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 مقدمه.1

و يازهاواساسي ترينحقوقمردمن يكي ازمهمترين به عنوانسالمت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به رسميت شناخته شده

و اميد  در. به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي، در دستور كار قرار گرفته استدر برنامه تحول نظام سالمت اين مهم خوشبختانه در دولت تدبير

و ايمن نيز اين ميان، بي ترديدفراهمنمودنمراقبت هايباكيفي همترينوظايف متوليان امر به شمار مي يكي ازمت

 پيوند مديريتارشد با ارائه خدماتي مراكزارائهخدماتسالمت،زمينهسيستماتيك ارزيابياعتباربخشيبهعنوانيكيازمعتبرترينوشناختهشدهترينروشهاي.رود

و ايمن استفاده از انجامارزيابيصحيحودقيقبا نيازمند اهدافمتعالي،اين درراستايدستيابيبه.مي آورد،فراهم به شيوه اي علميرا پزشكي با كيفيت

و رويكردهاي  و تجربه كافي در مورد فرآيندها، سيستم ها و باليني ارزياباني است كه دانش اين.باشندداشته را مرتبط با كيفيت مديريتي

و درسايهمهم و بيمارستانيتمامي حوزه هاي مرتبط وزارتي، دانشگاهحمايت همه جانبه مديران ارشدبرنامه ريزي شدي در همين.محقق خواهد

ازراستا  و نيز 27/6/1395و نشر كتاب جامع راهنمابي مربوط مورخ 19/4/1395مورخ ملي ايران، اعتباربخشيابالغ استانداردهاي نسل سوم پس

و دانشگاهي10برگزاري آموزش هاي سراسري در دستورالعمل فرايند گاه علوم پزشكي دانش60قطب دانشگاهي با حضور مديران ارشد بيمارستاني

.جهت ايجاد هرگونه آمادگي الزم براي مراكز تقديم مي گردد 1395اجرايي اعتباربخشي در سال 

و مالك ارزيابي در سال جاري خواهد بود بيمارستانمجموعه كتاب جامع راهنماي اعتباربخشي ملي از آنجا كه اميد است. هاتنها مرجع

و هدايت مد و تيم حاكميتي(يران ارشد بيمارستانيبا تسلط هاي اعتباربخشي در امر بهبود كيفيت در راستاي تحقق آرمان) تيم مديريت اجرايي

و ارتقاي ايمني بيماران  در. شاهد پياده سازي استانداردهاي مزبور در سطح بيمارستان ها باشيمخدمات براي باالترين سطح ارائه خدمات

و 248محور،8در؛اي اعتباربخشي نسل نويناستانداردهبيمارستانها  به.مورد ارزيابي قرار خواهد گرفتسنجه 903استاندارد توصيه موكد توجه

و تمركز بر كتاب جامع راهنماي اعتباربخشي بويزه گامهاي اجرايي . مالك هاي ارزيابي است/ برنامه هاي آموزشي
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 نحوه اعتباربخشي

و مديريت مشاركتي را فراهم نموده كه نسل سوم اعتباربخشي با رويك رد وظيفه محوري به جاي بخشي محوري زمينه توسعه فرهنگ كارگروهي

با. مدير عامل در موفقيت بيمارستان در فرايند اعتباربخشي بسيار تعيين كننده مي باشد/در اين ميان نقش رئيس  لذا فرايند ارزيابي اين مدل نيز

و و تمركز بر سنوات قبليي كشور بر مبناي تجربهها بيمارستاناري از بسيانتظار ميرود.اجرا مي گردد رويكرد وظيفه محوري طراحي اعتباربخشي

هر چه آمادگي نمودهو شاهد تسريعرا مسير بهبود در همه محورهاهاي مكرر، خود ارزيابيو راهنما جامع كتاببر اساس تغييرات بوجود آمده 

اعها بيمارستانبيشتر  در داخلي در اين مسير ابتدا هريك از بيمارستانها نسبت به ارزيابي.باشيمتباربخشي نهايي براي و نتايج مربوط را اقدام نموده

به.سامانه اعتباربخشي ثبت مي نمايند سپس تيم ارزيابي نهايي بر اساس نتايج خود ارزيابي بيمارستان نسبت به اعتباربخشي نهايي بيمارستان

.خواهند نموداتي اقدام صورت بازديد ميد

و ارزيابي داخلي خود ارزيابي-1

الف1سنجه وبراساسي ايرانها بيمارستاندر اين دوره از اعتباربخشي با رويكرد فرآيند خودارزيابي محور بهبود كيفيت6-3–از استاندارد

و  و كيفيتمستمر بهبود بازنگري هاتدر فاصله دو ارزيابي با هدايت تيم مديريت اجرايي واحدها بصورت مستمر اجرا/ وسط مسئولين بخش

ها.ميشود ها) استاندارد1موضوع سنجه( واحدها/ خود ارزيابي بخش و فرايندي تعاملي بين بخش واحدها با تيم/ نيازي به ثبت در سامانه نداشته

و مديريت اجرايي در راستاي استقرار هر چه بهتر استانداردهاي اعتباربخشي است كه بايست ي بيمارستان اين روند را تا زمان ارزيابي داخلي نهايي

 توسط تيم مديريت اجرايينهايي داخليارزيابياستاندارد مزبور2بر اساس سنجه شماره همچنين. خود اظهارياعتباربخشي در سامانه ادامه دهد

و نتا بيمارستان در همين.يج در سامانه الكترونيك اعتباربخشيبارگذاري ميشوددر بازه زماني تعيين شده از سوي وزارت متبوع بصورت جامع انجام

فرايند ارزيابي تخت32در بيمارستانهاي15/10/95از تاريخ چهارشنبه 1395اعتباربخشي سال بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده راستا

و خوداظهاري قداخلي نهايي و به تدريج در ساير بيمارستانها براساس اعالم شدĤغاز از. بلي انجام خواهد طبقها بيمارستانبر اين اساس هريك

نتايج ارزيابي داخلي خود در سامانه اقدامو ارسال نهايي، امتياز دهي مستندات تقويم خود بايستي در بازه زماني تعيين شده نسبت به بارگذاري

و مستندات الكترون،ارزيابيخودزمان مديريتبه منظور شودميتوصيه.نمايند در بازه زماني تعيين شده كه ممكن است حداكثر يكي از قبل اماده

و ثبت نتايج  دسترسي ابالغيه نحوه الزم به ذكر است،.شوددر سامانه اقدامو امتيازات هفت روز كاري باشد نسبت به بارگذاري مستندات

و شده برنامه ريزيبه صورت متبوع علوم پزشكي توسط دانشگاه يابي،در بازه زماني تعيين شده براي خود ارزبه سامانه اعتباربخشي،ها بيمارستان

شدمديرعامل بيمارستان/تحويل رئيسمحرمانه و/ رئيس. خواهد مدير عامل بيمارستان طبق دستورالعمل ابالغيه محرمانه مزبور وارد سامانه شده

بديهي است. اكثر به تعداد سه نفر در فرايند خودارزيابي اقدام نمايددر صورت صالحديد مي تواند نسبت به اخذ همكاري مديران ارشد سيستم حد
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و هرگونه عملكرد آنها قابل رديابي خواهد بود و نظارت همچنين. مشخصات اين افراد در سامانه ثبت تمامي فرايند خودارزيابي تحت سرپرستي

و يا بازنگري از آنجاكه.ن پيش بيني شده استو امكان ارسال نهايي نتايج صرفاً در دسترسي ايشا بودهمديرعامل/رئيس نتايج امكان ويرايش

و پس از تائيدو را دقيقا خود ارزيابي مديرعامل نتايج/پس از ارسال ميسر نخواهد بود، بايستيرئيسخودارزيابي  پيش از ارسال نهايي بررسي نموده

و نگهداري اطالعات كاربري در تعهد حقوقي رئيس.نسبت به ارسال نهايي آن اقدام نمايد . مديرعامل بيمارستان مي باشد/ لذا مسئوليت حفظ

و در صورت عدم ارسال نتايج در بازه زماني تعيين شده، توجه داشته باشيد كه مالك اعتباربخشي سامانه خودارزيابي غير فعال خواهد شد

و عواقب  و هرگونه خلل در نتايج بيمارستان صرفاً ارزيابي نهايي بوده پيش آمده از جمله اطاله مدت ارزيابي، بررسي تمامي مستندات در بيمارستان

.و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص قابل پيگيري نمي باشدو كاهش امتياز ارزيابي به عهده بيمارستان بودنهايي 

و! توجه در سنجه هاي غيرتعيين نحوه امتيازدهي مانه در دستورالعمل مستقل كاربري سامانه اعتباربخشي پيش از فرايندساقابل ارزيابي

.در اختيار بيمارستانها قرار خواهد گرفت ارزيابي داخلي

 نهايي اعتباربخشي-2

و برابر تقويم دقيق ارزيابي كه متعاقبا براي هريك از بيمارستانها 2/11/1395از تاريخ شنبه 1395سال نهايي اعتباربخشي اعالم به تدريج

و جايگاه تاثيرگذار ارزيابدر همين راستا. مي پذيردصورت خواهد شد،  هاي دانشگاهي با استفاده از ظرفيتن در اعتباربخشي،ابا توجه به اهميت

و روش ارزيابي، برنامه تربيت ارزيان اعتباربخشي كشور ارزيابان توانمندو انشاهللا با حضور باشدميدر دست اجرا همزمان با بازنگري استانداردها

و توسعه كيفي خدمات  .خواهيم بودشاهد اثر بخشي فرايند اعتباربخشي در روند بهبود

و نوع براساسمدت زمان ارزيابي نهايي از تخصص اندازه و تعداد نفرات ارزيابسهاليدو بيمارستان دننفر خواه6حداكثر نيز روز خواهد بود

ب.بود هري اجرايي،ها گام/سنجه ارزيابي براي جمعيت نمونه،سياري از استانداردهابا توجه به وظيفه محور بودن متناسب با حجم عملكرد

شد بيمارستان از بخش و نهايي ارزيابي ميدانيانجامازقبل رزيابي داخليادر مرحله مستندات ارسالي در سامانه.هاي مرتبط انتخاب خواهد

شد،بيمارستان د. امتياز دهي خواهد و نيازي به ارائه مستندات توليدي متمركز عملكرد بيمارستا،ارزيابان اعتباربخشي نهايير روزهاي لذا ن بوده

و روشخاز نوع و ساير موارد كتابچهروش اجرايي،،عمللدستورا،ط مشي و.نخواهد بودهاي آموزشي اما مستنداتي مانند سوابق مداخالت اجرايي

ب و جلسه مهم به منظور آشنايي اوليه با سازمان) دقيقه30حداكثر( همچنين يك جلسه كوتاه افتتاحيه.ودپرونده بيماران مد نظر خواهد

شداوليه،تحت برنامه ريزي مدير ارزيابي ارائه بازخورد به منظور)حداقل يك ساعت( اختتاميه و اجرا خواهد الزم به ذكر است فرايند.برنامه ريزي

و عزيز بيمارستان وضعيت موجود را به ارزيابي در مدل جديد فاقد روي و ارزيابان تالش خواهند نمود كه در كنار همكاران خدوم كرد بازرسي است

و بازخوردي راه گشا با مشاركت مدير و در نهايت با قضاوتي عادالنه و كارشناسان محترم بيمارستان مسير بهبود مستمر را دنبالادرستي تحليل ن

و توصيه هاي بهبود بازخوردگزارش در همين راستا. نمايند و نيز حضور مجدد مدير ارزيابي در بيمارستان به منظور ادامه راه عملكرد ارزيابي

و ارتقاي بيمارستان پيش بيني شده است .توسعه
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هاو رسيدگي به اعتراضاعالم نتايج نهايي-3

و تاييد نتايج توسط كميته اجرايي اعتبا و ربخشيپس از انجام ارزيابي نهايي و با استفاده از نام كاربري و بازخورد ارزيابي در سامانه ،نتايج

و در اسرع وقت.بيمارستان قابل رويت خواهد بودمدير عامل/رئيسكلمه عبور  تالش خواهد شد در حين ارزيابي امتياز دهي بصورت انالين انجام

د )روز كاري30طبق برنامه حداكثر .( سترسي داشته باشندبيمارستانها از طريق سامانه الكترونيك به كارنامه نتايج خود

و ارسال مستندات مربوط در بازه زماني معين ابتدا دانشگاه علوم، درصورت اعتراض بيمارستان به نتايج هريك از محورها، با ذكر داليل

و در صورت تاييددرخواست را پزشكي  و در صورت ابررسي مجددهاي واردهي اعتراضكميته اجرايدرو ارسال به دفتر ستاد وزارتي بررسي

و در نهايت گواهي تصويب، بازديد مجدد برنامه شد ريزي .نامه بيمارستان صادر خواهد

 نقش دانشگاه در اعتباربخشي-4

بـ-الف و همـاهنگي و مديريت اجراي برنامه ارزيابي در مرحله اعتباربخشي نهايي با حضور نماينـده رسـمي دانشـگاه ا بيمـه در محوريت

و ساير هماهنگي هاي اجرايي كه متعاقبا اطالع رساني خواهد شد .خصوص حضور نماينده مرتبط

و مديريت دسترسي روساي بيمارستانها در سامانه مديريت اطالعات بيمارستانهاي فعال در سامانه الكترونيك-ب

و تاييد سنجه هاي غير قابل ارزيابي هر بيمارستان در مرحل-ج ه ارزيابي داخليبررسي

و ارسال آنها در صورت تاييد به ستاد وزارتي از طريق سامانه-د و تاييد اعتراض هاي وارده بيمارستان هاي تحت پوشش  بررسي

و مديريتي دانشگاه-ه  ارائه مشاوره به تيم ارزيابي در خصوص بيمارستانهاي مورد ارزيابي با توجه به سوابق نظارتي

خ-و و ارزيابي نهايي بيمارستانهاي تحت پوشش از طريق سامانهپايش تمامي مراحل  ودارزيابي، ارزيابي داخلي

و پاسـخگويي بـه-ز و اجراي فرايندهاي آموزشـي بيمارسـتانهاي تحـت پوشـش در مسـير پيـاده سـازي اسـتانداردهاي ابهامـات همراهي

 اعتباربخشي

و كارشناسـان محتـرم اعتباربخشـي در پايان با ستحضـار مـي رسـاند برنامـه هـاي آمـوزش و نحـوه مشـاركت مـديران سـامانه

و فني اعتباربخشي با محوريت دفـاتر اعتباربخشـي دانشـگاههاي علـوممدانشگاههاي علو و هماهنگي هاي اجرايي پزشكي به زودي برگزار

ود كيفيت تمـامي بيمارسـتانهاي كشـور همچنين آموزش سامانه جهت مسئوالن محترم دفاتر بهب.شدخواهد نهايي پزشكي سراسر كشور 

و  و قبـل از ورود بـه اجـراي خـود ارزيـابي توسـط دفتـر نظـارت و غير دانشگاهي به صورت جـامع برنامـه ريـزي شـده اعم از دانشگاهي

.اعتباربخشي وزارت بهداشت اجرا خواهدشد

ا  توفيق..و من

و اعتباربخشي در امور درمان  دفتر نظارت

و آموزش پزشكيمعاونت درمان وزار ت بهداشت درمان


