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  مركزيبخش استريليزاسيون  استانداردهاي الزامات مباني، تشريح
 Central Sterilization & Sanitation )CSSD Department( 

  

  :هدف دوره

  و شناخت دقيق اين الزامات و پياده سازي آ نها CSSD آشنايي با سطوح نوين استانداردهاي

 

  :محتوا دوره

يري از انكارناپذير خود در پيشگدرماني بواسطه تاثير  -امروزه بخش استريليزاسيون و سترونسازي در مراكز بهداشتي
   .بروز و سرايت عفونت و نيز بيماري هاي عفوني نوظهور مورد توجه قرار گرفته است

تا دو دهه اخير اين بخش شامل اتاقي كوچك بود كه در جوار بخش جراحي و يا حتي اتاق عمل قرار داشت. اما در حال حاضر 
 نسازي در كنترل عفونت و پيشگيري از تحميل هزينه هاي اضافه به دليل با توجه به نقش كليدي استريليزاسيون و سترو

به كيي از بخش هاي اصلي بيمارستان مبدل شده و مديريت آن  CSSD درمان بيماران مبتال به عفونت هاي ثانويه، بخش
  .از اهميت ويژه اي برخوردار شده است

، با شيوه هاي مديريت و سازماندهي تجهيزات و منابع  CSSD يدر اين دوره فراگيران عالوه بر آشنايي با استاندارد ها
و نيز با تجهيزات جديد اين بخش و رو شهاي نوين ضدعفوني و سترون سازي و كنترل و  CSSD انساني و گردش كار در

  .تضمين كيفيت هاي مربوطه آشنا مي شوند
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 )Hospital Acquired Infections Control )HAICبيمارستاني  هاي عفونت كنترل

  

  :هدف دوره

  .هدف اين دوره آشنايي با عفونت هاي بيمارستاني و كنترل سيستماتيك آنها مي باشد

 

  :محتوا دوره

قرار م يگيرند، از جمله بيماري هاي عفوني بطور عام و عفونت هاي بيمارستاني بطور خاص كه در اين دوره مورد بحث 
  .خطرنا كترين بيمار يهاي تهديد كننده جان بشر بشمار آمده و نظام سالمت كشورها را به چالش فرا مي خوانند

توسعه و افزايش كمي بيمارستان ها، ظهور بيماري هاي بازپديد و نوپديد و افزايش مقاومت هاي م كيروبي، بروز عفونتهاي 
افزايش مدت بستري بيماران، درنهايت به افزايش قابل توجه هزينه خدمات درماني و در ناشي از خدمات درماني و 

  شرايط حادتر به افزايش مرگ و مير مي انجامد. 

در كشورهاي توسعه يافته، برنامه هاي كنترل عفونت در مراكز بهداشتي درماني از چنان اهميتي برخوردار مي باشند كه 
در اين دوره آموزشي، با استفاده  .كننده جهت ارزيابي كيفيت ارائه خدمات درماني گرديده اندتبديل به كي پارامتر تعيين 

از تجربيات متخصصان داخلي و خارجي و بهره گيري از آخرين دستورالعمل هاي بي نالمللي در زمينه كنترل عفونت، 
ار نت هاي بيمارستاني مورد بررسي قراستريليزاسيون و بهداشت محيط بيمارستان ها، روش هاي نوين جهت كنترل عفو

  .مي گيرد و به تشريح مواردي چون اپيدميولوژي، ميكروبيولوژي و نيز اهميت اقتصادي كنترل عفونت پرداخته مي شود

، ايزوالسيون بيماران مسري، شستشو و ضد عفوني نمودن ( Needle - Stick ) مواجهه با پرسنل مصدوم با سوزن آلوده
 .و وسايل، واكسيناسيون كاركنان از جمله موارد مورد توجه اين دوره آموزشي مي باشند محيط بيمارستان
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 )Joint Commission International )JCI درماني  -بهداشتي مراكز بين المللي بخشي اعتبار

  

  :هدف دوره

  ) آشنايي با مباني، الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم اعتباربخشي بين المللي مراكز بهداشتي درماني

 

  :محتوا دوره

درماني در سطح بين  –مي باشد كه به ارزيابي و اعتبار بخشي مراكز بهداشتي  * JCAHO شاخه بين المللي استاندارد
  المللي مي پردازد.

 JCI درماني و بيمارستان ها ... مي توانند  -استاندارد هاي ويژه بيمارستان ها را تدوين نموده است. اين مراكز بهداشتي
   .بنمايند JCI مميزي و صدور گواهينامهپس از فراگيري و استقراراستانداردهاي اين سيستم تقاضاي 

و الزامات اجرا و استقرار آن تشريح شده و كارشناسان و مميزان اين مراكز با نحوه استقرار  JCI در اين دوره، استاندارد
ر تهر كدام از الزامات، ساختار مستندات، نحوه بوجود آمدن و كنترل آ نها آشنا شده و در كارگاه آموزشي نحوه ايجاد بس

  .مناسب و مستندات سيستم را تمرين مي كنند

 * JCAHO: Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organization  
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 ها بيمارستان درماني و -بهداشتي مراكز در انساني منابع مديريت

  

  :هدف دوره

آشنايي با اصول و مباني مديريت منابع انساني و راه كارهاي افزايش كارآيي نيروي انساني در مراكز بهداشتي درماني و 
  بيمارستان ها

 

  :محتوا دوره

اين واقعيت است كه انسان مهمترين عامل در رسيدن به اهداف سازماني نگرش دقيق به سيستم هاي سازماني بيانگر 
است و مديريت بر منابع انساني به اندازه ارزش اين منابع داراي اهميت مي باشد، زيرا ساير منابع مصروفه در سازمان 

  .به خودي خود نخواهند توانست هدف هاي سازمان را تحقق بخشند

ي به ويژه در سال هاي اخير همراه با كاربرد روزافزون وسايل و ابزارهاي فني نوين در پيشرفت ها و جهش هاي علم پزشك
امر تشخيص و درمان بيماريها و پژوهشهاي علمي و اهميت جان بيماران موجب شده است كه اكثر مراجع توجه زيادي به 

اردهاي بيمارستانها همگام با مديريت برنامه ريزي و اداره بيمارستان معطوف دارند، بي ترديد رعايت ضوابط و استاند
صحيح، افزايش اثر بخشي و كارايي خدمات بيمارستان را به همراه خواهد داشت و در اين ميان نيروي انساني اولين و 

   .مهمترين جزء تش يكل دهنده سازمان بيمارستان است

شامل: جذب، نگه داشت، ارتقاء و توانمند سازي در اين دوره فراگيران با مديريت نوين منابع انساني و وظايف اصلي آن 
   .و عوامل موثر بر انگيزه كاركنان آشنا مي شوند
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  درماني -مراكز بهداشتي ) ويژهC.R.Mمشتري ( با ارتباط مديريت
Customer Relationship Management 

  

  :هدف دوره

آشنايي با نحوه تعامل مشتريان، مديريت تضادهاي بين گرو ههاي مشتريان در مراكز بهداشتي درماني آموزشي (بيماران 
روابط طوالني مدت و ارزشمند بين سازمان و و فراگيران) و طراحي راهكارهاي ايجاد، توسعه، نگهداري و بهينه سازي 

  .مشتريان

 

  :محتوا دوره

در مراكز بهداشتي و درماني، خصوصا مراكزي كه به امر آموزش سطوح مختلف از دانشجويي تا فلوشيپ مي پردازند، 
   .تمركز بر مشتريان و حفظ و ارتقاي رضايتمندي آنها از ظرافت و اهميت بسزايي برخوردار مي باشد

و نيز وظايف و الزامات هر كي از كاركنان و بخشها تشريح  CRM اين دوره مفاهيم و تعاريف مشتري محوري، اصولدر 
گرديده و رو يكرد مديريت مشتريان (مشتري محوري) و سنجش رضايتمندي آ نها و تجزيه و تحليل يافته ها و طراحي 

   .ه مي شودراهكارهاي بهبود رضايت مندي مشتري به فراگيران آموزش داد

 -و اجراي الزامات قانوني آن بصورت علمي» طرح تكريم مراجعين و مشتريان «اين دوره مي تواند براي كاركنان دخيل در 
كاربردي مثمر ثمر بوده و به سازمان كمك ميكند در تعامل با مشتريان خود به طور مؤثري برنامه ريزي و اجراي موفق 

   .داشته باشد
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 درمان و بهداشت بخش استراتژيك در مديريت

  

  :هدف دوره

آشنايي با مديريت استراتژيك و تدوين برنامه هاي راهبردي در سازمانها، دانشگاه ها و مراكز بهداشتي درماني، 
  ...بيمارستانها و

 

  :محتوا دوره

محدوديت منابع و چال شهاي جديد مواجهند. تدوين برنامه هايي كه به وضعيت سازما نها همواره با محيط در حال تغيير، 
داخلي و محيط پيرامون سازمان توجه ويژه ننموده باشد، نمي تواند در بستر محدوديت ها و مشكالت فوق الذكر به نتايج 

   .مطلوب نائل آيد و كيي از اين داليل عدم اجراي برنامه هاي تدوين شده است

استراتژيك، سازمانها ياد مي گيرند برنامه هاي خود را در يك بستر واقعي و مناسب با توجه به شرايط موجود، در تفكر 
و بيروني شامل فرصت  ( S-W ) تدوين نمايند. براي اين منظور سازما نها به تحليل محيط دروني شامل نقاط قوت و ضعف

  متمركز بر موضوعات استراتژيك حياتي SWOT متناسب ماتريسخود پرداخته و راهبرده اي  ( O-T ) ها و تهديدهاي
 ( Critical Strategic Issues )  .سازمان خود تدوين مينمايند  

در اين دوره آموزشي در صورت كليه فراگيران بر نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي سازمان خود مسلط باشند، 
   .مايندميتوانند برنامه استراتژيك پيشنهادي را تهيه ن
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