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مدرس :دکتر منيكا متقي
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هدف کلی:
آشنا ساختن دانشجویان با روش های ارزیابی کمی و کیفی مراقبت های بهداشتی و درمانی در چارچوب استانداردهای خدمات و مراقبت های
بهداشتی و درمانی شبکه و بیمارستان ،به طوری که دانشجو در پایان ترم بتواند نظام های سالمت را از نظر کمی و کیفی و مطابق با
استانداردها مورد ارزیابی قرار دهند.

اهداف ويژه عینی:
از دانشجويان انتظار مي رود پس از طي اين دوره قادر باشند :
–اهداف کلی و ویژه سازمان بهداشت جهانی در زمینه ارزیابی عملکرد
–مفاهیم اولیه در ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی
–شاخص های ارزیابی مراقبت بهداشتی و درمانی
–مفاهیم و روش های اندازه گیری پاسخ دهی نظام های سالمت
–تعریف و اندازه گیری پوشش سالمت
–مفاهیم و مبانی اساسی در تولیت نظام سالمت
–ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشتی
–مشارکت مالی عادالنه
–سنجش نابرابری سالمت
–الگوی هزینه سالمت در کشورهای دنیا
–حساب های ملی سالمت :مفاهیم ،منابع اطالعاتی ،و روش شناختی
–پایش عملکرد مالی سالمت
–ارائه خدمات در سیستم بهداشت و درمان
–پاسخدهی نظام سالمت :مفاهیم ،حوزه ها و عملیاتی سازی
–عدالت و کیفیت در نظام سالمت (آشنایی با سنجه های حدواسط)
– اندازه گیری دستاورد های نظام سالمت :اثر تغییر پذیری بر اهمیت اهداف و عوامل اجتماعی
–اعتباربخشی موسسات بهداشتی و درمانی
–ممیزی مراقبت های بهداشتی و درمانی
–انواع مختلف مدل های تعالی سازمانی
– سایر موضوعات جدید و جالب پیشنهادی توسط دانشجویان

تکالیف و وظايف دانشجويان:
شرکت فعال در بحث های گروهي – تهيه مطالب با توجه به اهداف و ارائه آن در کالس
روش تدريس:
سخنراني – پرسش و پاسخ – بحث گروهي

وسايل آموزشی:
وايت برد – اورهد – ويدئو پروژکتور
منابع:
– دکتر صدقیاني ابراهیم ،ارزيابي مراقبت هاي بهداشتي درماني ،انتشارات نوردانش ۱۳۸۶
– Accreditation Process Guide for Behavioral Health Care 2006 – 2007,By Joint Commission Resources, Inc
Staff jcr. Edition: illustrated Published by Joint Commission on, 2006.
– دکتر صدقیاني ابراهیم ،استانداردهاي بیمارستاني وارزيابي مراقبتهاي بهداشتي ودرماني ،انتشارات معین ۱۳۷۶
– وزارت بهداشت ،دستورالعمل ارزيابي بیمارستان ها ،شوراي هماهنگي درمان ۱۳۷۶
– تحقیق در سیستم هاي بهداشتي ،سازمان جهاني بهداشت ،معاونت پژوهشي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي
– Evaluation of Health Care, Woltes W.Hollend.
– Health Care Management, Marcia Horowitz, Ferguson publishing c 2010.
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موضوع تدريس

معرفی طرح درس ،بحث و تبادل نظر در باره سر فصل ها ،نحوه مدیریت و ارائه دروس
اهداف کلی و ویژه سازمان بهداشت جهانی در زمینه ارزیابی عملکرد
مفاهیم اولیه و شاخص های ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی
مفاهیم و روش های اندازه گیری پاسخ دهی نظام های سالمت
اندازه گیری پوشش سالمت و مفاهیم
مفاهیم و مبانی اساسی در تولیت نظام سالمت
ارزیابی اقتصادی پروژه های بهداشتی و مشارکت مالی عادالنه
الگوی هزینه سالمت در کشورهای دنیا و پایش عملکرد مالی سالمت
حساب های ملی سالمت :مفاهیم ،منابع اطالعاتی ،و روش شناختی
مشارکت مالی عادالنه و سنجش نابرابری سالمت
عدالت و کیفیت در نظام سالمت (آشنایی با سنجه های حد واسط)
پاسخ دهی نظام سالمت :مفاهیم ،حوزه ها و عملیاتی سازی
اندازه گیری دستاورد های نظام سالمت :اثر تغییر پذیری بر اهمیت اهداف و عوامل اجتماعی

فعالیت ها
پرسش و پاسخ
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توضیحات:

اعتبار بخشی موسسات بهداشتی و درمان و ممیزی مراقبت های بهداشتی و درمانی
ارزیابی اقتصادی پروژ ه های بهداشتی
انواع مختلف مدل های تعالی سازمانی
مروری بر مطالب و رفع اشکال
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