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کشور را  یهامارستانیب یاعتباربخش 1389از سال  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

و  یبه شکل دولت 1392و  1391 یهارا در سال یاعتباربخش نیدوره ا نیکرده و اول یزیربرنامه

تا  1398از سال  یاعتباربخش نیدوره ا نیاست که چهارم یدر حال نیاجرا نموده است. ا یاجبار

محور از  نی[ پنجم1گرفته است.]سنجه انجام 514استاندارد و  110محور و با استفاده از  19 رد 1399

اطالعات سالمت بوده است.  تیریو مد یمربوط به فناور یاعتباربخش نیگانه در ا 19 یمحورها

سامانه  یهاتیدر رابطه با قابل ییهاو شامل سنجه تریشش بخش فرع یمحور مذکور خود دارا

 ،یزارافو نرم یافزارسخت زاتیها، نگهداشت تجهو کامل داده حیثبت صح مارستان،یب اتعاطال

 مارستانینمودن خدمات ب کیو الکترون یپزشک یهاپرونده لیو تکم لیتشک ندیها، فرآداده تیامن

 یاطالعات سالمت از مجموعه استانداردها تیریو مد یتأمل در بخش فناور اندکی با [2است.]

اطالعات  تیریبخش در حوزه مد نیا یهاکه سنجه میابییدرم رانیا یها مارستانیب یمل یربخشاعتبا

و خدمات اطالعات  یمنابع علوم پزشک تیریمد کهیتمرکز دارد. درحال ماریب یهابر داده  شتریب

 یعضو انونقش کتابخانه به عن گریدعبارتشده است. بهمورد غفلت واقع هامارستانیدر ب انیبندانش

و  یدهانسازم ،یگردآور نهیدر زم یرسانان پزشکو خدمات کتابداران و اطالع مارستانیب کرهیاز پ

 شده است.سپرده یبه فراموش هامارستانیب یمل یاشاعه اطالعات در اعتباربخش

 Joint) کایآمر یو درمان یبهداشت یها سازمان یمشترک اعتباربخش ونیسیکم یاستانداردها

Commission on Accreditation of Healthcare Organization(JCAHO)) عنوان به 

سند که اساس  نی. دراشودیمحسوب م مارستانیب یاعتباربخش نهیدر زم یالمللنیاسناد ب نتریمهم

به  یبر دسترس باشدیم زین رانیا یهامارستانیب یمل یاعتباربخش یتانداردهاجامع اس یراهنما

صورت  نیشده است. به ا دتأکی و توجه  (Knowledge base Information) انیبناطالعات دانش

ملزم شده است تا نظام  مارستانیاطالعات، ب تیریمد یاستاندارد از استانداردها نیکه در نهم
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. دیارا فراهم نم انیبندانش یاطالعات یازهایالزم به منظور برآورده کردن ن خدماتاطالعات، منابع و 

 ی[ استانداردها3شده است. ] دیها تأکآن یمنابع و دقت و روزآمد نیا یآور بر فراهم ن،یهمچن

 کایآمر یشکپز یاست که انجمن کتابدار نهیزم نیاسناد مهم در ا گریاز د یمارستانیب یها کتابخانه

به اطالعات  یباشد که در آن بر دسترس یاستاندارد م 11سند شامل  نیرا منتشر کرده است. ا نآ

 نی. در اولشده است دیتأک مارستانیاطالعات ب تیریمد یاز عناصر اصل یکیبه عنوان  انیدانش بن

 زین و یاتاطالع یها ستمیمسئول در امر توسعه س یسند، کتابخانه به عنوان واحد اصل نیاستانداردا

[ نقش 4است. ] دهیردگ یمعرف انیسازمان به اطالعات دانش بن یازهایارائه خدمات در جهت رفع ن

-Evidenceبر شواهد )) یمبتن یو بحث پزشک ینیبال یهایریگمیاطالعات در تصم تیو اهم

based medicine (EBM )و  یابیارز ،یدهسازمان ،یگردآور ی. از طرفستین دهیپوش یبر کس

به  یاست. آموزش سواد اطالعات یمارستانیب یها کتابخانه یاصل فیاطالعات جزو وظا نیاشاعه ا

متنوع  ی( و ارائه خدمات اطالعاتمارانیو ب رانیمد راپزشکان،یکاربران )شامل پزشکان، پرستاران، پ

اساس  نیا ر. بکنند یم فایها ا نوع کتابخانه نیهستند که ا یگرید یها نقش زین ینیبال یهابه گروه

 یتبارسنجاع نفکیجزء ال دیو خدمات آن با مارستانیبخش از ب نیا یابیکند که ارز یمنطق حکم م

عالوه بر آنکه باعث  ،یاعتباربخش ندیدر فرا یمارستانیب یها باشد. در نظر گرفتن کتابخانه مارستانیب

از  یمند و بهره تیتواند ظرفیشود، م یم یبه جامعه پزشک یرسان خدمت یها در راستاآن یارتقا

 یو بازنگر نیدوت انیمتول ستی. بد ندینما جادیا زیرا ن یرسانان پزشککتابداران و اطالع یها تخصص

 یردهاسند، استاندا نیا دیجد یها شیرایدر و رانیا یها مارستانیب یمل یاعتباربخش یاستانداردها

 .ندرا هم مدنظر قرار ده یمارستانیب یهاکتابخانه 

 وجود ندارد. یاظهار داشتند که تضاد منافع سندگانینو منافع: تضاد

دانشگاه علوم  یانمارستیب یها از کتابداران خدوم و پرتالش کتابخانه لهیوسنیبد :یو قدردان تشکر

 .دیآ یبه عمل م یاصفهان تشکر و قدردان یپزشک
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