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متمم شماره ( )1دستورالعمل اجرایی اعتباربخشی دور پنجم بیمارستانهای کشور
پیطٍ اثالؽ زؾتَضالؼول اػتجبضثركی زٍض پٌدن ثیوبضؾتبىّبی وكَض ثب قوبضُ ثركٌبهِ  400/22412هَضخ
 ٍ 1400/12/22ثِ هٌظَض ًظبضت ثط حؿي اخطای ثطًبهِ اػتجبض ثركی ،هَاضز شیل خْت اؾتحضبض ،اعالع ضؾبًی ٍ
ّطگًَِ السام همتضی اػالم هی گطزز.
 برنامه اجرایی بازدیذ اعتباربخشی دور پنجم بیمارستانها

 ثطًبهِ ظهبًجٌسی اًدبم فطایٌس ذَز اضظیبثی ثیوبضؾتبىّب ٍ ثبضگصاضی هؿتٌسات هطثَعِ ٍ اػالم ؾٌدِّبی غیط لبثلاضظیبثی ( )NAاظ عطیك ؾبهبًِ اػتجبضثركی هلی ثیوبضؾتبىّب ثط اؾبؼ تبضید اًمضبء گَاّیٌبهِ ثیوبضؾتبى ،عجك خسٍل ظیط
هی ثبقس:
تاریخ انقضاء گواهینامه بیمارستان

تعذاد

لغبیت  10بُمه 1400

120

 11بُمه  1400لغبیت  31خرداد 1401

112

ؾبیط هطاوع

مهلت ثبت خودارزیابی توسط

پایان مهلت تاییذ توسط دانشگاه

بیمارستان

و ارسال به وزارت متبوع

اظ  1401/02/11لغبیت
1401/02/21
اظ  1401/02/24لغبیت
1401/02/22

لغبیت 1401/02/24
لغبیت 1401/02/30

هغبثك تبضید اًمضبء گَاّیٌبهِ ٍ ثطاؾبؼ اػالم ثطًبهِ زض زٍ ّفتِ اٍل ّط فهل (قطٍع اظ تیطهبُ  )1401ذَاّس ثَز.

* الظم ثِ شوط اؾت هٌظَض اظ تبضید اًمضبء هٌسضج زض خسٍل فَق ،تبضید زضج قسُ زض گَاّیٌبهِ فیعیىی زضاذتیبض
ثیوبضؾتبى هی ثبقس.
 قطٍع ثبظزیس اػتجبضثركی خبهغ زٍض پٌدن ثیوبضؾتبىّب عجك ثطًبهِ اػالهی ،از تبریخ  1401/02/31هی ثبقس.ثسیْی اؾت اػالم تبضید ٍ ثطًبهِ اضظیبثی اػتجبضثركی ثیوبضؾتبىّب ،تطخیحبً یه ّفتِ لجل اظ اًدبم ثبظزیس ثِ
زاًكگبُ/زاًكىسُ ػلَم پعقىی هطثَعِ اعالع ضؾبًی ذَاّس قس .زض ایي ذهَل هؼبًٍت زضهبى ّط زاًكگبُ هَظف
اؾت ّوبٌّگی الظم خْت ػسم تمبضى ظهبًی ّطگًَِ ثطًبهِ ثبظزیس زیگط اظ ؾبیط هؼبًٍتّب /حَظُّبی زاًكگبُ شی
ضثظ ضا اًدبم زّس.
 حضَض ّیچ فطزی غیط اظ اؾبهی شوط قسُ زض ثطًبهِ اضظیبثی اػالهی زاًكگبُ/زاًكىسُ ،زض فطایٌس اضظیبثی ثیوبضؾتبىتحت ّط ػٌَاى ،اػن اظ ًوبیٌسُ زاًكگبُ/زاًكىسُ ،یبزگیطی ،ووه اضظیبة ٍ  ...لبثل لجَل ًجَزُ ٍ تٌْب حضَض یه
ًفط ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ زاًكگبُ/زاًكىسُ هیعثبى خْت ضاٌّوبیی اٍلیِ ٍ حضَض زض خلؿِ هؼبضفِ ثال هبًغ اؾت.
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 ظهبى زض ًظط گطفتِ قسُ خْت خلؿِ افتتبحیِ حساوثط  30زلیمِ ٍ ثِ هٌظَض آقٌبیی اٍلیِ ثب ثیوبضؾتبى ٍ تین هسیطیتیآى عجك ثطًبهِ اػالهی اضظیبة اضقس هی ثبقس.
 ضٍظّبی اضظیبثی ثیوبضؾتبىّبی عجك ثطًبهِ اػالهی ٍظاضت ٍ ظهبى اًدبم فطآیٌس اضظیبثی حسالل اظ  2:30نجح تبؾبػت ّ 11ط ضٍظ ثَزُ ٍ زض نَضت ًیبظ ٍ ثب اػالم اضظیبة اضقس ایي ظهبى حساوثط ثطای ّط ضٍظ تب زٍ ؾبػت لبثل
افعایف ذَاّس ثَز.
 حضَض اضظیبثبى زض هحل هَضز ًظط ،ضٍظ لجل اظ اًدبم ثبظزیس ثِ ٍیػُ زض قطایظ ثس آة ٍ َّایی وِ اهىبى تأذیط یبلغَ قسى ؾفطّب ٍخَز زاضز ،العاهی اؾت .زض نَضت ثطٍظ حَازث غیط هتطلجِ ٍ لغَ قسى ثبظزیس ،ثطًبهِ ثبظزیس ؾبیط
ثیوبضؾتبىّب عجك ثطًبهِ لجلی ازاهِ هی یبثس ٍ زض اٍلیي فطنت ،ثبظزیس زیگطی ثطای ثیوبضؾتبى هطثَعِ ،تساضن زیسُ
ذَاّس قس.
 ثب تَخِ ثِ لعٍم ثطگعاضی خلؿبت ّوبٌّگیّ ،ن فىطی ٍ خوغ ثٌسی ثیي اضظیبثبى؛ زض نَضت اػالم اضظیبة اضقس،ثیوبضؾتبى هَظف ثِ تبهیي فضبی هَضز ًیبظ ٍ ثسٍى حضَض وبضوٌبى ثیوبضؾتبى هی ثبقس.
 زاًكگبُ شی ضثظ هَظف اؾت؛ ثِ ؾبظهبىّبی ثیوِ گط ،لجل اظ اضظیبثی ،نطفب خْت حضَض ًوبیٌسُ ؾبظهبى ثیوِ گطزض ظهبى اضظیبثی زض ثیوبضؾتبى اعالع ضؾبًی ًوبیس .ثسیْی اؾت ًوبیٌسُ ؾبظهبى ثیوِ گط هی تَاًس زض توبم هطاحل
ثبظزیس ثِ ػٌَاى ًبظط حضَض زاقتِ ٍ زض خطیبى فطآیٌس لطاض گیطز .لیىي ضوي ػسم اػالم ًظط زض ٌّگبم ٍ زض ضًٍس
اضظیبثی ،زض نَضت ّطگًَِ اذتالف ًظط ًوبیٌسُ ؾبظهبى ثیوِ گط ،هَاضز ثِ نَضت وتجی ٍ ثِ ّوطاُ پیَؾت
هؿتٌسات ثب اهضبی ؾبظهبىّبی ثیوِ گط اؾتبى ،ثِ زاًكگبُ ٍ هطوع ًظبضت ٍ اػتجبضثركی ٍظاضت هتجَع ،هٌؼىؽ
گطزز.
 زض پبیبى آذطیي ضٍظ اضظیبثی ٍ ثب حضَض اضظیبثبىً ،وبیٌسگبى ثیوِ ٍ افطاز هٌترت تین هسیطیتی اخطایی ،خلؿِ اذتتبهیِحساوثط ثِ هست  30زلیمِ خْت اػالم پبیبى فطآیٌس اضظیبثی ،تٌظین ٍ اهضبی نَضتدلؿِ ثسٍى ّطگًَِ اػالم ًظطیِ ٍ
پؿرَضاًس ،ثطگعاض هی گطزز.
 زض عی زٍضُ اضظیبثی ّیچ یه اظ وبضوٌبى یب هؿئَلیي ثیوبضؾتبى حك ّوطاّی اضظیبثبى ضا ًساضًس هگط زض هَاضزی وِاضظیبة/اضظیبة اضقس ثِ خْت ضاٌّوبییً ،یبظ ثِ ووه ٍ ّوطاّی وبضوٌبى ثیوبضؾتبى زاقتِ ثبقس.
 محتوای ارزیابی دور پنجم اعتباربخشی بیمارستانها

 هحتَای اضظیبثی قبهل ؾٌدِّبی زضج قسُ زض وتبة ضاٌّوبی خبهغ اػتجبض ثركی ثیوبضؾتبىّب اؾت وِ ثِ عَضوبهل زض ایي اضظیبثی هَضز ثطضؾی ٍ اػالم ًظط لطاض ذَاّس گطفت .آذطیي ًؿرِ اظ اؾتبًساضزّبی اػتجبضثركی لبثل
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اؾتٌبز ثطای اضظیبثی اػتجبضثركی ثیوبضؾتبىّب زض زٍض پٌدن ثط ضٍی ؾبیت اػتجبضثركی ثب آزضؼ ایٌتطًتی
 /https://accreditation.behdasht.gov.irثبضگصاضی قسُ اؾت.
 الظم ثِ تَضیح اؾت: هالن ًوطُ زّی اضظیبثبى اظ ًوطُ نفط تب  ٍ 10لحبػ ًوَزى هَاضز ( NAثب تَخِ ثِ قطایظ هٌظَض قسُ زض
ّط ؾٌدِ) هی ثبقس وِ ثب تَخِ ثِ اّویت ؾٌدِّب ٍ اضتجبط آى ثب اّساف ػبلی ٍظاضت ،ثِ نَضت ظیط ٍظى
زّی گطزیسُاًس.
نوع وزن سنجه

ضریب وزنی

يزن ببال

2

يزن متًسط

1/5

يزن عبدی

1

گروههای مرتبط

ایوٌی ثیوبض ،اًغجبق ثب هَاظیي قطع همسؼ ٍ هسیطیت ذغطِ حَازث ٍ ثالیب
ؾٌدِّبی هطتجظ ثب قبذمّبی ًتیدِ ای ٍ ولیسی ػولىطز ،ثیوبض هحَض ً ،كبى
زٌّسُ اؾتفبزُ اظ ذطز خوؼی ٍ ،ثطذی ؾٌدِّبی ایوٌی ثیوبض زاضای ٍظى هتَؾظ
ؾبیط هَاضز

 ثب تَخِ ثِ تسٍیي ثؿتِ اذتهبنی ؾٌدِّبی ثیوبضؾتبىّبی ته ترههی ثب گطایف ضٍاى پعقىی ٍ
تؼطیف تؼساز  11ؾٌدِ هرتم ایي هطاوع ،ایي ؾٌدِّب زض ؾبیط هطاوع غیطلبثل اضظیبثی ثَزُ ٍ نطفبً زض
هطاوع ثب گطایف ضٍاى پعقىی هَضز اضظیبثی لطاض ذَاٌّس قس.
 رتبه بنذی و صذور کارنامه و گواهینامه دور پنجم اعتباربخشی بیمارستانها

 ثبظذَضز تحلیلی ّط یه اظ ثیوبضؾتبىّب ثط اؾبؼ ًتبیح اضظیبثی اػتجبضثركی خبهغ ،زض ؾبهبًِ الىتطًٍیه ثِ تسضیحثبضگصاضی ٍ هتؼبلجبً وبضًبهِ ٍ گَاّیًبهِ ثیوبضؾتبىّب زض زؾتطؾی ًوبیٌسُ زاًكگبُ  /زاًكىسُ ٍ وبضثطاى انلی
ثیوبضؾتبى لبثل هكبّسُ ذَاّس ثَز .ثسیْی اؾت ضتجِ ثٌسی ثیوبضؾتبىّب ثطای وؿت ضتجِ یه ،زٍ ،ؾِ ٍ چْبض،
هغبثك ازٍاض گصقتِ ثط اؾبؼ حسالل اهتیبظ هَضز ًیبظ ثطای احطاظ ضتجِ زض ؾغَح هرتلف اًدبم ذَاّس قس.
 اًتربة ثیوبضؾتبىّبی وبًسیس یه ػبلی اظ ثیي  10ثیوبضؾتبى اٍل ٍ اًتربة ثیوبضؾتبىّبی وبًسیس یه ثطتط اظ ثیي 30ثیوبضؾتبى ثؼسی پؽ اظ اتوبم فطایٌس اضظیبثی خبهغ زٍض پٌدن ثیوبضؾتبىّب ،ثب لحبػ ضَاثظ ٍ قطایظ هطثَعِ وِ
هتؼبلجبً اػالم هی گطزز ،نَضت ذَاّس پصیطفت.
 زض ذهَل ثیوبضؾتبى ّبیی وِ هَفك ثِ وؿت حسالل اهتیبظ ثطای وؿت ضتجِ چْبض ًكسُ ٍ ظیطاؾتبًساضز هحؿَةهیگطزًس ثطاثط همطضات ٍ ضَاثظ هطثَط السام ذَاّس قس.
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 رسیذگی به اعتراضات

 توبهی هطاح ل ثجت ٍ ثطضؾی اػتطاضبت احتوبلی نطفبً اظ عطیك ؾبهبًِ الىتطًٍیه اػتجبضثركی نَضت هی پصیطز.زضنَضت اػتطاو ثیوبضؾتبى ثِ ًتیدِ ًْبیی ،هی ثبیؿت هؿتٌسات هطثَط ثِ تفىیه ّط یه اظ هحَضّب ٍ ثب شوط
زالیل تَخیْی ،ثِ زاًكگبُ /زاًكىسُ ػلَم پعقىی هطثَط حساوثط یههبُ پس از صذير گًاَیوبمٍ اضؾبل گطزز.
زاًكگبُ /زاًكىسُ ػلَم پعقىی هطثَط هَظف اؾت پؽ اظ ثطضؾی هؿتٌسات هطثَط ،حساوثط پؽ اظ  12ؾبػت
وبضی ًؿجت ثِ تبئیس ٍ ثطضؾی ثیكتط زض "وویتِ اخطایی اػتجبض ثركی" ٍ یب ضز زضذَاؾت السام ًوبیس .الظم ثِ شوط
اؾت زض نَضت تهَیت زض وویتِ اخطایی اػتجبضثركی ،اًدبم ثبظزیس هدسز (ثِ نَضت هحسٍز) ثط اؾبؼ
هالنّبی هؼیي اظ خولِ فبنلِ ًتبیح تب حس ًهبة ضتجِ ثؼسی عی ؾِ هبُ ثطًبهِضیعی ٍ زض ًْبیت گَاّیًبهِ هدسز
ثطای ثیوبضؾتبى نبزض ذَاّس قس ٍ تب یه ؾبل لبثل تدسیس ًظط ًرَاّس ثَز.

ثسیْی اؾت ثطضؾی اػتطاضبت ٍ نسٍض گَاّیٌبهِ هدسز هؿتلعم پطزاذت ّعیٌِ عجك تؼطفِ اثالغی زض ضاؾتبی
اخطای هبزُ  24لبًَى تٌظین ثركی اظ همطضات هبلی زٍلت ،ذَاّس ثَز.
 نقش دانشگاه/دانشکذهها در فراینذ ارزیابی اعتباربخشی
 هؼبًٍت زضهبى زاًكىسُ /زاًكگبُ هجسا (هحل ذسهت اضظیبثبى اػعاهی) ثِ اؾتٌبز ثطًبهِ اثالغی اػالم قسُ اظ ؾَیهطوع ًظبضت ٍ اػتجبضثركی هؼبًٍت زضهبى ٍظاضت هتجَع ،هَظف هی ثبقٌس ضوي آظاز ؾبظی اضظیبثبى تحت پَقف،
ًؿجت ثِ نسٍض اثالؽ هبهَضیت لبًًَی خْت اضظیبثبى ثیوبضؾتبى هَضز ًظط السام ًوبیس.
 ّوبٌّگی ٍ ثطًبهِ ضیعی خْت ایبة ٍ شّبة اضظیبثبى ثط ػْسُ زاًكىسُ /زاًكگبُ همهس (اضظیبثی قًَسُ) ٍ قبهل: )1تْیِ ثلیظ یب تبهیي ٍؾیلِ ًملیِ هٌبؾت ٍ  )2ایبة ٍ شّبة اظ فطٍزگبُ یب تطهیٌبل قْط همهس ثِ ؾوت هحل ثبظزیس
ٍ ّوچٌیي زض ظهبى ثبظزیسّب ٍ زض ظهبى ثبظگكت ثِ فطٍزگبُ یب تطهیٌبل هصوَض هی ثبقٌس.
 الظم ثِ شوط اؾت ّعیٌِ ایبة ٍ شّبة اضظیبثبى اظ هحل ؾىًَت تب تطهیٌبل ٍ یب فطٍزگبُ قْط هحل ؾىًَت اضظیبة،ثط ػْسُ زاًكگبُ هجسا هی ثبقس.
 ّوبٌّگی ٍ ثطًبهِ ضیعی خْت البهت ٍ پصیطایی هتؼبضف اضظیبثبى ثط ػْسُ زاًكىسُ /زاًكگبُ همهس (اضظیبثی قًَسُ)اؾت.
 سایر نکات ویژه
 ثب تَخِ ثِ ایٌىِ توبهی هطاحل اًدبم ،نسٍض وبضًبهِ ،گَاّیٌبهِ ٍ ثجت ٍ ثطضؾی اػتطاضبت احتوبلی نطفبً اظ عطیكؾبهبًِ الىتطًٍیه نَضت هی پصیطز ،ثیوبضؾتبىّبی فبلس پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی هؼتجط ٍ ثیوبضؾتبىّبی خسیس التبؾیؽ
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اعتباربخشی خذمات سالمت

وِ زض ؾبهبًِ نسٍض پطٍاًِّب ثِ ضؾویت قٌبذتِ ًكسُ اًسً ،وی تَاًٌس ٍاضز فطایٌس اضظیبثی خبهغ گطزًس .لصا ایي
ثیوبضؾتبىّب هی ثبیؿت ًؿجت ثِ ثبضگصاضی هساضن ٍ تىویل هؿتٌسات ٍ اذص  /توسیس پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی لبًًَی ،اظ
عطیك ؾبهبًِ الىتطًٍیىی نسٍض پطٍاًِّبی هَؾؿبت پعقىی ثِ آزضؼ ایٌتطًتیhttp://parvaneh.behdasht.gov.ir

السام ًوبیٌس .ثسیْی اؾت هؿئَلیت ثطٍظ ّطگًَِ وؿَضات ثِ زلیل تبذیط زض اًدبم فطایٌس اضظیبثی خبهغ اػتجبضثركی،
ثط ػْسُ هسیطاى ٍ هدطیبى هطثَط ذَاّس ثَز.
 هغبثك آییي ًبهِ تبؾیؽ ٍ ثْطُ ثطزاضی ثیوبضؾتبىّب؛ ثیوبضؾتبى خٌطال ،ثیوبضؾتبًی اؾت وِ زاضای چْبض ثرف انلیزاذلی ،اعفبل ،ظًبى ٍ ظایوبى ٍ خطاحی هی ثبقس ،زض نَضت ػسم ٍخَز /فؼبلیت ّط یه اظ ثرفّبی هصوَض ٍ
اخطایی ًكسى ؾٌدِّبی هطتجظً ،وطُ نفط ثِ ؾٌدِ /هحَض هطتجظ زض ثیوبضؾتبى تؼلك ذَاّس گطفت.
 هغبثك آییي ًبهِ تبؾیؽ ٍ ثْطُ ثطزاضی ثیوبضؾتبىّب؛ زض ّوِ ثیوبضؾتبىّب ثبیس ٍاحسّبی ضذتكَیربًِ ( لٌػضی)، ،CSSDآظهبیكگبُ ،زاضٍذبًِ ٍ ضازیَلَغی ٍخَز زاقتِ زاقتِ ثبقس ٍ زض نَضت اًدبم ثطٍى ؾپبضی ثبیس زض زاذل
ثیوبضؾتبى ایي اهط هحمك گطزز .زض غیط ایي نَضت هغبثك ثب ػسم ٍخَز ّط یه اظ هَاضز فَق ،ؾٌدِ /هحَض هطتجظ
ًوطُ نفط ذَاّس گطفت.
 ٍخَز ثرف عت اًتمبل ذَى ثطای ثیوبضؾتبىّبی ته ترههی ضٍاى پعقىی وِ ههطف ذَى زض آًْب ثؿیبض ًبزضاؾت ،ضطٍضی ًیؿت ٍ لی ثبیس زض ایي ذهَل تؼطیف فطآیٌس نَضت گطفتِ ٍ ذظ هكی ٍ ضٍـ تْیِ ذَى زض
نَضت ًیبظ ،هكرم ثبقس.
 زض ذهَل هسیطیت پؿوبًسّبی ػفًَی زض ثیوبضؾتبىّبی ته ترههی ضٍاىپعقىی ٍخَز زؾتگبُ ثی ذغط ؾبظ،العاهی ًجَزُ ٍ ایي ثیوبضؾتبىّب هیتَاًٌس زض حول ٍ ًمل پؿوبًس ػفًَی اظ ذسهبت ؾبیت ّبی هطوعی اهحبی پؿوبًس
ػفًَی ٍ یب اظ ثیوبضؾتبىّبی هدبٍض ثب ضػبیت قطایظ ایوي اؾتفبزُ ًوبیٌسّ .وچٌیي هسیطیت پؿوبًس قیویبیی ٍ
زاضٍیی زض ثیوبضؾتبى ّبی هصوَض اظ عطیك ػمس لطاضزاز ثب قطوت ّبی زاضای هدَظ زض ظهیٌِ هسیطیت پؿوبًس
قیویبیی ٍ زاضٍیی یب هحفظِ ؾبظی ٍ تحَیل آى ثِ قْطزاضی اهىبى پصیط هی ثبقس.
 ٍضٍز ثِ ثطًبهِ اػتجبضثركی خبضی زض ّط هطوع ،هٌَط ثِ تؿَیِ ّعیٌِ نسٍض گَاّیٌبهِ اػتجبضثركی عجك تؼطفِ اثالغیّیبت هحتطم ٍظیطاى زض ضاؾتبی اخطای هبزُ  24لبًَى تٌظین ثركی اظ همطضات هبلی زٍلت ،هی ثبقس.
در پبیبن ایه معبيوت ،از زحمبت ،تالشَب ،مسبعذت ي حسه تًجٍ معبيویه محترم داوشگبٌ/داوشکذٌَبی علًم
پسشکی قذرداوی ومًدٌ ي برای یکبیک َمکبران مرتبط بب بروبمٍ اعتببربخشی ملی در کلیٍ سطًح آرزيی
مًفقیت ي کبمیببی از خذايوذ ببری تعبلی مسئلت می ومبیذ .امیذ آن کٍ ایه تالشَب زمیىٍ سبز ارتقبء کیفیت،
ارتقبء اَذاف عبلی سالمت ي بُرٌ مىذی جبمعٍ از خذمبت درخًر شأن ي مىسلت ایشبن ببشذ.
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