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بنام خدا 

مقدمه کتاب سازمان و مدیریت بهداشت و درمان
مجموعه ی پیش رو،که حاصل تالش بسیار زیاد گروهی از دانشجویان 
با شیوه  ممتاز مقطع تحصیالت تکمیلی در گرد آوری مجموعه ای کامل 
و  مهم  نکات  کلیه  بر  تاکید  با  حال  درعین  و  فهم  قابل  و  روان  نوشتاری 
کنکوری مورد نظر طراحان می باشد، با یک ساختار طبقه بندی مناسب به 
داوطلب این امکان را فراهم می آورد که در هنگام خواندن مطالب کمتر 
وزارت  از سوی  شده  اعالم  منابع  به  نگاهی  با  گردد.  ذهن  دچار خستگی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این درس، ممکن است نگرانی ناشی 
این  ارشد  آزمون  برای  آمادگی  داوطلبان  بین  در  ها  کتاب  زیاد  حجم  از 
رشته ایجاد شود و اگر بخواهیم به صورت سطحی نگاه بیندازیم بخشی از 
مدیریت  کتاب های  آنجایی که خالصه  باشد؛از  نگرانی شاید طبیعی  این 
بیمارستان دکتر صدقیانی و درباره مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دکتر 
آیت اللهی در سایر مجموعه های موجود در بازار نیز موجود است، به منظور 
زمان  بودن  حیاتی  به  توجه  با  و  این مجموعه  افزایش حجم  از  جلوگیری 
برای داوطلبان، ما در این مجموعه به ارائه نکات کتابهای مذکور نپرداختیم.

از این رو این مجموعه تنها به خالصه کامل و دقیق ۳ کتاب )مدیریت 
بهداشت و درمان ، بیمارستان چگونه سازمانی است وچگونه کار می کند 
،نظام های بیمه سالمت(پرداخته است و امید است که داوطلبان بتوانند با 
مطالعه ی این مجموعه به راحتی بتوانندبه اکثریت سواالت کنکور در این 
درس پاسخ دهند. در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که خطای انسانی 
بخشی از فرآیند کار انسان است؛ مولفین تمام تالش خود را کرده اند که 
مجموعه حاضر دارای کمترین اشتباه باشد ولی از آن جایی که امکان دارد 
لذا در صورت مشاهده  باشد  مانده  به دور  مولفین  از چشم  از خطا  بخشی 
مشکلی ما را نیز از طریق ایمیل m.mousavihp93@gmail.com در 

جریان بگذارید و از نقطه نظرات خود ما را آگاه نمایید. 
با احترام
سید مسعود موسوی
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قدیمی ترین بیمارستان جراحی در دنیای غرب امروزی  هتل دیو در پاریس

حاشیه:
متفاوت  بسیار  معنایی  که  دارد؛   Hospitium التین واژه  در  ریشه   Hospital بیمارستان  واژه 

نسبت به واژه کنونی بیمارستان داشته و مکانی برای پذیرائی از رهگذران و مسافران بوده است. 
بیمارستانهای اولیه توسط کلیسا بعنوان ابزاری جهت اشاعه دین و نشانه ای بارز از رسالت التیام 

بخش آنان بنا نهاده شدند.

علت توسعه بیمارستانها در مسیر سرزمین مقدس نه فقط جنگهای صلیبی بلکه بیماری جذامی 
بود که مسافرین در راه بازگشت به بریتانیا و سایر بخشهای اروپای غربی با خود به سوغات آوردند.

۱۱00 سال پس از میالد مسیح به منظور مقابله با انتشار بیماری جذام 200 بیمارستان )جذام 
خانه(1 برای مراقبت از بیماران تأسیس شدند.

حاشیه مهم:
- اولین بیمارستان های آمریکا از زمان کشف دنیای جدید تا جنگ جهانی دوم )۱۹۴۵ – ۱۵00(:

- هرناندوکورتز موسس اولین بیمارستان دائمی در قاره آمریکای شمالی در ۱۵۲۴. 
- بیمارستان جیزوزنازارس← شهر مکزیکوسیتی ← نبوغ معماری اسپانیایی و یادگار کورتز و 

اشغالگران
بیماری های  با  برای مقابله   ← اوایل قرن ۱8  ← در  ایاالت متحده  بیمارستان های  اولین   -

واگیردار و اپیدمی← به شکلی عجوالنه و بطور کلی ساخته شد.
- بیمارستان پنسیلوانیا ← ایاالت فیالدلفیا سال ۱7۵۱ ← قدیمی ترین بیمارستان خیریه ← 

ماموریت آن خدمت به بیماران فقیر بود.
- بنجامین فرانکلین ← بیمارستان پنسیلوانیا را به صورت خیریه در آورد.

- در بیمارستان پنسیلوانیا بیماران پس از بهبودی ملزم بودند به:
۲. تمیز نمودن کف بیمارستان ←  برای کمک به پرداخت هزینه طوالنی مدت  ۱. سرو غذا 

اقامت 

نکته مهم: بیمارستان های اولیه بطور عمده به مراقبت بیماران اختصاص داشت اما در کل توسط 
بی خانمان ها و بیماران فقیر مورد استفاده قرار می گرفتند.

- از آنجا که میزان مرگ و میر در بیمارستان های آمریکا تا حدودی به علت اپیدمی های شدید به 
طور سرسام آوری باال بود، مردم، این مراکز را به عنوان آخرین چاره مدنظر قرار می دادند.

1-Lazar houses

اولین بیمارستان روانی ← در ویلیامبرگ ویرجینا ایالت متحده ← تیمارستان شرقی
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یکی از نقاط عطف در تاریخ بیمارستان کشف اتر جهت بیهوشی بود.

رشد سریع مراکز شهری ← ایجاد انگیزه برای توسعه بیمارستان های آمریکایی  -

کاربردهای ِاِتر:
۱. کاهش نگرانی عمومی از بیمارستان
۲. افزایش قابل توجه در اعمال جراحی

فقرای بیمار ← مشوق تاسیس بیمارستان، مراقبت های اورژانسی و سرپائی

نیمه دوم قرن نوزدهم:

- با معرفی داروهای سولفا و پنی سیلین، امکان عمل جراحی با کاهش قابل توجه مرگ و میر 
ناشی از عفونت فراهم شد. 

- در اواخر قرن ۱۹ همزمان با شروع به ایجاد و توسعه بخش های سرپایی بیمارستان ها یا آنچه 
کلینیک های بیمارستانی خوانده می شوند، تعداد داروخانه ها کاهش یافت. 

عصر جدید – پس از جنگ جهانی دوم تا حال حاضر )1945 – 2006(:
همزمان با جنبش بهداشت عمومی و توسعه تکنولوژی درمانی پس از جنگ جهانی دوم تهدیدهای 
سالمتی تغییر یافت. بیماریهای مزمن و ناتوان کننده جایگزین اپیدمی های بیماریهای حاد گردید.

مشارکت دولت:
نظارت دولت  و  از مشارکت  آمریکا  بیمارستانهای ملی  پیشرفته درمانی،  آوری  روند کلی فن  در 

متاثر بوده اند.

 تاریخچه اجمالی : 4فصل ( اول)بخش 

2 
 

 :اِتِر یکاربردها
 مارستانیب از یعموم ینگران کاهش. 1
 یجراح اعمال در توجه قابل شیافزا. 2

 یو سرپائ یاورژانس یمراقبت ها مارستان،یب سیمشوق تاس  ماریب یفقرا
  

 :نوزدهم قرن دوم مهین
 یشناس یباکتر در پاستور یلوئ کار دنبال به. 1
  لیاستر یدر جراح ستریو جوزف ل. 2
 

 . از عفونت فراهم شد یناش ریبا کاهش قابل توجه مرگ و م یامکان عمل جراح ن،یلیس یسولفا و پن یداروها یمعرف با -
 تعدادشوند،  یخوانده م یمارستانیب یها کینیکلآنچه  ایها  مارستانیب ییسرپا یو توسعه بخش ها جادیهمزمان با شروع به ا 19اواخر قرن  در -

 . افتی کاهش ها داروخانه
 

 (:0222 – 491 )دوم تا حال حاضر  یپس از جنگ جهان – دیجد عصر
مزمن و ناتوان کننده  یهایماریب. افتی رییتغ یسالمت یدهایدوم تهد یپس از جنگ جهان یدرمان یو توسعه تکنولوژ یبا جنبش بهداشت عموم همزمان

 .دیگرد حاد یهایماریب یها یدمیاپ نیگزیجا

 
 :دولت مشارکت

 .اند بوده متاثر دولت نظارت و مشارکت از کایآمر یمل یمارستانهایب ،یدرمان شرفتهیپ یآور فن یکل روند در
 
 
 
 

 یمشارکت دولت نیشتریب  افراد  یفدرال برا یدرمان یبرنامه بهداشت) کریمد جادیا یعموم نیتحت عنوان قوان یاجتماع نیتام یمتمم ها بیبا تصو
 (فقرا یبرا یبرنامه ا) دیکیمدو ( سال 65مسن تر از 

 فراهم آوردند ریفق مارانیب یرا برا یو فدرال یالتیکمک مشترک ا نهیتوسط پارلمان زم لزیم –برنامه کر  بیتصو. 
 پارلمان توسط یاجتماع نیتام یبرا گرید متمم بیتصو2مرگ آستانه در یویکل مارانیب یبرا اعضا وندیپ و زیالید یبرا یوجوه پرداخت نهیزم 
 وابسته یصیتشخ یها گروه جادیا قیاز طر کریرو به رشد مد یها نهیبا هدف کنترل هز یپارلمان قانون 1983سال  در (DRG) نظام  کی که

 . هستند سرانه یها وهیشدن به ش لیدرحال تبد جیخود، بتدر یها به نوبه  وهیش نیا. نمود بیتصو باشد یم 9(PPS)نگر  ندهیپرداخت آ
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 اولین پیوند قلب مصنوعی دائمی 
 480 سال 

 اولین عمل پیوند
 ریه –قلب 

  48 سال 

انقالب تکنیکی در پیوند اعضای 
انسانی با اولین عمل پیوند قلب و 

 کبد

 427 سال 

 اولین عمل پیوند کلیه و
آغاز عصر  جدید در عرصه پیوند 

 اعضا

 419 سال 

 تبدیل بیمارستان به عنوان مکانی برای بهبود بیماریها

 قانون بررسی و ساخت بیمارستان   498 بورتون سال  –قانون هیل 
 .(بودمشارکت دولت در این امر مدنظر )اعطای سرمایه ای برای بیمارستان ها با تعهد به مراقبت از فقرا 

 

 (EMTALA)قانون کار فعال و درمان بالینی بیماران اورژانسی  -
 (HIPAA)سالمتقانون پاسخگویی و قابلیت انتقال و جابجایی بیمه  -
 مجموعه مقررات مدیکیر -

 

 :قوانین فدرال که بهداشت و درمان را تحت تاثیر قرار داده اند

CON  :قانون تاییدیه نیاز 
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قانون هیل – بورتون سال 1948  ← قانون بررسی و ساخت بیمارستان
اعطای سرمایه ای برای بیمارستان ها با تعهد به مراقبت از فقرا

)مشارکت دولت در این امر مدنظر بود.(




