .خال ثط
ضٚي پطٚؾ ٝاضائٔ ٝطالجت يب ضٚقٟبي زضٔب٘ي .چٙٔ ٖٛبثٕ ا٘زبْ ٕٔيعي ٔحسٚز ٞؿتٙسٖٙ ٕٝٞ ،بٚيٗ ٛٔ ٚيٖٛبت ثبيس ث ٝزلت ا٘تربة
ق٘ٛس ٗٔ ٚيبضٞبي ظيط ضا زاقت ٝثبقٙس:


پيطأ ٖٛيه ٔكىُ ٔكرم  ٚتٗطيف قس ،ٜثبقٙس $وٕٛٗٔ ٝال اظ قىبيبت يب ٖٛاضو زضٔبٖ ٔٙتذ قس ٜا٘س.#



تٛاتط ظيبز زاقت ٝثبقٙس ،ذُط٘بن ثبقٙس يب ٞعي ٝٙظيبزي ث ٝؾيؿتٓ تحٕيُ وٙٙس.



ضإٙٞبي ثبِيٙي آٟ٘ب زض زؾتطؼ ثبقس #25$

 - 2تؾىيل تين هويشي
ٕٔيعي ٞب ٔي تٛا٘ٙس ته ضقت ٝاي $زض حيُ ٝوبضي فمٍ پطؾتبضاٖ يب فمٍ پعقىبٖ يب  #......يب چٙس ضقت ٝاي $ثب ٔكبضوت ثيف اظ
يه ضقت ٝيب حطف #ٝثبقٙس .اٌط فطايٙسي و ٝقٕب لهس اضتمبي ويفيت آٖ ضا زاضيس احطاتي ثط ضقتٞ ٝب يب حطفٞ ٝبي ذبضد اظ حيُٝ
وبضي قٕب زاضز ،حتٕب ثب نبحجبٖ آٖ حطفٞ ٝب ٔكٛضت ٕ٘بييس ُٕٔ ٚئٗ قٛيس و ٝآٟ٘ب زض ٔطاحّي اظ فطايٙس قٕب زضٌيط قس ٜا٘س .ثٝ
َٛض ٔخبَ اٌط پطٚغ ٜقٕب زضٔٛضز اضربٖبت ثيٕبضاٖ زض ؾُٛح ٔرتّف ٘ٓبْ اضائ ٝذسٔبت زضٔب٘ي اؾتٔ ،خال اضربٔ اظ ُٔت پعقه ثٝ
ثيٕبضؾتبٖ ،ؾٗي وٙيس تٕبْ ايٗ افطاز ضا ،حتي اٌط اظ ؾبظٔبٟ٘بي ٔرتّفي ٞؿتٙس زض تيٓ ٕٔيعي تبٖ ٚاضز ٕ٘بييس .زض ٘ٓط زاقتٝ
ثبقيس و ٝتطريحب تٗسازي اظ ثيٕبضا٘ي و ٝايٗ ٔطاحُ ضا َي ٕ٘ٛز ٜا٘س $يب ٕٞطاٞبٖ آٟ٘ب٘ #يع زض فٗبِيتٟبي تيٓ زضٌيط ق٘ٛس يب حسالُ
٘ٓطات آٟ٘ب اظ َطق زيٍطي زضيبفت قسٚ ٜزض انالح فطايٙسٞب ِحبِ قٛز#25$ .
- 3تؼييي اّذاف ػيٌي ٍاعتبًذاردّب
زض ٔٛضز ايٙىٞ ٝسف وّي تبٖ اظ ا٘زبْ پطٚغ ٜچيؿت ،تهٕيٓ ٌيطي ٕ٘بييس  ٚآٖ ضا زض لبِت يه ٖجبضت و ٝث ٝثٟتطيٗ قىُ ٞسف ٚ
٘تيزٛٔ ٝضز ٘ٓط قٕب اظ ا٘زبْ ايٗ فطايٙس ضا ثيبٖ ٔي زاضز ثٛٙيؿيس يب ؾٛاِي ُٔطح ٕ٘بييس و ٝا٘زبْ پطٚغ ٜث ٝقٕب پبؾد زٞس ،ؾپؽ
ٔطاحّي ضا و ٝثبيس َي وٙيس تب ث ٝايٗ ٞسف وّي ثطؾيس ،تٗييٗ ٕ٘ٛز ٚ ٜآٟ٘ب ضا ث ٝنٛضت تٗسازي وبض يب رٛا٘ت ٔرتّفي اظ ويفيت
و ٝپطٚؾٕٔ ٝيعي قٕب ثبيس ثط آٟ٘ب تٕطوع ٕ٘بيس ،ثيبٖ وٙيس#25$ .
اؾتب٘ساضزٞبي ٕٔيعي ؾُح لبثُ لج َٛويفيت اضائ ٝذسٔت ضا ٔكرم ٕ٘ٛز ٚ ٜثب اٞساف ٖيٙي پطٚغٔ ٜطتجٍ اؾت .زض تٗطيف ٞط
اؾتب٘ساضز ٕٔٗٛال ز ٚرع ٞسف $ثٙٗٔ ٝبي زضنسي اظ افطاز رٕٗيت ٔٛضز ثطضؾي ،و ٝحتٕب ثبيس ذسٔت ٔٛضز ٘ٓط ضا ثب ويفيت
اؾتب٘ساضز زضيبفت وٙٙس ٚ #اؾتخٙب ٛٔ$اضزي و ٝثب زاليُ ٔٛرٕٔ ٝىٗ اؾت ذسٔت اؾتب٘ساضز ضا زضيبفت ٕ٘ٙبيٙس #تٗطيف ٔي قٛز.
اؾتب٘ساضزٞب ٕٞيك ٝثبيس ثط ٔجٙبي زض زؾتطؼ تطيٗ  ٚث ٝضٚظتطيٗ قٛاٞس ٔ ٚساضن ٔٛرٛز ٍ٘بضـ ق٘ٛسٕٞ .يك ٝاثتسا ثبيس ث ٝز٘جبَ
اؾتب٘ساضزٞبيي ثطٚيس و ٝزض ؾُح ٔحّي يب وكٛضي زض لبِت ٌبيساليٟٙبي ّٖٕي ٔجتٙي ثط قٛاٞس ،يب پطٚتٛوّٟب ٔٛرٛز ٞؿتٙس  ٚاٌط
اؾتب٘ساضز ٔكرهي زض ايٗ ؾُٛح ٚرٛز ٘ساضز ذٛزتبٖ ثبيس ثطاي تٗطيف آٟ٘ب الساْ ٕ٘بييس .لجُ اظ قطٞ ٔٚط فطايٙس ُٕٔئٗ قٛيس وٝ
زض ٔٛضز اؾتب٘ساضزٞب تٛافك رٕٗي ٘ ٚبحي ٝاي ٚرٛز زاضز#25$ .
- 4اًتخبة ًوًَِ ٍ ًوًَِ گيزي
ٕ٘ ٝ٘ٛثبيس ث ٝلسضي وٛچه ثبقس و ٝثتٛاٖ ث ٝؾطٖت اَالٖبت آٖ ضا رٕٕ آٚضي ٕ٘ٛز ٚثبيس ث ٝا٘ساظ ٜاي ثعضي ثبقس و٘ ٝتبيذ آٖ
لبثّيت تٕٗيٓ ث ٝرٕٗيت ٞسف ضا زاقت ٝثبقس#25$ .
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- 5طزاحي رٍػ خوغ آٍري دادُ ّب ٍ اخزاي آى
فمٍ آٖ زؾت ٝاظ اَالٖبت ضا رٕٕ آٚضي ٕ٘بييس و ٝثطاي ثطضؾي ٚيٗيت ٔٛرٛز ٔ ٚمبيؿ ٝثب اؾتب٘ساضزٛٔ ،ضز ٘يبظ اؾت .رٕٕ آٚضي
ٞط ٌ ٝ٘ٛاَالٖبت ايبفي ثٙٗٔ ٝبي ٞسض زازٖ ظٔبٖ  ٚا٘طغي ثس ٖٚزضيبفت ٞط ٌ ٝ٘ٛفبيس ٜايبف ٝثٛزٌٚ ٜبٞي حتي ثب ان َٛاذاللي ٘يع
زض تمبثُ اؾت#25$ .
- 6تدشيِ ٍتحليل اطالػبت
 ٕٝٞزازٞ ٜبيي ضا و ٝث ٝزؾت آٚضز ٜايس ثب  ٓٞيىي وٙيس ٘ ٚتبيزتبٖ ضا ثب اؾتب٘ساضزٞب ٔمبيؿٕ٘ ٝبييس .چمسض ثب اؾتب٘ساضزٞب تُبثك
زاقتٙس؟ چطا زض ثًٗي ٔٛاضز ايٙمسض فبنّ ٝثب اؾتب٘ساضز ٚرٛز زاضز؟ #25$
- 7گشارػ يبفتِ ّب ٍتْيِ گشارػ
٘تبيذ حبنُ اظ ثطضؾي تبٖ ضا ثطاي ٕٞىبضاٖ اضائ ٝزٞيس ٚزض ٔٛضز ضٚقٟبي انالح آٖ ث ٝتٛافك ثطؾيس .زض ا٘تٟبي يه ٌعاضـ ٕٔيعي
ثبيس ٘يبظ ث ٝايزبز ٔساذّ ٚ ٝتغييط ٔٛ٘ ،آٖ ٘ ٚيبظ ث ٝث ٝضٚظ ؾبظي ضإٙٞبٞبي ثبِيٙي يب اؾتب٘ساضزٞب ٔكرم قٛز .زض ٘ٛقتٗ ٌعاضـ
ثبيس آٖ لسض رعييبت ضٖبيت ق٘ٛس ؤُٕ ٝئٗ قٛيس اٌط وؽ زيٍطي ثرٛاٞس ثب ذٛا٘سٖ ايٗ ٌعاضـ ،آٖ پطٚؾ ٝضا تىطاض وٙس ،ذٛاٞس
تٛا٘ؿت#25$ .
- 8اػوبل تغييزات ٍ تىزار هويشي
اٌط فطايٙس ٕٔيعي ٘كبٖ زاز و ٝويفيت اضائ ٝذسٔبت ٘يبظ ثٔ ٝساذّٚ ٝاضتمبء زاضز ،اٖٕبَ تغييطات ٔ ٟٓاؾت.
ربٔٗ ٝحك زاضز ا٘تٓبض زاقت ٝثبقس ذسٔبتي و ٝزضيبفت ٔي وٙس ُٔبثك ثب ثٟتطيٗ اؾتب٘ساضزٞب ثبقس .تٛر ٝزاقت ٝثبقيس وٞ ٝط
تغييطي ٔٙزط ث ٝاضتمب ويفيت ٕ٘ي قٛز .تغييط ضا فمٍ ثطاي ايٙى ٝتغييطي زاز ٜثبقيس اٖٕبَ ٘ىٙيس#25$ .

 - 9اًتؾبر ًتبيح
ٕٔٗٛال پطٚغٞ ٜبي ٕٔيعي وبضٞبي ذٛثي ٞؿتٙس و ٝزيٍطاٖ اظ زا٘ؿتٗ آٖ ثٟطٔ ٜي ثط٘س .پؽ ٔبحهُ وبضتبٖ ضا زض لبِت يه
ٔمبِ ،ٝپٛؾتط يب ؾرٙطا٘ي زض يه وٙفطا٘ؽ اضائٕ٘ ٝبييس#25$ .
- 10در ًظز داؽتي اخالليبت
ثط ذالف َطحٟبي تحميمبتي ،زض پطٚغٞ ٜبي ٕٔيعي ثبِيٙي ٘يبظي ث ٝتهٛيت َطح زض وٕيتٞ ٝبي اذالق زض پػٞٚف  ٚوؿت
تبييسي ٝاذاللي ٚرٛز ٘ساضزِٚ .ي پطٚغٞ ٜبي ٕٔيعي ثبِيٙي ٘يع ثبيس اظ اثتسا تب ا٘تٟب زض يه لبِت وبٔال اذاللي ،ا٘زبْ ٞ ٚسايت
ق٘ٛس#25$.
ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ ٘تبيذ ٕٔيعي ٞبي ثبِيٙي ا٘زبْ قس ٜزض يىي اظ ٔطاوع زضٔب٘ي وكٛض اٍّ٘ؿتبٖ زضؾبَ  1999ث ٝقطح ظيط اؾت:
 زض ثيٕبضاٖ تطٔٚبيي ثب ٔٗطفي پطٚتٛوُ ثطاي ٌِ ِٝٛصاضي ٘بي "75 ،افعايف زض ٌِ ِٝٛصاضي ٔٙبؾت زضثيٕبضا٘ي وGCS ٝ
وٕتط اظ  8زاض٘سٔ ،الحٓ ٝقس.
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 ثب ثبظثيٙي تطٔيٓ فتك ٞب  ٚا٘زبْ ضٚـ  "6 ،lichtenstienوبٞف زض ٖٛز اتفبق افتبز.
 ثب آٔٛظـ زازٖ ثٔ ٝبٔبٞب ثٛٓٙٔ ٝض ثٟجٛز آٔٛظـ ثٔ ٝبزضاٖ زض ذهٛل تغصي ٝثب قيط ٔبزض َ ،ي ٞ 6فت "12 ٝافعايف زض
تٗساز ٔبزضا٘ي وٛ٘ ٝظازقبٖ ضا ثب قيط ذٛز تغصئ ٝي وطز٘س ،اتفبق افتبز#26$ .

هذيريت كاركٌاى (. :)Staff & staff management
« ثيوبراى حك دارًذ وِ تَعط وبروٌبًي حزفِ اي ثب هْبرت ّب ٍ تخقـ ّبي هزتجط ٍ ثِ رٍس ،تحت هزالجت لزار گيزًذ»#4$
يىي اس حيطِ ّبي هذيزيت هٌبثغ ،هذيزيت وبروٌبى اعت .ثب اًتخبة فحيح ًيزٍّبي اًغبًي ،هي تَاى ثٌيبى فحيحي ثزاي
عبسهبى تذارن ديذ.
هذيزيت وبروٌبى چيغت؟
ٔسيطيت وبضوٙبٖ قبُٔ ث ٝوبض ٌيطي  ٚا٘تربة وبضوٙبٖ ،اضظيبثي ٓ٘ ٚبضت ثط آ٘بٖ ،تٛؾٟٗٔ ٝبضت ٞبي فطزي  ٚقغّي  ٚتبٔيٗ ضفب ٜايكبٖ اؾت.
ثب تَخِ ثِ تؼزيف ثبال ،هذيزيت وبروٌبى ؽبهل هَارد سيز اعت:
 - 1ربي ٌصاضي ٞط فطز زض ربيٍب ٜذٛزـ
 - 2تٛؾٗ ٚ ٝپيكطفت ٔحيٍ وبض ثَٛ ٝضي و ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ تغييطاتي و ٝزضَ َٛظٔبٖ زض تمبيبٞبي ثيٕبضاٖ ثطاي زضيبفت ذسٔبت
ايزبز ٔي قٛز ،آٔبز ٜق٘ٛس .
 - 3إَيٙبٖ اظ ضيبيت قغّي وبضوٙبٖ
ثب ُٔٙجك وطزٖ ثٟتطيٗ ّٖٕىطز ) ( Best Practiceزضٔسيطيت ٔٙبثٕ ا٘ؿب٘ي ،ثب ثٟجٛز ٔؿتٕط ضيبيت قغّي وبضوٙبٖ  ٚتٛؾٟٗٔ ٝبضت ٞبي
فطزي  ٚقغّي آ٘بٖٔ ،ي تٛاٖ ثبٖج افعايف ويفيت اضائ ٝذسٔبت ث ٝثيٕبضاٖ قس  .ايٗ أط إٞيت ٔسيطيت وبضوٙبٖ زض ارطاي حبوٕيت ذسٔبت
ثبِيٙي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.
ٕٔيعي ثبِيٙي ٔي تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ٔىب٘يؿٕي ثطاي يبزٌيطي ،ثٔ ٝسيطيت وبضوٙبٖ وٕه وٙسٕٔ .يعي ثبِيٙي ٔي تٛا٘س تغييطاتي ضا و ٝثطاي ثٟجٛز
اضائ ٝذسٔبت ث ٝثيٕبضاٖ ٘يبظ اؾت ٘كبٖ زٞس  ٚايٗ ٘يبظ ٞب قبُٔ ٘يبظٞبي آٔٛظقي وبضوٙبٖ ٘يع ٔي قٛز ٓٞ .چٙيٗ ٕٔيعي ثبِيٙي ٔي تٛا٘س
٘كبٖ زٞس و ٝآيب زض يه ٔطوع اضائ ٝذسٔبت ؾالٔت  ،تّفيك ٔٙبؾجي اظ زا٘ف ٟٔ ٚبضت وبضوٙبٖ ثطاي ا٘زبْ أٛض ٔحٚ ِٝٛرٛز زاضز.
 ٓٞچٙيٗ ٔكبضوت ثيٕبضاٖ ٔ ٚطزْ ٘يع ٔي تٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضي ثطاي يبزٌيطي ثٔ ٝسيطيت وبضوٙبٖ وٕه وٙس .ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ثبظذٛضز ٞبيي
و ٝاظ قىبيبت ٔطزْ ٌطفتٔ ٝي قٛز ٔي تٛا٘س ثطاي آٔٛظـ ٟٔ ٚبضت آٔٛظي وبضوٙبٖ ٘يع ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز.
ٔسيطيت وبضوٙبٖ  ٓٞچٙيٗ قبُٔ ٔسيطيت اَالٖبت فطزي ٟٔ ٚبضت آٔٛظي ٞبي وبضوٙبٖ ٘يع ٔي قٛز .اؾتفبز ٜنحيح اظ اَالٖبت فطزي ٚ
حفبْت اظ آٖ ٞب أطي حيبتي اؾت#27$ .
تطخيع هٌاسب بَدى كاركٌاى با تَجِ بِ ضرح ٍظايفطاى :
ٔٙبؾت ثٛزٖ وبضوٙبٖ ث ٝايٗ ٔٗٙب اؾت و ٝتبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ؾالٔت ٔ ٚسيطاٖ ثبيس ُٕٔئٗ ق٘ٛس و ٝپطؾّٙي ثب ٟٔبضت ،زاضاي نالحيت ،ثب تزطثٝ
 ٚزا٘ف ٔٙبؾت ثطاي ٔطالجت اظ ثيٕبضاٖ زاض٘س.
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زض ايٗ حيُ ٝثبيس ث٘ ٝيبظ ٞبي أٛظقي وبضوٙبٖ  ٚثطذٛضزاضي اظ حٕبيتٟبيي و ٝثطاي ايفبي ٘مف ٔٙبؾت ٔٛضز ٘يبظ آ٘بٖ اؾت ،تٛر ٝزاقت ٓٞ .
چٙيٗ ثٔ ََٛ ٝستي و ٝوبضوٙبٖ ٘يبظ زاض٘س تب ثطاي يبزٌيطي  ٚاؾتفبز ٜاظ فطنت ٞبي پيكطفت قغّي ،اظ ٔحيٍ وبضذٛز زٚض ق٘ٛس ،ثبيس تٛرٝ
ٕ٘ٛز#27$ .
ٞط چ ٝضٚقٗ تط ثسا٘يس و ٝث ٝچ ٝچيعي ٘يبظ زاضيس  ،ثٟتط ٔي تٛا٘يس قرم ٔٙبؾت ضا ا٘تربة وٙيس .اثتسا ثبيس قطايٍ احطاظ يه قغُ ضا ثب تٛرٝ
ثْٚ ٝبيف ٔ ٚؿِٚٛيت ٞبي آٖ قغُ  ٚحسالُ تحهيالت ٟٔ ٚبضت ٞب  ٚتزطثيبت ٔٛضز ِع ْٚآٖ ،تسٚيٗ ٕ٘بييس .زض ظٔبٖ ٔهبحج ٚ ٝا٘تربة افطاز،
قطايٍ احطاظ قغّي ضا زض ٘ٓط ٌطفت ٚ ٝؾٚٛاالت ذٛز ضا ثطاؾبؼ آٖ ا٘تربة ٕ٘بييس.
زض حيٗ ٔهبحج ٝثبيس ث ٝؾٚٛاالت ظيط پبؾد زٞيس :
 چطا ثطاي ٌطفتٗ ايٗ وبض الساْ ٕ٘ٛز ٜاؾت؟
 چ ٝوبضي ٔي تٛا٘س زض ؾبظٔبٖ قٕب ا٘زبْ زٞس؟
 چٍٔ ٝ٘ٛي تٛا٘س ذٛز ضا ثب تيٕي وٚ ٝرٛز زاضزُٔ ،بثمت زٞس؟
 چ ٝظٔب٘ي ٔي تٛا٘س وبض ذٛز ضا قط ٔٚوٙس؟
 آيب ثب ايٗ حمٛلي و ٝقٕب ٔي زٞيسٔ ،ي تٛا٘س وبض وٙس؟
لجُ اظ قط ٔٚث ٝوبض  ،پطؾ ُٙثبيس اظ ْٚيف ٝاي و ٝثط ٖٟس ٜاٚؾت ث ٝذٛثي ُّٕٔ قس ٚ ٜتٛؾٍ فطزي و ٝثب ايٗ ْٚيف ٝآقٙب اؾت ،آٔٛظـ زازٜ
قس ٚ ٜقرهي ثٖٛٙ ٝاٖ ضإٙٞب و ٝثتٛا٘س ؾٚٛاالت ذٛز ضا اظ ا ٚثپطؾس  ،ث ٝاٗٔ ٚطفي قٛز.
ثطاي آٖ و ٝاظ زضؾت ثٛزٖ ٔسيطيت ذٛز زض أط وبضوٙبُٖٕٔ ،ئٗ ثبقيس الظْ اؾت ٘ىبت ظيط ضا ضٖبيت وٙيس:
 قطايٍ احطاظ ٞط قغُ ضا ث ٝضٚظ قس ،ٜزاقت ٝثبقيس. قطايٍ اؾترساْ ضا ٔكرم وٙيس. اضظيبثي زَ ٚطف ٝزاقت ٚ ٝثط٘بٔٞ ٝبيي ثطاي تٛؾٗ ٝفطزي وبضوٙبٖ ذٛز زاقت ٝثبقيس. أىب٘بت آٔٛظقي ضا زض زاذُ ؾبظٔبٖ ثطاي پطؾ ُٙفطا ٓٞوٙيس. رّؿبت ٔ ٓٓٙثب پطؾ ُٙذٛز زاقت ٚ ٝاضتجبٌ ٔٙبؾجي ضا ثب آٖ ٞب ثطلطاض وٙيس. أىبٖ آقٙبيي ثب ٔمطضات  ٚيٛاثٍ ازاضي  ٚضٚـ ٞبي ثيبٖ قىبيبت ضا ثطايكبٖ فطا ٓٞوٙيس. پط٘ٚسٞ ٜبي پطؾّٙي ضا ث ٝنٛضت ٔحطٔب٘ ٍٝ٘ ٝزاقت ٚ ٝزؾتطؾي ث ٝآٖ ٞب ضا فمٍ ث ٝافطاز ٔزبظ ٔحسٚز وٙيس#12$ .چگًَِ پرسٌل خَد را تطَيك بِ اًجام بْتر كارً ،وايين؟
َجيٗت ثكط ث٘ ٝحٛي اؾت و ٝث ٝزضيبفت پبزاـ ،ثٟتط اظ ٔزبظات  ٚتٙجي ٝپبؾد ٔي زٞس .ثطاي آٖ و ٝثتٛا٘يس اضظيبثي زضؾتي اظ وبض يه
پطؾ ُٙزاقت ٝثبقيس ثبيس زليمب ثسا٘يس و ٝچ ٝوبضي ا٘زبْ ٔي زٞس .زا٘ؿتٗ زليك ْٚبيف يه پطؾ ُٙثٙٗٔ ٝبي آٖ ٘يؿت وٚ ٝاضز رعييبت
ْٚيف ٝاـ قٛيس ،ظيطا قٕب يه ٔسيط ٞؿتيس  ٝ٘ ٚيه فطز ارطايي  .يٕٙب ثبٖج ٔي قٛز فىط وٙس و ٝث ٝا ٚاٖتٕبز ٘ساضيس .ؾبز ٜتطيٗ ضا ٜآٖ
اؾت و ٝث ٕٝٞ ٝپبزاـ يىؿبٖ زٞيس ِٚي آيب ثب ايٗ ضٚـ ٔي تٛا٘يس ثبٖج افعايف اٍ٘يعٔ ٜي قٛيس؟!!!
ثٟتطيٗ ضا ٜثطاي افعايف اٍ٘يع ٜپطؾ ،ُٙآٖ اؾت و ٝاظ ذٛز ا ٚثپطؾيس و ٝچ ٝپبزاقي ٔي ذٛاٞس .ثًٗي ٞب پ ، َٛثًٗي ٞب ٚلت ثيكتط ،ثًٗي
ٞب وبض پطٞيزبٖ  ٚچبِف ثطاٍ٘يع تط  ٚثًٗي ٞب ٕٔىٗ اؾت اُ٘ٗبف زض ؾبٖت وبضيكبٖ ضا ثٖٛٙ ٝاٖ پبزاـ شوط وٙٙس.

وغي چِ پبعخي ثِ پبداؽي وِ ؽوب دادُ ايذ ،هي دّذ.
لذرداًي اس پزعٌل ثبيذ اس دل هَارد سيز ثزآيذ:
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ثبيذ ثجيٌيذ وِ ّز

 ثالفبنّ ٝثٗس اظ اتٕبْ ٔٛفمييت آٔيع يه لؿٕت يب تٕبْ يه فٗبِيت ثبقس. لسضزا٘ي اظ َطف وؿي ؤ ٝي زا٘س آٖ فٗبِيت چيؿت ،نٛضت ٌيطز . ثطاؾبؼ زضن نحيح اظ وبضي و ٝا٘زبْ قس ٜاؾت ،ثبقس.پاداش ّايي كِ هي تَاًذ هَثر باضذ ضاهل هَارد زير است:
 تكىط قرهي يب وتجي اظ َطف ؾطپطؾت ٔؿتميٓ  ٚيب اظ َطف ٕٞىبضي وٛٔ ٝضز احتطاْ  ٕٝٞاؾت. ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔٗطٚفيت زض ثيٗ ٖٕ.ْٛ اٖالْ ٔٛفميت فطز زض رّؿبت تيٕي. تكريم آٖ و ٝوبض لجّي ث ٝذٛثي ا٘زبْ قس ٚ ٜزضذٛاؾت اظ فطز ثطاي لج َٛا٘زبْ وبض ثٗسي. زازٖ ثبظذٛضز ٞبي ٔتٙبٚة ٔ ٚكرم $زض اثتسا ثبظذٛضز ٞبي ٔخجت زاز ٜقٛز# اٖالْ ٖٕٔٛي تبحيط فٗبِيت ٔٛضز ٘ٓط ثط ؾبظٔبٖ  ٚزضٔبٖ ثيٕبضاٖ . تكٛيك ث ٝافعايف زا٘ف ،اَالٖبت ٟٔ ٚبضت ثطاي ا٘زبْ وبض ثٟتط. اذتهبل ظٔبٖ ثطاي ٌٛـ زازٖ ث ٝپيكٟٙبزات ،قىبيبت ٔ ٚكىالت. يبزٌيطي اظ اقتجبٞبت  ٚايزبز تغييطات لبثُ ٔكبٞس.ٜحبوويت ثبليٌي ًيبسهٌذ وبر تيوي در توبم عطَح عبسهبًي ثب ّز هيشاى تحقيالت ٍ هْبرت اعت#12$ .
در هذيزيت هَفك وبروٌبىً ،مؼ هغٍَل ٍ يب هذيز هغتمين ٍ يب هذيزاى ارؽذ ثزوغي پَؽيذُ ًيغتً .مؼ هذيزاى هبًٌذ ًمؼ
رّجز در يه تين اعتّ .ز تين ثب هذد يه رّجزي خَة ٍ هَفك هي تَاًذ ثِ تؼبلي ثزعذ ٍ ثْتزيي خذهبت را ثب ثبالتزيي ويفيت
ارايِ دّذ.
كار تيوي ٍ هذيريت آى:
وبض تيٕي ٘يبظٔٙس احتطاْ ٔتمبثُ ،تٟٗس  ٚاٖتٕبز اؾت ٓٞ .چٙيٗ وبض تيٕي ٘يبظٔٙس ٔكبضوت  ٕٝٞاًٖبي تيٓ  ٚفطز ثيٕبضي اؾت و ٝث ٝاٚ
ذسٔت ٔي زٙٞس .اًٖبي تيٓ ثبيس ثَٛ ٝض ضٚقٗ  ،اظ ٘مف ْٚ ٚيف ٝذٛز زض تيٓ ُّٕٔ ثبقٙس .وبض تيٕي ٘يبظٔٙس يه ضٞجطي  ٚيه وب٘بَ
اضتجبَي ذٛة اؾت ٓٞ .چٙيٗ ٘يبظٔٙس قٙبؾبيي ٔكىالت  ٚضفٕ آٖ ٞب ثٛٓٙٔ ٝض اضائ ٝذسٔبت ثيٕبضٔ -حٛض اؾت .ثؿيبضي اظ قىبيبت ثيٕبضاٖ
٘بقي اظ ٚرٛز يه وب٘بَ اضتجبَي يٗيف ثيٗ اًٖبي تيٓ اؾت#4$ .
ًمص هذير يا هسٍَل يا رّبر در سيستن سالهت چيست؟
ضٞجطي زض ؾيؿتٓ ؾالٔت زض زٚؾُح ُٖٕ ٔي وٙس:
 - 1ؾُح ؾبظٔب٘ي
 - 2ؾُح فطزي  ٚقغّي
رّجزي در عطح عبسهبًي:

34

ثطاي ٔخبَ ؾطپطؾتبض  ٚيب پعقه ٔؿٞ َٚٛط ثرف ،يه ضٞجطي قغّي  ٚحطف ٝاي ضا فطأ ٓٞي وٙس  ٚزاضاي ؾُحي اظ ٔؿِٚٛيت  ٚلسضت اؾت
ؤ ٝي تٛا٘س ٘حّٕٖ ٜٛىطز ضا ٞسايت ،پبيفٓ٘ ،بضت ٔ ٚطٚض وٙس ٓٞ .چٙيٗ زض يه ؾبظٔبٖ تطتيجي ٚرٛز زاضز و ٝاظ ضٞجطي حٕبيت وطز ٚ ٜآٖ
ضا زض ؾُح يه ثرف  ٚيب يه تيٓ  ٚيب يه ربٔٗ ٝتٛؾٗٔ ٝي زٞس.
رّجزي در عطح فزدي ٍ ؽغلي:
 ٓٞچٙيٗ ٞط فطزي ٔؿ َٚٛتٛؾٗ ٚ ٝاضتمبي ٟٔبضت ٞب  ٚتٛا٘بيي ٞبي ذٛز ثٖٛٙ ٝاٖ ًٖ ٛيه تيٓ اؾت  ٚآٖ ضا ثٛٓٙٔ ٝض پيكطفت  ٚث ٝوبض
ٌيطي قيٞ ٜٛبي تبظ ٛ٘ ٚ ٜزض حيُ ٝقغّي ذٛز ا٘زبْ ٔي زٞس.
ضٞجط زض ٞط ؾُحي و ٝثبقسٔ ،ؿ َٚٛتهٕيٓ ٌيطي ،يبزٌيطي  ٚثٟجٛز اؾتٚ .رٛز ضٞجطاٖ ٔٛحط  ٚاحط ثرف زض  ٕٝٞؾُٛح ؾبظٔبٖ ٞب  ٝ٘ ٚفمٍ
زض ضاؼ يه ؾبظٔبٖٛٔ ،ضز ٘يبظ اؾت  .ضٞجطاٖ زض ٞط ربيٍبٞي و ٝثبقٙس لبزض ٞؿتٙس و ٝرٟت ٔ ٚؿيط حطوت ضا ٔكرم ٕ٘ٛز ،ٜتٟٗس الظْ ضا
زض ٕٞىبضاٖ اظ َطيك ايزبز اٍ٘يع ٚ ٜاِٟبْ ثركيسٖ ث ٝآ٘بٖ ثطاي پيكطفت ،ايزبز وٙٙس.
اغَل يک رّبري هَفك در كار تيوي ،ضاهل هَارد زير است:


پبي ٝضيعي زض رٟت حطوت ث ٝؾٛي چكٓ ا٘ساظ.



تكٛيك  ٚتطغيت زيٍطاٖ ث ٝؾٟيٓ قسٖ زض چكٓ ا٘ساظ.



٘ٛآٚضي  ٚاثتىبض.



زاقتٗ اضتجبٌ ذٛة ٟٔ ٚبضت ٌٛـ زازٖ  ٚقٙيسٖ.



زاقتٗ ٔؿِٚٛيت ضٚقٗ  ٚقفبف  ٚزاقتٗ لسضت ثطاي ايزبز اضتمب  ٚثٟجٛزي.



آٌبٞي اظ ٘ح ٜٛاِٟبْ ثركيسٖ  ٚايزبز اٍ٘يع ٜزض زيٍطاٖ#28$ .

ثبيذ تَخِ داؽت وِ اعتمزار حبوويت ثبليٌي ٍ تفىز ارتمبي ويفيت ًيبسهٌذ يه تغييز ثشري عبسهبًي اعت پظ ثبيذ ثذاًين وِ
چگًَِ هي تَاًين عبسهبى ٍ تين خَد را ثزاي ايي تغييز آهبدُ وٌين .ثبيذ اس تين خَدهبى در هغيز تغييزات  ،حوبيت وٌين.
ثبيس ثسا٘يٓ و ٝثطاي ضؾيسٖ ث ٝويفيت  ،تغييط غيط لبثُ ارتٙبة ثٛزٕٞ ٚ ٜيك ٝزض حبَ ٚل ٔٛاؾت ٟٓٔ .آٖ اؾت و ٝثتٛا٘يٓ تيٓ ذٛز ضا ثب يه
حطوت آضاْ ٘ ٚطْ ث ٝؾٕت تغييط آٔبز ٜوطز ٚ ٜثط ٔٛإ٘ ٔ ٚمبٔٚت ٞبيي و ٝزض ثطاثطٔبٖ ٚرٛز زاضز  ،غّج ٝوٙيٓ .ثب ٚرٛز ٞيزب٘ي و ٝتغييط
ٔيتٛا٘س زض ٌط ٜٚايزبز وٙسِٚ ،ي ا٘ؿبٖ ثبظ  ٓٞتٕبيُ ثٔ ٝمبٔٚت زاضز.
ثٙبثطايٗ ثطاي آٖ و ٝثتٛا٘يٓ تغييط ٔٛحطي زض ؾبظٔبٖ ذٛز ايزبز وٙيٓ الظْ اؾت السأبت ظيط ضا ا٘زبْ زٞيٓ :
 ثطاي تهٕيٓ ٌيطي زض ٔٛضز آٖ و ٝثسا٘يٓ ،چ ٝچيعي ٘يبظ ث ٝتغييط زاضز ثبيس اَالٖبت  ٚقٛاٞس الظْ رٕٕ آٚضي وٙيٓ. ثطاي پيسا وطزٖ ٔكىالت  ٚضا ٜحُ آٖ ٞبٔ ،ؿِٚٛيت ٞب ضا تمؿيٓ وٙيٓ تب ٔ ٕٝٞكىالت ضا اظ آٖ ذٛز زا٘ؿت ٚ ٝذٛز ضا زض آٖ قطيهثيٙٙس.
-

ظٔبٖ وبفي ثطاي ثحج  ٚتجسَ ٘ٓط ثب اًٖبي تيٓ ذٛز فطا ٓٞوٙيٓ تب  ٕٝٞثسا٘ٙس وٓ٘ ٝطات آٖ ٞب ٔ ٟٓثٛزٛٔ ٚ ٜضز تٛر ٝلطاض
ٔيٌيطز.

 تغييطات ضا ثب ثطزاقتٗ لسْ ٞبي وٛچه ايزبز وٙيٓ. -حٕبيت  ٚپكتيجب٘ي وبفي ايزبز وطزٔ ٚ ٜيعاٖ پيكطفت وبض ضا پبيف وٙيٓ.
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 ثطاؾبؼ ٔيعاٖ پيكطفت ٔطتت ثبظذٛضز زاز ٜتب اًٖبي تيٓ ثسا٘ٙس ؤ ٝيعاٖ پيكطفت زض چ ٝحسي ثٛز٘ ٚ ٜمف آٖ ٞب زض ايٗ پيكطفتچيؿت.
 -اتٕبْ وبض  ٚايزبز تغييطات ضا ركٗ ٌطفتٓ٘ ٚ ٝبضت  ٚپبيف ذٛز ضا ازأ ٝزٞيٓ تب اظ پؿطٚي  ٚثطٌكت ثٖ ٝمت پيكٍيطي وٙيٓ#12$ .

آضٌايي هختػري با لاًَى هجازات اسالهي در خػَظ ضكايات ٍ خطاّاي پسضكي:
زض ثحج تٗبُٔ ثب ثيٕبض و ٝيىي اظ ٔحٛض ٞبي حبوٕيت ثبِيٙي ث ٝقٕبض ٔي ضٚز  ،زض ذهٛل ٘ح ٜٛثطلطاضي ضٚاثٍ حطف ٝاي تيٓ ثبِيٙي ثب ثيٕبض
ٕٞ ٚطاٞبٖ زض حيٗ اضاي ٝذسٔت ٛٔ ،اضزي ضخ ٔي زٞس ؤ ٝي تٛا٘س ٔٙزط ث ٝقىبيت  ،زازذٛاٞي ٘ ٚبضيبيتي ثيٕبضاٖ اظ پعقه ٔٗبِذ  ٚيب وبزض
زضٔب٘ي قٛز.
اٖ أط اظ يىؿ ٛضيك ٝزض ٖسْ ٔٛفميت زض ثطلطاضي اضتجبٌ نحيح ٙٔ ٚبؾت ثب ثيٕبض ٕٞ ٚطاٞب٘ف  ٚاظ ؾٛيي زيٍط ٔتبحط اظ ٖٛأُ ٔرتّفي ٘ٓيط
ؾُح ؾٛاز  ٚزا٘ف  ٚتٛلٕ ثيٕبض ،ضؾب٘ٞ ٝبي رٕٗي ،قطوت ٞبي ثيٕٚ ،ٝوال  ،تٙعَ ٔٛلٗيت ارتٕبٖي پعقىبٖ ،افعايف تٗساز زا٘ف آٔٛذتٍبٖ
ضقتٞ ٝبي ٌط ٜٚپعقىي  ٚضٚي آٚضزٖ ٌطٞٚي اظ پعقىبٖ ٚ ٚاثؿتٍبٖ ث ٝحطف پعقىي ث ٝا٘زبْ اٖٕبَ ذالف لب٘ ٖٛزض رٟت افعايف زضآٔس
اؾت.
اقٙبيي پعقىبٖ  ٚنبحجبٖ حطف پعقىي ث ٝلب٘ ٖٛثٚ ٝيػ ٜلب٘ٔ ٖٛزبظات اؾالٔي ٔ ،ي تٛا٘س زض وبٞف ثطٚظ ايٗ قىبيبت ٘ ٚبضيبيتي ٞبي ثٝ
ٚرٛز آٔس ٜاظ ثيٕبضاٖ ٛٔ ،حط ٚالٕ قٛز.
« لَاًيي هزتجط ثب خطبّبي پشؽىي در لبًَى هدبسات اعالهي در فَرتي وِ پشؽه ثِ ػٌَاى هتْن ثبؽذ ثِ  5دعتِ تمغين هي
ؽَد»:
1
2
3
4
5

-

نسٚض ٌٛاٞي ٞبي ذالف ٚالٕ
فبـ وطزٖ اؾطاض پعقىي
لهٛض پعقىي
ٖسْ اذص ثطائت  ٚضيبيت
ؾمٍ رٙيٗ رٙبيي

زض ذهٛل حفّ اؾطاض پعقىي و ٝيىي اظ ٔهبزيك تٗبُٔ ثب ثيٕبض ٔحؿٛة ٔي قٛز ثبيس زا٘ؿت و:ٝ
« ضاظ پعقىي ٖجبضت اؾت اظ آٖ چ ٝذٛز ثيٕبض ث ٝپعقه زض ٔٛضز ذٛزـ ٔي ٌٛيس ذٛا ٜزض ثطاثط ؾٚٛاَ پعقه ثبقس يب ثٖٛٙ ٝاٖ قطح
ثيٕبضي  ٚيب آٖ چ ٝو ٝپعقه ثب ٔٗبي ٝٙثيٕبض  ٚيب زض ٔٙعَ  ٚيب زض ٔحُ ثؿتطي قسٖ ٔكبٞسٔ ٜي وٙس .اؾطاض ذب٘ٛازٌي ٘يع رع اؾطاض
پعقىي ٔحؿٛة ٔي قٛزٖ .ال ٜٚثط پعقه  ،تٕبْ وؿب٘ي و ٝثب ا ٚزض ٔحُ وبض ٚي ٕٞىبضي زاض٘س ٘يع ْٔٛف ث ٝحفّ اؾطاض پعقىي
ٞؿتٙسِٚ .ي زض ثيٗ ايٗ افطاز ٚاثؿتٍبٖ ث ٝحطف پعقىي اظ لجيُ پطؾتبض ٔ ٚبٔب  ٚغيط ٜو ٝذٛز زاضاي ٔؿِٚٛيت حطف ٝاي ٞؿتٙس،
ذٛزقبٖ پبؾرٍ ٛثٛز ، ٜأب ٔؿِٚٛيت ؾبيط افطاز ثب پعقىي اؾت و ٝآٖ ٞب ضا ث ٝوبض ٌٕبضز ٜاؾت»
زض ضٚيٞ ٝبي لب٘٘ٛي  ٚپعقىي ٔب حفّ اؾطاض پعقىي تب ربيي و ُِٕٝ ٝث ٝربٔٗ ٚ ٝافطاز زيٍط ٘ع٘س ،الظْ اؾت .حفّ اؾطاض پعقىي زض ٔمبثُ
ؾؤاالت ٔمبٔبت لًبيي  ٚا٘تٓبٔي يه ٘ ٔٛپٛقيس ٜزاقتٗ رطْ  ٚوٕه ثٔ ٝزطْ تّمي ٔي قٛز.
هغئلِ رضبيت ٍ ثزائت:
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ايٗ ٔم ِٝٛاظ ز ٚرٙج« ٝضيبيت» « ٚثطائت» تكىيُ قس ٜاؾت .زض وكٛض ٔب پعقىبٖ ثيكتط ثٌ ٝطفتٗ «ضيبيت» ثؿٙسٔ ٜي وٙٙس  ٚزض ٘تيزٝ
زچبض ٔكىالتي و٘ ٝبقي اظ ٖسْ ٌطفتٗ «ثطائت» اؾت ٔ ،ي ق٘ٛس .ظيطا ٌطفتٗ «ضيبيت» ٕٔىٗ اؾت ٔؿِٚٛيت ويفطي ضا ٔٙتفي ؾبظز ِٚي
اٌط«ثطائت» حبنُ ٘كٛز ٔي تٛا٘س ٔٙزط ث ٝثطٚظ ٔؿِٚٛيت ٔس٘ي قٛز.
تؼزيف رضبيت :
« ٖجبضت اؾت اظ وؿت اربظ ٜاظ ثيٕبض يب اِٚيب يب ؾطپطؾتبٖ يب ٕ٘بيٙسٌبٖ لب٘٘ٛي ٚي زض رٟت زضٔبٖ ثيٕبضي ا ٚآٖ اظ زضٔبٖ َجي يب رطاحي ٚ
.»...
تؼزيف ثزائت:
« آٌبٞي زازٖ ث ٝثيٕبض يب اِٚيب يب ؾطپطؾتبٖ يب ٕ٘بيٙسٌبٖ لب٘٘ٛي ثيٕبض ٘ؿجت ث ٔٛ٘ ٝثيٕبضي ٘ ٚح ٜٛزضٔبٖ  ٚذُطات ٖٛ ٚاضو زضٔبٖ ثيٕبضي ٚ
تجطي رؿتٗ پعقه اظ ذُطات ٖٛ ٚاضو احتٕبِي زضٔبٖ».
ؽزايط ثزائت دٌّذُ:
ثطاي ايٙى ٝثطائت حبنُ قس ٜاظ ٘ٓط لب٘ٛٔ ٖٛضز لج َٛثٛز ٚ ٜزض زازٌب ٜپصيطفت ٝقس ٜثبقس ،الظْ اؾت ثطائت زٙٞس ٜقطايٍ ظيط ضا زاضا ثبقس:
 - 1اّٞيت لب٘٘ٛي زاقت ٝثبقس يٗٙي ث ٝؾٗ ثّ ٘ٛضؾيس ٜثبقس  ٚاظ لٖ ٜٛمُ ٘يع ثطذٛضزاض ثبقس و ٝزض غيط ايٗ نٛضت ٘يبظ ث ٝليٓ ثب
قطايٍ لب٘٘ٛي آٖ زاضز.
 - 2ثطائت اظ ضٚي آٌبٞي  ٚآظازا٘ ٝنٛضت ٌيطز.
 - 3ظٔبٖ ثطائت ثبيس لجُ اظ الساْ زضٔب٘ي يب رطاحي تٛؾٍ پعقه ثبقس.
لبًَى هدبسات اعالهي ٍ ثزائت
زٔ ٚبز ٜلب٘٘ٛي زض ٔٛضز ثطائت زض لب٘ٔ ٖٛزبظات اؾالٔي ث ٝقطح شيُ آٔس ٜاؾت:
هبدُ  :60چٙب٘چَ ٝجيت لجُ اظ قط ٔٚزضٔبٖ يب اٖٕبَ رطاحي اظ ٔطيى يب ِٚي ا ٚثطائت حبنُ ٕ٘ٛز ٜثبقس ،يبٔٗ ذؿبضت رب٘ي يب ٔبِي يب
٘مم ًٖ٘ ٛيؿت  ٚزض ٔٛاضز فٛضي و ٝاربظٌ ٜطفتٗ ٕٔىٗ ٘جبقس َجيت يبٔٗ ٕ٘ي ثبقس.
ٔبزٞ :322 ٜطٌبَ ٜجيت يب ثيٕبض ٔ ٚب٘ٙس آٖ لجُ اظ قط ٔٚث ٝزضٔبٖ اظ ٔطيى يب ِٚي ا ٚيب اظ نبحت حيٛاٖ ثطائت حبنُ ٕ٘بيس ٖٟس ٜزاض ذؿبضت
پسيس آٔس٘ ٜرٛاٞس ثٛز.
اِجت ٝثبيس تٛر ٝزاقت و ٝپعقه ْٔٛف ث ٝضٖبيت لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات زِٚتي  ٚقغّي  ٚپطٞيع اظ ثي احتيبَي  ٚثي ٔجبالتي اؾت  ٚنطف ٌطفتٗ
ضيبيت  ٚثطائت ٕ٘ي تٛا٘س ايٗ ٔؿِٚٛيت ذُيط ضا اظ زٚـ ا ٚثطزاضز .ايٗ ثطائت ثٖٛٙ ٝاٖ يه ؾٙس تب ظٔب٘ي ٔٗتجط اؾت و ٝضيبيت ثيٕبض رّت ٚ
ضٖبيت ٔٛاظيٗ ّٖٕي  ٚفٙي ٓ٘ ٚبٔبت زِٚتي قس ٜثبقس.
لهٛض پعقىي يىي اظ رٙجٞ ٝبي ذُبٞبي پعقىي اؾت و ٝآقٙبيي پعقىبٖ ثب لٛا٘يٗ ايٗ ثحج ٔي تٛا٘س وٕه قبيب٘ي ث ٝپيكٍيطي اظ ثطٚظ ايٗ
ٔٛاضز ٕ٘بيس.
لقَر پشؽىي چيغت؟
لهٛض پعقىي ٖجبضت اؾت اظ:
« وٛتبٞي زض ارطاي اؾتب٘ساضز ٔطالجت ٞبي پعقىي و ٝثبيس ث ُٕٖ ٝآيس .زض حميمت لهٛض ٖجبضت اؾت اظ تطن فُٗ الظْ  ٚيب ا٘زبْ فُٗ
ٕٔ»ٖٝٛٙ
لٛاٖس ٓ٘ ٚبٔبت قغّي لٛا٘يٙي اؾت ؤ ٝحسٚز ٜتٟٗسات پعقه ضا ٔٗيٗ ٔ ٚكرم وطز ٜاؾت.ثط َجك ايٗ ٖميسٔ ٜي تٛاٖ لهٛض پعقىي ضا ثٝ
ٖسْ ا٘زبْ تٟٗسات ذبني و ٝحطف ٝپعقىي ثط پعقه ٚارت ٌطزا٘يس ٜاؾت تٗطيف ٕ٘ٛز.
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ثبيس زا٘ؿت وٖ ٝال ٜٚثط ٔيعاٖ پيكطفت ّٖٓ زض يه ضقت ٝذبل  ٚزض ٘ٓط ٌطفتٗ ظٔبٖ ثطٚظ ذُبي پعقىئ ،ؿبيُ زيٍطي ٔب٘ٙس قطايٍ ٔىب٘ي
 ٚزٚضي اظ ٔطوعٚ ،يٗيت ذبل ثيٕبض ٘ ،جٛزٖ پطؾتبض يب پعقه٘ ،يع زض اضظيبثي لهٛض پعقىي ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔي ٌيطز.
تٕبْ ثيٕبضاٖ حك زاض٘س اظ پعقىكبٖ ا٘تٓبض يه زضٔبٖ َجي اؾتب٘ساضز زاقت ٝثبقٙسِٚ .ي ايٗ ثساٖ ٔٗٙي ٘يؿت و ٝپعقىبٖ ثبيس ٘تيز ٝزضٔب٘ي
ضيبيت ثركي ضا ثطاي ثيٕبضاٖ تًٕيٗ وٙٙس .ظيطا زذبِت ٖٛأُ ثيِٛٛغيىي ٔي تٛا٘س زض ٘تيزٟ٘ ٝبيي لبثُ پيف ثيٙي زضٔب٘ي ،اذتالَ ايزبز
وٙس . .ثٙبثطايٗ ٖسْ ٘تيزٌ ٝيطي ُّٔٛة زض زضٔبٖ يه ثيٕبض ،يطٚضتبً ثٙٗٔ ٝي لهٛض پعقه ٘جٛزٖ ٚ ٜسْ تكريم يه ثيٕبضي ث ٝز٘جبَ قطح
حبَ زضؾتٗٔ ،بي ٝٙثبِيٙي وبُٔ  ٚآظٔبيكبت پبضاوّيٙيىي الظْ ،لهٛض ٔحؿٛة ٕ٘ي قٛز.
ؽزايط السم خْت اػوبل لفظ لقَر پشؽىي ػجبرتٌذ اس :


پعقه ْٚيفٔ ٝطالجت  ٚزضٔبٖ ثيٕبض ضا ثط ٖٟسٌ ٜطفت ٝثبقس.



پعقه زض ا٘زبْ ايٗ ْٚيف ٝترُي وطز ٜثبقس.



ترُي زض ْٚيف ،ٝؾجت آؾيت ضٚا٘ي يب رؿٕي ث ٝثيٕبض قٛز.

لهٛض پعقىي زض لب٘ٔ ٖٛزبظات اؾالٔي زض تجهطٔ ٜبز 336 ٜث ٝچٟبض ٖٛٙاٖ ثي احتيبطي ،ثي هجبالتي  ،ػذم هْبرت  ٚػذم رػبيت ًظبهبت
دٍلتي تٗطيف ٔي قٛز.

ثي احتيبطي:
ايٗ تٗطيف زض لب٘ٔ ٖٛزبظات اؾالٔي ٔٗبزَ تٗطيف  commissionزض ثحج ذُبٞبي پعقىي اؾت  ٚثٙٗٔ ٝي ّٖٕي اؾت و٘ ٝجبيؿتي اظ ٘ٓط
انّٕٖ َٛي  ٚپعقىي ا٘زبْ پصيطز ِٚي زض احط ؾ ُٟاٍ٘بضي ا٘زبْ ٔي يبثس ٘ ٚبقي اظ ٖسْ تٛر ٝوبفي اؾت.
تٗطيف ثي ٔجبالتي  :ايٗ تٗطيف ٔٗبزَ  omissionزض ثحج ذُبٞبي پعقىي اؾت  ٚثٙٗٔ ٝي ّٖٕي اؾت و ٝثبيس ا٘زبْ ٔي ٌطفت ِٚي زض احط
غفّت ا٘زبْ ٕ٘ي يبثس.
ػذم هْبرت:
قبُٔ ٔٛاضزي اؾت و ٝپعقه تجحط ّٖٕي  ٚفٙي الظْ ضا ثطاي ا٘زبْ وبض ث ٝذهٛني ٘ساضز.
ػذم رػبيت ًظبهبت لبًًَي:
ثٙٗٔ ٝبي ٖسْ ا٘زبْ لٛا٘يٗ  ٚآييٗ ٘بٔٞ ٝبي ٘ٓبْ پعقىي  ٚزؾتٛضإُِٗ ٞبي ٚظاضت ثٟساقت  ٚثركٙبٔٞ ٝبي ٔطاوع ّٖٕي  ٚزضٔب٘ي اؾتٖ .سْ
ضٖبيت ٘ٓبٔبت زِٚتي ٔي تٛا٘س ٖال ٜٚثط ٔحىٔٛيت ويفطي  ٚرجطاٖ ذؿبضت ٚاضزٙٔ ٜتٟي ث ٝتٙجي ٝاً٘جبَي پعقىبٖ  ٚنبحجبٖ حطف ٚاثؿتٝ
قٛز.

آؽٌبيي ثب هَادي اس لبًَى هدبسات اعالهي در خقَؿ لقَر پشؽىي:
تجقزُ  3هبدُٞ :295طٌب ٜثط احط ثي احتيبَي يب ثي ٔجبالتي يب ٖسْ ٟٔبضت ٖ ٚسْ ضٖبيت ٔمطضات ٔطث ٌٛث ٝأطي لتُ يب يطة يب رطح ٚالٕ
قٛز ث٘ ٝحٛي و ٝاٌط آٖ ٔمطضات ضٖبيت ٔي قس ،حبزح ٝاي اتفبق ٕ٘ي افتبز لتُ  ٚيب يطة ٚرطح زض حىٓ قجٕٖ ٝس ذٛاٞس ثٛز.
هبدُ :616زض نٛضتي و ٝلتُ غيط ٖٕس ثٚ ٝاؾُ ٝثي احتيبَي يب ثي ٔٛاالتي يب الساْ ث ٝأطي ؤ ٝطتىت زض آٖ ٟٔبضت ٘ساقت ٝاؾت يب ث ٝؾجت
ٖسْ ضٖبيت ٘ٓبٔبت ٚاضز قٛز ٔؿجت ث ٝحجؽ اظ يه تب ؾ ٝؾبَ ٘ ٚيع ث ٝپطزاذت زي ٝزض نٛضت ُٔبِج ٝاظ ٘بحي ٝاِٚيبي زْٔ ،حى ْٛذٛاٞس قس،
ٍٔط ايٙى ٝذُبي ٔحى ثبقس.
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ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاز فٛق اظ لب٘ٔ ٖٛزبظات اؾالٔي  ٚتٗطيف لهٛض ٔي تٛاٖ ٌفت و ٝلهٛض پعقىي رطْ قجٕٖ ٝس اؾت#29$ .
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