
 

 

 

 ثیوبسستبى ضْیذاى هجیٌی 

 

 حیطِ دس سالهت استمبء ٍ پیطگیشی دس هطبسکت سٍش ٍ هطی خط

 کبسکٌبى

 ضوبسُ

2 

 ٍاحذ ثْجَد کیفیت 

 کذ خط هطی ٍسٍش:

POL-GT-2 

 تبسیخ تْیِ : 16/8/95تبسیخ اثالؽ:

5/8/95 

 2اص1صفحِ : 5/8/96تبسیخ ثبصًگشی: 95دی هبُ  ٍیشایص :

هسئَالى استمب سالهت حَصُ هؼبًٍت ثْذاضتی ، تین هذیشیت اجشایی  ،کبسضٌبس تغزیِ ٍ  کلیِ کبسکٌبى ٍریٌفؼبىصبحجبى فشایٌذ 

،کبسضٌبس ثْذاضت هحیط ٍ ثْذاضت حشفِ ای ، هسئَالى ثخص ّبی ثبلیٌی ٍپبساکلیٌیک ،  کبسضٌبس کٌتشل 

 ػفًَت 

 استمب کیفیت خذهبت کبسکٌبى اّذاف

کبسکٌبى ، کبّص صهبى هشخصی استؼالجی ٍ اص کبس  آسیت ّبی ضغلی اص یشیطگیپ، ىکبسکٌب یکبس ثبصدُ صیافضا

 افتبدگی، افضایص سضبیتوٌذی ثیوبساى ٍ کیفیت اسائِ خذهبت ثِ ثیوبساى.

 

 

 هسئَل استمب سالهت –سیبست  فشد پبسخگَ

کٌتشل سالهت خَد ٍ استمبی  (  : فشآیٌذ لبدس سبصی افشاد ثِ افضایص1986)Ottawaاستمبی سالهت طجك هٌطَس تؼبسیف

 آى

ایي هشکض دس ساستب ی پیَستي ثِ ضجكِ ثیوبسستبًْبی استمب دٌّذُ سالهت ثِ صَست سٍیكشدی جبهغ ٍ یكپبسچِ  ثیبًیِ سیبست / خط هطی

دس داخل سیستوْبی هذیشیت)کیفیت( ثیوبسستبى الذام ٍ  ثب ّذف هطبسکت دس پیطگیشی ٍ استمبی سالهت 

افضایص آگبّی ٍ تَاًوٌذ سبصی کبسکٌبى ٍ حزف ػَاهل خطش آفشیي ػبم ٍ خبظ سا اتخبر کبسکٌبى  ، سیبست 



 ًوَدُ است

 . ذیًوب  ٍاجشاء يیتذٍ کبسکٌبى یاسگٌَه خصَظ دس بًِیسبل یآهَصض هذٍى ثشًبهِی آهَصض ضسیسَپشٍا .1 ضیَُ اًجبم کبس

  ٍسٍد ثذٍ دس سا یثبد یآًت تشیت ٍسطح ٍ یبثی وبسیث جْت الصم طبتیآصهب ػفًَت کٌتشل ضسیسَپشٍا .2

 . ذیًوب یه کٌتشل یهطخص یصهبً فَاصل ٍدس

 پشسٌل کیاسگًََه تیٍضؼ ثب یَتشیکبهپ ستنیٍس یٍصٌذل ضیه طیضشا ، پشسٌل بسک اتبق ًَس بًِیهبّ .3

 . د طَیه کٌتشل وبسستبىیث یا حشفِ ثْذاضت کبسضٌبس تَسط

 .کٌذ یه ثشگضاس سا پشسٌل یاسگًََه تیسػب هَسد دس یحضَس آهَصش یا حشفِ ثْذاضت کبسضٌبس .4

 .دّذ یه لشاس پشسٌل بسیاخت دس یاسگًََه اصَل جْت یآهَصض پوفلت یا حشفِ ثْذاضت کبسضٌبس .5

 . ذیًوب یه سشٍ پشسٌل ِیکل جْت شیض صجح 10 سبػت ِیتغز ٍاحذ هسئَل .6

 هَسد یهغز هَاد ًَع لحبظ اص یٍکبف سبلن ییغزا هَاد پشسٌل  ییغزا نیسط دس ِیتغز ٍاحذ هسئَل .7

 .  لحبظ هی کٌذ  سا بصیً

 ذیجذ پشسٌل ِیکل ثِ کیاست ذلیً اص یشیطگیپ  جْت سا یهذًٍ یآهَصض ثشًبهِ یآهَصض ضسیٍا سَپش .8

 .  ذیًوب یه ٍاجشاء يیتذٍ  اًْب ثكبس ضشٍع اص لجل الَسٍد

 یه آهَصش پشسٌل ِیکل ثِ سا کیاست ذلیً هَاسد ثب همبثلِ ًحَُ ػفًَت ٍکٌتشل یآهَصض ضسیٍا سَپش .9

 .  دٌّذ

 فیتخف% 50 ضاىیه ثِ سا یا دٍسُ چكبة جْت یپشسٌل طبتیآصهب ٍ یگشاف اًجبم وبسستبىیث تیشیهذ .10

 .  طَدیه هتمجل وبسستبىیث ٍ  دٌّذ یه

 . ٌذیًوب یه تیسػب سا ػذالت. . . . ٍ استمبء ، یحمَل اص اػن هَاسد ِیکل دس  وبسستبىیث شاىیٍهذ بستیس .11

 ثشًبهِ هٌبست وتیل ثب پشسٌل جْت سا. . .   (  ٍ استخش)  یٍسصض یّب ثشًبهِ  یػوَه سٍاثط هسئَل .12

 .  ذیًوب یه یضیس

 

ًحَُ ًظبست ثش اجشای خط هطی ٍ 

 سٍش 

 هبِّ 6چک لیست ٍپبیص 

 سیبست ّبی ثیوبسستبى هٌبثغ هشاجغ

 تْیِ کٌٌذگبى 

–هسئَل استمب سالهت –هذیشیت –سیبست 

 تصَیت کٌٌذُ  تبییذ کٌٌذُ 



 

 

هسئَل ثْذاضت حشفِ  –سَپشٍایضس آهَصضی 

 هسئَل کٌتشل ػفًَت –ای 

 هذیشیت :آلبی الیبسی پَس

 هذیش پشستبسی : خبًن ػضیضی 

 هسئَل ثْجَد کیفیت : خبًن خسشٍجشدی

 سیبست :خبًن دکتش سَئیضی


