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Health Promoting Hospitals: Concepts, Indexes and Standards

ABSTRACT
The idea of health promoting hospitals (HPHs) was developed for the first time 
at the World Summit on Health Promotion in 1986 by the World Health Organi-
zation (WHO). According to this idea, hospitals as well as patients, have a signifi-
cant role in promoting public health in general and promoting the health of its 
clients and employees. In the health promoting hospitals approach, hospitals 
are among the best settings to deliver health promotion and prevention ser-
vices. Therefore, its most important mission is to change the treatment-based 
approach to a health-centered approach. Health Promoting Hospitals seek to 
institutionalize the concept of prevention and health promotion among em-
ployees, the empowerment of patients in hospitals and the good interaction of 
hospitals with its community. This approach will result in the improvement of 
the quality of services provided to the people and communities.
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بيمارستان هاى ارتقاءد  هند  ه سالمت: مفاهيم، شاخص ها و استاند  ارد  ها

چكيد   ه
ايد  ه ايجاد   بيمارستان هاى ارتقاد  هند  ه سالمت براى اولين بار د  ر اجالس جهانى ارتقاى سالمت د  ر سال 
1986 و توسط سازمان جهانى بهد  اشت د  ر اعالميه اوتاوا مطرح گرد  يد  . طبق اين ايد  ه بيمارستان ها عالوه 
بر د  رمان بيماران، بايد    نقش قابل توجهى د  ر ارتقاى سالمتي جامعه به طور عام و ارتقاى سالمت مراجعين و 
كاركنان خود   د  اشته باشند  . د  ر د  يد  گاه ارتقاى سالمت، بيمارستان ها جزو بهترين بسترها براى ارائه خد  مات 
ارتقاى سالمت و پيشگيرى هستند  ؛ به طورى كه مهم ترين رسالت آن تغيير نگرش د  رمان محور به نگرش 
سالمت محور است. بيمارستان هاى ارتقاد  هند  ه سالمت به د  نبال نهاد  ينه كرد  ن مفهوم پيشگيرى و ارتقاى 
سالمت بين كاركنان، توانمند  سازى بيماران د  ر بيمارستان و تعامل مناسب بيمارستان با جامعه هستند   كه 

نتيجه اش ارتقا و بهبود   كيفيت خد  مات ارائه شد  ه به مرد  م و جوامع است.
نوع مقاله: سرمقاله.

كليد  واژه ها: ارتقاى سالمت، بيمارستان هاى ارتقاد  هند  ه سالمت، استاند  ارد  ها.
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مقدمه ا
سازمان جهاني بهداشت در سال 1986 در بيانيه «منشور اتـاوا» 
روزانه  زندگى  محيط  از  جدا  افراد  سالمت  كه  است  كرده  تأكيد 
كرده  احاطه  را  افراد  كه  است  محيطى  تأثير  تحت  و  نبوده  آن ها 
زندگى  و  تفريح  فعاليت،  كار،  به  آن  در  افراد  كه  محيطى  است؛ 
مى پردارند(1). اين نوع نگرش به سالمت تبيين كننده ديد مكانى١ 
به  منجر  سالمت  به  ديدى  چنين  نتيجه  است.  سالمت  به  نسبت 
مـدارس  سالمت،  ارتقادهنده  شهرهاي  چـون  ايده هايى  ايجاد 
ارتقادهنده سـالمت و بيمارستان هاى ارتقادهنده سـالمت٢و غيـره 
گرديد (2) تا بدين وسيله سالمت افراد در مكان هايى كـه بيشتر 
اوقات را در آن به سـر مى برند تقويـت گـردد. بيمارستان ها يكى 
از مكان هايى هستند كه تأثيرش بر روى سالمت افراد انكارناپذير 
است (3).  افراد  سالمت  ارتقاى  و  حفظ  بانى  حقيقت  در  و  بوده 
سالمت  بر  نه تنها  اجتماعي  و  مادي  محيطي  به عنوان  بيمارستان 
افراد ساكن در خود تأثيرگذار است، بلكه بر زندگي و كار افراد 
ساكن هم جوار در نزديكي خود نيز مؤثر است. همچنين بيمارستان 
از طريق تأثير بر سالمت بيماران و كاركنان خود بر سالمت جامعه 

نيز تأثيرگذار است (4).
 ارتقاى سالمت عبارت است از «روند ايجاد توانايى در افراد 
براى افزايش كنترل بر ارتقاى سالمت خود» و دربرگيرنده آموزش 
سالمت، پيشگيرى از بيمارى ها و خدمات بازتوانى است. ارتقاى 
كاركنان  و  خانواده هايشان  بيماران،  توانمندسازى  شامل  سالمت 
اجتماعى  و  روانى  جسمانى،  سالمت  بهبود  جهت  در  بيمارستان 
مرتبط با سالمت است (1). ارتقاى سالمت به مفهوم  توانمندسازى 
مردم  در شناخت عوامل تأثيرگذار بر سالمت فردى – اجتماعى 
و تصميم گيرى صحيح در انتخاب رفتارهاى بهداشتى و درنتيجه 
رعايت شيوه  زندگى سالم نيز تعريف شده است(5). به طور خالصه، 
ارتقاى سالمت عبارت از روند توانمندسازى افراد براى افزايش 
محيط  عدالت،  برقرارى  است.  خودشان  سالمتى   بهبود  و  كنترل 

1. setting
2. Health Promoting Hospitals (HPHs)

زيست مناسب، اكوسيستم (زيست بوم) پايدار، صلح، دسترسى به 
خدمات، تضمين درآمد، تغذيه و آموزش به عنوان شرايط اوليه و 

زيربنايى ارتقاى سالمت معرفى شده  اند (1).
مفهوم و ايده بيمارستان هاى ارتقادهنده سالمت، يا به اختصار 
در  سالمت  ارتقاى  جهانى  اجالس  در  بار  اولين  براى  كه   ،PHP

سال 1986 و توسط سازمان جهانى بهداشت ارائه  شد، از راهبرد 
اين  در  است (1).  شده  ناشى  سالمتى  خدمات  ارائه  در  بازنگرى 
ديدگاه، بيمارستان ها جزو بهترين بسترهاى ارائه خدمات ارتقاى 
سالمت و پيشگيرى هستند(6). طبق اين ايده، بيمارستان ها عالوه 
بر درمان بيماران، بايد  نقش قابل توجهى در ارتقاى سالمتي جامعه 
به طور عام و نقش مهمي در ارتقاى سالمت مراجعين و كاركنان 

خود داشته باشند (7).
بيمارستان ها به عنوان مهم ترين و عمده ترين ارائه دهنده خدمات 
براى جهت گيري دوباره نظام هاي ارائه دهنده خدمات سالمت هدف 
توجه منشور اوتاوا است. به همين دليل، تغيير ديدگاه نسبت به 
نقش و قابليت هاي بيمارستان ها جهت تبديل شدن به ساختارهاي 
در  مهمى  نقش  است. بيمارستان ها  ضروري  سالمت  ارتقادهنده 
ارتقاى سالمت، پيشگيرى از بيمارى ها و تأمين خدمات بازتوانى 
ايفا مى كنند. برخى از اين فعاليت ها جزئى الزم از كار بيمارستان 
است  بيمارستان ها  جديد  مأموريت  سالمت،  ارتقاى  بوده اند (2). 
و در اين ديدگاه نوين، تغيير نگرش به نقش بيمارستان و لزوم 
ارائه خدمات پيشگيرى و ارتقاى سالمت در كنار خدمات درمانى 
مورد تأكيد قرارگرفته است (7). تأكيد بيمارستان هاى ارتقادهنده 
سالمت بيشتر بر ارتقاى سالمت و پيشگيرى از بيمارى ها به جاى 
بيمارستان هايى  چنين  است.  صرف  درمانى  و  تشخيصى  خدمات 
باكيفيت،  و  جامع  پزشكى  و  پرستارى  خدمات  تأمين  بر  عالوه 
ساختار و فرهنگ سازمان يافته جهت ارتقاى سالمت (ازجمله در 
كادر  اعضاى  تمامى  و  بيماران  براى  فعال  نقش هاى  گرفتن  نظر 
درمانى) ايجاد مى كنند(8) و خود را به عنوان يك محيط فيزيكِى 
خود  جامعه  با  فعال  به طور  و  ساخته  مطرح  سالمت  ارتقاءدهنده 

مشاركت مى  كنند (9).
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هدف بيمارستان هاى ارتقادهنده سالمت تبديل يك بيمارستان ف

از يك محل تشخيص و درمانى صرف به مكانى براى پيشگيرى 
كاركنان،  بيماران،  براى  سالمت  ارتقادهنده  و  بيمارى ها  از 
مراجعين و كليه آحاد جامعه است. رسالت اين نوع بيمارستان ها 
تغيير «نگرش درمان محور» به «نگرش سالمت محور» است. ارتقاى 
كيفيت در بيمارستان ها به كاربرده شده،  ارتقاى  سالمت به منظور 
باعث گسترش حيطه نتايج و دستاوردهاى كلى مى شود و تأثيراتى 

نيز بر ساختارها و فرايندهاى بيمارستانى دارد (8).
چهار حوزه متمركز و مورد تأكيد بيمارستان هاى ارتقاءدهنده 
ارتقاى   -2 بيماران،  سالمت  ارتقاى   -1 از:  عبارت اند  سالمت 
ارتقادهنده  ساختار  يك  به  ساختار  تغيير   -3 كاركنان،  سالمت 
سالمت  ارتقاى  طريق  از  جامعه  سالمت  ارتقاى   -4 و  سالمت 
بيمارستان به عنوان جزئى از جامعه (9). بيمارستان هاى ارتقادهنده 
سالمت به دنبال نهادينه كردن مفهوم پيشگيرى و ارتقاى سالمت، 
بيمارستان  مناسب  تعامل  و  بيمارستان  در  بيماران  توانمندسازى 
ارتقاى  و  پيشگيرى  واحدهاى  تأسيس  هستند(10).  جامعه  با 
باالى  بسيار  ظرفيت  از  استفاده  به منظور  بيمارستان  در  سالمت 
بيمارستان ها با كمترين هزينه و واردكردن مفهوم ارتقاى سالمت 
يك   .(8) است  آن ها  فرهنگ سازمانى  از  جزئى  بيمارستان ها  در 
پزشكى  و  پرستارى  خدمات  تأمين  بر  عالوه  بيمارستانى  چنين 
جامع و باكيفيت (به عنوان هويتى واحد كه اهداف ارتقاى سالمت 
ارتقاى  جهت  سازمان يافته  فرهنگى  و  ساختار  برگرفته)،  در  را 
و  بيماران  براى  فعال  نقش هاى  گرفتن  نظر  در  (ازجمله  سالمت 
تمامى اعضاى كادر درمانى) فراهم مى كند و خود را به عنوان يك 
محيط فيزيكى ارتقاءدهنده سالمت معرفى نموده و به طور فعال با 
جامعه خود به طور دائم مشاركت مي كند. از ديدگاه بيمارستان هاى 
ارتقاءدهنده سالمت، تأمين نيازهاى جسمانى، روانى و اجتماعى 
كاركنان  سالمندان،  و  مزمن  بيمارى هاى  به  مبتال  بيماران 
بيمارستان ها (كه در معرض استرس هاى فيزيكى و روانى هستند) 

و تأمين نيازهاى همگانى و محيطى اهميت زيادى دارد (8).
بخش  دو  به  سالمت  ارتقادهنده  بيمارستان هاى  مداخالت 

تقسيم مى شود: (1) خدمات عمومي١ و (2) خدمات اختصاصى.٢ 
خدمات عمومي ارتقاي سالمت، شامل آموزش و مشاوره سبك 
الكل،  مصرف  كاهش  سيگار،  ترك  خدمات  سالم،  زندگى 
خدمات  است.  غذايي  رژيم  اصالح  و  بدنى  فعاليت هاي  افزايش 
اختصاصي ارتقاي سالمت گروه هاي خاص بيماران را هدف قرار 
بيماري  عوارض  از  پيشگيري  به  مربوط  خدمات  مي دهند(11). 
جزو  قلبي  بيماران  بازتواني  آسمي،  بيماران  آموزش  ديابت، 
خدمات اختصاصى هستند. اساس اين خدمات توانمندسازي فرد 
است.  خود  بيماري  خاص  شرايط  به  رسيدگى  و  مديريت  جهت 
شواهد باكيفيت باال براى مؤثر بودن اين اقدامات در مورد بيماران 
ديابتي، قلبي، آسم، پوكي استخوان، بيماري مزمن انسدادي ريه، 
و  روان پزشكي  اختالالت  دچار  بيماران  سرطان ها،  مغزي،  سكته 

بيماران جراحي وجود دارد (12).
اصول هفت گانه راهنما يا معيارهاى ارتقاى سالمت ارائه شده 
همكاران،  و   WHO Root man) اروپايى  كارگروه  توسط 
 (2) توانمندسازى،  و  توانايى  ايجاد   (1) از:  عبارت اند   (2007
قابليت  بخشى؛ (5)  بين  همكارى  جامعيت، (4)  مشاركت، (3) 
تساوى (تساوى حقوق و عدالت اجتماعى)، (6) پايدارى (حفظ 
تغييرات) و (7) چندراهبردى (استفاده از چند نيرو ازجمله توسعه 
سياسى، تغييرات سازمانى، توسعه جامعه، تصويب كانون وكالت 
و دفاع، آموزش و ارتباطات به صورت كتبى) (13). در بيمارستان 
هاى راتقا دهنده سالمت شش راهبرد عمومى ارتقاى سالمت براى 
هر يك از ذي نفعان بيمارستان (بيماران، كاركنان و جامعه) لحاظ 
سالمت  ارتقادهنده  بيمارستان هاى  نهايى٣  نتايج  است.  گرديده 
و  بيماران  زندگى  كيفيت  افزايش  مكرر،  بسترى هاى  كاهش 

كاهش هزينه هاى درمانى است.
استاندارد  تاكنون 5  سالمت  ارتقادهنده  بيمارستان هاى  براى 
را بر اساس اهداف موردنظر اين نوع بيمارستان  تعريف شده اند: 

1. general services
2. specific services
3. outcome
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بيمار،٢  ا ارزيابى   (2) مديريتى،١  سياست هاى  و  خط مشى ها   (1)
كار  محيط  ارتقاى   (4) مداخالت،٣  و  بيمار  به  اطالع رسانى   (3)
سالم۴ و (5) تداوم و همكارى.۵ اين استانداردها با سير بيمارى 
مرتبط بوده و مسئوليت ها و فعاليت هاى مرتبط با ارتقاى سالمت 
به عنوان جزئى الينفك از خدمات ارائه شده به بيماران بيمارستان 
اين  است.  فرعى  استانداردهاى  داراى  نيز  استاندارد  هر  است. 
ازنظر  بخصوص  بيمارستان ها  موقعيت  به  توجه  با  استانداردها 
فرهنگى و اجتماعى ممكن است در برخى موارد با هم تفاوت هايى 

داشته باشند (7).

بحث و نتيجه گيرى
افزايش در حال شيوع بيمارى هاى مرتبط با شيوه زندگى و تعداد 
رو به افزايش بيماران مزمن نيازمند حركت بيمارستان ها به سوى 
ارتقاى سالمت به عنوان يك خدمت كليدى براى بيماران و كار كنان 
است. وضعيت كنوني ارائه خدمات ارتقا سالمت در بيمارستان هاي 
مانند  خدمات  اين  از  بعضي  هرچند  است.  نامشخص  ما  كشور 
ارائه  بيمارستان ها  بعضي  در  و  پراكنده  به طور  تغذيه  مشاوره هاي 
خدمات  مانند  خدمات  اين  از  بسياري  ارائه  براي  ولي  مي شوند، 
آسمي  بيماران  براي  سالمت  ارتقاي  خدمات  يا  سيگار  ترك 
بيمارستان ها  ندارد.  وجود  بيمارستان ها  در  تعريف شده اى  ساختار 
به داليل بسيار روشنى مى توانند به عنوان مراكز ارتقادهنده سالمت 
مطرح باشند. به طور سنتي، بيمارستان ها به عنوان مراكز ارائه دهنده 
خدمات پيشگيري ثانويه (سطح اول) و ثالثيه (سطح دوم) هستند 
ساختارهاي  به  سالمت  ارتقاي  و  اوليه  پيشگيري  خدمات  ارائه  و 
ديگري سپرده شده است. اين درحالى است است  كه شواهد زيادى 
وجود دارد كه بيمارستان ها مي توانند نقش چشمگيري در خدمات 
اين  در  و  ثابت شده  كامًال  نقش  اين  باشند.  داشته  سالمت  ارتقاي 
مورد اجماع بين المللى وجود دارد. بيمارستان ها بهترين مكان براى 
1. management policy
2. patient assessment
3. patient information and intervention
4. promoting a healthy workplace
5. continuity and cooperation

بهبود  براى  الزم  آموزش هاى  مى توان  كه  هستند  جامعه  با  تعامل 
شيوه زندگى و پيشگيرى از بيمارى را از طريق كاركنان، بيماران 

و خانواده هايشان به جامعه منتقل كرد.
خود  اثر  ايده آل سازى  براى  مي تواند  بيمارستان  آن  بر  عالوه 
بر افراد جامعه از طريق دسترسي آنان به خدمات خاص ارتقاي 
شرايط  به  امر  اين  البته  كند.  ايفا  را  فعال ترى  نقش  سالمت 
خاص قانوني و تأمين منابع مالي بستگى دارد؛ كه باعث تسهيل 
شركت بيمارستان در اين فعاليت ها مى گردند. با توجه به موارد 
ذكرشده، مى توان نتيجه گرفت كه براى اين كه ارتقاى سالمت در 
شاخص هاى  توجه  مانند  مواردى  بايد  گردد،  اعمال  بيمارستان ها 
سالمت  بالينى،  پيامدهاى  سالمت،  ارتقاى  مداخالت  خاص 
كلى نگر، كيفيت زندگى، رضايت بيمار، تساوى در حقوق و سواد 
سالمتى براى ارتقاى سالمت مدنظر قرار گيرد. در ضمن، ارتقاى 
وظايف  شرح  متن  در  روش  هدف  يك  به عنوان  بايد  سالمت 
بيمارستان لحاظ شود. يك سند سياست راهبردى ارتقاى سالمت 
حساب شده با مشخص كردن اهداف، راهبردهاى ارتقاى سالمت و 
داشته  وجود  بايد  نيز  مقاصد  اين  به  نيل  جهت  الزم  سياست هاى 
ارتقاى  فعاليت هاى  به  مربوط  ساليانه  برنامه  يك  تدوين  باشد. 

سالمت با تخصيص بودجه مشخص نيز مفيد است.
خاص  مديريتى  ساختار  يك  وجود  شده،  ذكر  موارد  بر  عالوه 
ارتقاى سالمت با هدف واردكردن اصول ارتقاى سالمت، اهداف 
و مقاصد آن در يك ساختار مديريتى موجود بيمارستان ها ضرورى 
است. چنين ساختار مديريتى شامل مشاركت كاركنان بيمارستان از 
تمام سطوح كميته راهبردى ارتقاى سالمت است. براى تأثيرگذاشتن 
فرايندهاى  با  بايد  سالمت  ارتقاى  بالينى،  روزانه  فعاليت هاى  بر 
و  فعاليت ها  به  مربوط  دستورالعمل هاى  و  استانداردها  بالينى، 
تصميمات معمول ادغام گردد. كاركنان بايد به طورمعمول از طريق 
نامه نگارى ها،  كاربردى،  پروژه هاى  كاركنان،  پيشنهاد ات  نظام 
سمينارهاى ساالنه يا نظردادن در وب سايت  ها اطالع رسانى و مشاركت 
منابع  تأمين  براى  روسا  و  كاركنان  تمرين  و  آموزش  شوند.  داده 
خدمات  تأمين كنندگان  با  ارتباط  برقرارى  است.  ضرورى  خالق 
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گيرد. فرهنگ مشاركت، يك عامل حياتى در موفقيت ساختارهاى 
بيمارستان هاى  نظريه  جامع  به كارگيرى  است.  سالمت  ارتقادهنده 
ارتقادهنده سالمت در فرايند يك سازمان بايد از طريق مشاركت 
كاركنان در سالمت، تأمين بودجه ويژه بيمارستان هاى ارتقادهنده 
ارتقادهنده  بيمارستان هاى  ويژه  اطالع رسانى  راهبردهاى  سالمت، 
سالمت و نيز آموزش هاى خاص بيمارستان هاى ارتقادهنده سالمت 

تضمين گردد.
و  جديد  الگويى  سالمت،  ارتقادهنده  بيمارستان هاى  نظريه 
تا  مي كند  فراهم  پيشرفته  بيمارستان هاى  بيشتر  توسعه  براى  مهم 
مورد  حوزه هاى  به  توجه  با  باشد.  ايجادشده  نيازهاى  جوابگوى 

راهبردهاى  تأمين  سالمت،  ارتقاءدهنده  بيمارستان هاى  تأكيد 
ارتقاى سالمت مرتبط با جامعه باعث افزايش مزاياى رقابتى يك 
خدمات  كيفيت  ارتقاى  و  مشتري مدارى  در  و  مى شود  بيمارستان 
اين  پياده سازى  براى  دارد.  بسزايى  تأثير  آنان  توسط  ارائه شده 
بررسى  با  كه  است  الزم  ابتدا  كشور  بيمارستان هاى  در  خدمات 
كامل شواهد و تجربيات جهانى و اتخاذ نظر صاحب نظران، ابعاد 
خدمات،  اين  ارائه  فوريت  و  ضرورت  مانند  مسئله  اين  مختلف 
موانع  خدمت،  استقراردهندگان  قوانين،  تصويب  و  تدوين  لزوم 
استقرار در آينده، ارائه دهندگان، گيرندگان و ساختار ارائه خدمت 
مشخص شوند و سپس الگوى مناسب براى ايجاد اين بيمارستان ها 

ارائه شود.
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