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 مقدمه.1

به مردم حقوق واساسي ترين يازهان ازمهمترين يكي عنوانبه سالمت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

و اميد به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي، در دستور كار قرار گرفته است و خوشبختانه در دولت تدبير . رسميت شناخته شده

ازكيفيت،با سالمت مراقبت هاي نمودن فراهم بي ترديددر اين ميان، رو امروظايف متوليان مهمترين يكي .دبه شمار مي

ايبهرا مردم نيازهايدنمي توان زماني سالمت مراقبت هاي با استانداردو صورتبهن آنابه خدمت دكهنك برآورده موثر شيوه

.دگرد ارائه)بيمار حقوق باحفظو مطلوب بادسترسي،هزينه مناسب،باحداقل موقع،باكيفيتبه(مناسب قالبي

 ارائه وايمني مراكز بركيفيت مبتني ارزيابي روشهاي ترين شده وشناخته ازمعتبرترينيكي عنوانبه اعتباربخشي

ي سالمت، خدمات را پيوند مديريتزمينه و سيستماتيك، ارشد با ارائه خدمات موثر پزشكي فراهم آورده به شيوه اي علمي

استفاده از ارزياباني است كه دانشبا دقيقو صحيح ارزيابي انجامنيازمند خود، متعالي اهدافبه دستيابي راستايدر است اما

و رويكردهاي  و بالينيو تجربه كافي در مورد فرآيندها، سيستم ها و تعهد كاري داشته را مرتبط با كيفيت مديريتي و با انگيزه

تماميشدار مديران جانبه همه حمايتدرسايهو اين مهم امكان پذير نخواهد شد مگر رسانند، وظايف محوله را به انجام باال

و بيمارستانيهاي مرتبط حوزه .وزارتي، دانشگاهي

ي ارزشمند در پي اقدامات همچنين مرتبط با طرح تحول نظام سالمت، انتظار مي رود حركتو بي سابقه

و شتاب و ارائه دهندگان خدمت، سرعت و جلب رضايت گيرندگان و ايمن ي بيمارستان ها به سمت تامين خدمات با كيفيت

و پاسخگويي تيم مديريت ارشد بيمارستان ها، محسوس و بدين واسطه بيش از پيش بر اجرايي شدن استانداردها يافته باشد
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رو. تأكيد خواهد شد و ارزيابان ارشداز اين دور، دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي به دنبال برگزاري دوره هاي آموزشي ارزيابان

و حفظ وحدت رويه، به منظور رعايت ملي، اعتباربخشي دوم  و مقررات .ابالغ مي گرددجهت اجرا، قوانين

 بازديد از بيمارستان.2

اقدامات الزامي قبل از انجام بازديد)2-1

:و اخذ تعرفه هاي مصوب هماهنگي با بيمارستان)2-1-1

و برنامه بازديد- و حداقل يك هفته قبل از انجام بازديـد بـه2ترجيحاً از اعالم تاريخ  بيمارسـتان هفته قبل

و همچنـين ضـرورت حضـور{ شامل زمان ورود ارزيابان، برنامه افتتاحيه، برنامه بازديد، زمـان اختتاميـه

از) در صورتي كه بيمارستان تيم مذكور را داشته باشد(حداقل دو سوم از اعضاي تيم حاكميتي  و دو سوم

} اعضاي تيم مديريت اجراييبه ويژه رييس بيمارستان

نم- و انجـام مشخص شدن و بيمارسـتان اينده بيمارستان براي ايجـاد همـاهنگي بـين تـيم اعتباربخشـي

 اقدامات الزم براي بازديد ارزيابان ازقسمت هاي مختلف بيمارستان

و(فراهم شدن امكانات الزم براي انجام بازديد- اتاق جلسه با ميز بـراي همـاهنگي بـين ارزيابـان، كـامپيوتر

و امكا )ن شارژ سخت افزارها در اتاق مربوط به ارزيابان، در صورت نيازپرينتر، پريز برق

 امكان ارسال داده ها در بيمارستان، در پايان ارزيابي-

و بـه اخذ تعرفه هاي مصوب از بيمارستان كه تا اطالع ثانوي مطابق دور اول اعتباربخش- ي صورت پذيرفتـه

ضروري است تصوير فيش واريزي بـه همـراه.گرددواريز مي كه متعاقبا اعالم خواهد شد، حساب مربوطه

و اعتباربخشـي امـور درمـان وزارت  فهرست بيمارستان هاي مربوطه، در پايان هر فصل، به دفتـر نظـارت

.متبوع ارسال گردد

گر)2-1-2  هماهنگي با سازمان هاي بيمه

از- و برنامه بازديد، ترجيحاً ان2اعالم تاريخ و حداقل يك هفته قبل از جام بازديد به سازمان هاي هفته قبل

 بيمه گر يا نماينده آنان جهت معرفي نماينده براي شركت در بازديد بيمارستان

و در جريـان امـورو ارسال داده ها نماينده سازمان بيمه گر مي تواند در تمام مراحل بازديد- حضور داشته

و در صورت ايجاد هرگونه پرسش، با ارزياب ارشد عنقرار گيرد ، وان سرپرست تيم مشـخص شـدهي كه به
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نكـات مـورد اخـتالف بـه الزم است در صورتي كه از اين طريق نيز، نظر ايشان تأمين نشود،. تعامل نمايد

و با پيوست مستندات مربوطه با امضاي سازمان هاي بيمه گـر  و دفتـر اسـتان صورت كتبي ، بـه دانشـگاه

و اعتباربخشي وزارت متبوع، ارسال .گرددنظارت

و سوال مستقيم از بيمارستان نمي باشد ولي مي توانـد هـر- نماينده سازمان هاي بيمه گر مجاز به ارزيابي

و از د، با همراهي ارزياب ارشدي كه به عنوان سرپرست تيم معرفـي شـده سوال يا موردي را كه مايل باش

.طريق ايشان، مورد بررسي قرار دهد

 تكميل فرم مشخصات بيمارستان)2-1-3

و ارسال فايل مربوطه به پرتال معاونت درمـان وزارت متبـوع، قبـل از شـروع ارزيـابي الزم است- اين اقدام

و نه محتويـات پروانـه،  و با توجه به وضعيت موجود بيمارستان صـورت پـذيرد چـرا كـه اصلي بيمارستان

.تكميل ساير فرم ها منوط به اقدام مذكور مي باشد

و برگه مأموريت)2-1-4  رسميصدور كارت شناسايي

و- و حـداقل حـاوي نـام كارت شناسايي بايد قابل نصب بر روي سينه يا واجد امكان آويختن از گردن بوده

و نشان دهد كه ايشان ارزياب اعتباربخشي ملي هستند در7بـه ابعـاد تقريبـي(نام خانوادگي ارزياب باشد

.)سانتيمتر، با فونت خوانا كه از يك متري قابل خواندن باشد 10

و ارزياب ارشد، هم اكنـون بـر روي پرتـال معاونـت درمـان، قابـل دانلـود-  كارت طراحي شده براي ارزياب

و براي حفظ فرمت مشابه، توصيه مي شود تمام ارزيابان از كارت هاي مذكور استفاده نمايند .مي باشد

.الزم است كارت هاي مربوطه به امضاء معاون محترم درمان دانشگاه رسيده باشند-

در- و در زمـان مشـاركت ارزيابان ارشد در زمان انجام وظيفه به عنوان ارزياب ارشد، از كارت ارزياب ارشـد

از. تيم به عنوان ارزياب، از كارت ارزياب استفاده مي نمايند لذا ضروري است كه براي ايشان هر دو كارت،

.قبل صادر شده باشد

از- و جلوگيري و حقوق ارزيابان و ارزشـمند ايشـان، براي حفظ امنيت هرگونه سوءاستفاده از عنـوان مهـم

و در صورت درخواسـت ،با ذكر نام ارزيابان، در تمامي داشتن برگه مأموريت رسمي بازديدها، ضروري است

.مسئولين بيمارستان، بايد به ايشان ارائه گردد

از آنكه بـه افـرادي ضروري است به تمامي بيمارستان هاي تحت پوشش به صورت كتبي اعالم گردد قبل-

كه خود را ارزياب معرفي مي نمايند، اجازه بازديد داده شود، حتماً معرفي نامه يا برگـه مأموريـت رسـمي 

.رؤيت گرددآنان 

بازديد حيناقدامات الزامي)2-2

.حضور به موقع تمامي اعضاي تيم در بيمارستان، در محلي كه از قبل تعيين شده است)2-2-1
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دو ارزياب ارشد در بازديد هر بيمارستان شركت دارنـد، ضـروري اسـت قبـل از از آنجاييكه در سال جاري-

و يك نفر به عنوان سرپرست تـيم ارزيـابي، بـه نماينـده تـيم  بازديد هر بيمارستان با يكديگر توافق كرده

در صورتي كه در اين خصوص ميان دو ارزياب ارشد توافـق حاصـل نگـردد،.ارزيابي دانشگاه، معرفي گردد

ي كار بيشتري دارد، به عنوان سرپرست تيم معرفي خواهد شد مگر آنكـه وزارت ارزي اب ارشدي كه سابقه

.يكي از دو ارزياب ارشد را به عنوان سرپرست معرفي نمايد راسأمتبوع 

و اعالم شده اسـت،8است همه ارزيابان، ساعت ضروري- صبح در بيمارستان در محلي كه از قبل مشخص

و  و قسمت هاي مورد بررسي توسط هر يك از ارزيابان، به حضور داشته باشند ابتدا ليستي از اعضاي تيم

و نماينده  نماينده ارزيابان ارشد كه از اين پس به عنوان سرپرست تيم از ايشان ياد مي شود، تحويل گردد

.دانشگاه در تيم مربوطه، اعضاي تيم را به ارزيابان ارشد معرفي نمايد

شايان ذكر است كه هيچيك از ارزيابان نبايد بدون هماهنگي با سرپرست تيم، بيمارستان را تـرك نماينـد-

و هماهنگي سرپرست تيم باشد .و تمامي اقدامات در طي ارزيابي بايد با هدايت

و شامل موارد ذيل 9:30تا 8:30از ساعت(فتتاحيها)2-2-2 ):صبح روز اول

 تيم به مسئولين بيمارستان معرفي تيم، توسط سرپرست-

معرفي تيم بيمارستان كه حداقل شامل رييس، مـدير، متـرون، نماينـده پزشـكان، مسـئول واحـد بهبـود-

و مسئول ايمني بيمار باشد .كيفيت بيمارستان

در بيمارستان هاي داراي تيم حاكميتي، حضور حداقل دو سوم اعضاي تيم حـاكميتي، در روز اول بازديـد-

.قبال روي آن توافق شده، الزامي است يا زماني كه

و مراحل آن توسط-  سرپرست تيمبيان اهداف بازديد، مدت زمان

تاريخ تأسيس، نقشه كلي بيمارستان، انـواع خـدمات اصـلي، تعـداد نيـروي( معرفي كلي بيمارستان شامل-

رسـتان، اجـزاي بيماري شـايع در مراجعـه بـه بيما5جراحي شايع،5انساني به تفكيك گروه هاي اصلي، 

و اهـم اقـدامات انجـام شـده  و ايمنـي بيمارسـتان و برنامه بهبود كيفيت توسـط) اصلي برنامه استراتژيك

 نماينده بيمارستان

10تا 9:30از ساعت كلي،بازديد اوليه از قسمت هاي مختلف بيمارستان جهت آشنايي)2-2-3

و ذخيره آنها به صورت)2-2-4 و ورود داده ها و واحدها  Off lineبازديد از بخش ها

يكپ- و هدايت و) بـاليني( ارچه سازماني ارزيابي استانداردهاي اورژانس، حقوق گيرنده خدمت، ايمني بيمار

و رهبري، و حوادث ناخواسته در واحد مديريت  اخالق پزشكي، كميته كميتهسنجه هاي مربوط به خطاها

و نسوج و عوارض آسيب شناسي و مير و كميته مرگ ي مرتبط( اورژانس بيمارستاني به جز چهار سنجه

ا تا  و احياي نوزادان كه با همكاري ارزيـاب مربوطـه مرگ ماه،59با مرگ كودكان مادران، مرگ پريناتال

.ردصورت مي پذي، توسط ارزياب ارشد باليني)در تيم ارزيابان امتياز دهي مي شود
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و به صورت جداگانـه- ارزيابي استانداردهاي مديريت مالي توسط ارزيابان تعيين شده از سوي وزارت متبوع

.صورت خواهد پذيرفت

و رهبري، واحد بهبـود كيفيـت، كميتـه بهبـود كيفيـت، كميتـه- ارزيابي ساير قسمت هاي واحد مديريت

ي ارزياب ارشد و مشتركات كميته ها برعهده و باليا بخشـي از سـنجه هـاي واحـد. مديريتي است بحران

و رهبري كه مربوطه به آزمون هاي دوره اي قسمت هاي باليني ماننـد بخـش هـاي ويـزه اسـت،   مديريت

.مي تواند با همكاري هر دو ارزياب ارشد، امتياز دهي گردد

و تجهيزات پزشكي بـا همكـاري ارزيابـان- و بخـش كميته دارو، درمان مهندسـي واحـد مـديريت دارويـي

.پزشكي كه هر يك قسمت هاي مربوط به خود را بررسي مي نمايند، امتياز دهي خواهد شد

و فناوري اطالعات، با همكاري ارزياباني كه واحـدهاي مـذكور را ارزيـابي- كميته مديريت اطالعات سالمت

. مي نمايند، امتياز دهي خواهد شد

با- و ترويج تغذيه و نوزاد و كميته هاي ايمني مادر شير مادر، بهداشت محيط، كنترل عفونـت بيمارسـتاني

و بهداشت كار، هر يك توسط ارزيابابي كـه واحـدهاي مـرتبط را ارزيـابي  و حفاظت فني  طب انتقال خون

. مي نمايد، امتيازدهي خواهند شد

ي نوزادان امتيازدهي مي شود- .بخش نوزادان با استفاده از استانداردهاي بخش مراقبت هاي ويژه

و- و در قسـمت راهنمـاي ... بخش هاي اندوسكوپي، تاالسمي، درمانگاه ها كه اسـتاندارد مشخصـي ندارنـد

كتاب هاي الكترونيك راهنماي ارزياب هم اشاره اي بـه آنهـا نشـده اسـت، بـا سـنجه هـايي كـه در كـل 

و تو و بيمارستان موضوعيت دارند، مانند رعايت حقوق گيرنده خدمت، ايمني بيمار، آموزش انمنـد سـازي

شد... .، ارزيابي خواهند

از- و واحـد تغذيـه نبايـد بـه خـارج محـيط بخش خدمات استريليزاسـيون مركـزي، واحـد رختشـويخانه

.برون سپاري شوندبيمارستان 

 در مواردي كه يـك مجتمـع بيمارسـتاني در يـك محـل وجـود دارد، بيمارسـتان هـاي مـذكور:1تبصره

و امتياز اخذ شـده بـراي تمـامي مي توانند به صورت مشترك از خدمات واحدهاي مذكور استفاده نمايند

ي مجتمع، لحاظ خواهد شد .بيمارستان ها

و نقـل:2تبصره در صورتي كه بيمارستان ها در مجاورت هم باشند، مي تواننـد بـا رعايـت شـرايط حمـل

و مناسب، از خدمات مذكور به صورت مشترك استفاده نمايند .بهداشتي

در صورتي كه آشپزخانه بيمارستان هاي مذكور مشترك باشـد، امتيـازات مربـوط بـه آشـپزخانه:3تبصره

و ساير سنجه هـاي مربـوط بـه  و امتيازات مربوط به حرارت مناسب غذا در زمان سرو براي بيماران مشابه

شدبراي هر بيمارستان واحد تغذيه، به صورت جداگانه و امتيازدهي خواهد .ارزيابي

تا اطالع ثانوي، استفاده از آشپزخانه هايي با شرايط ديگر از جمله سفارش غذا به آشپزخانه هاي:4تبصره

و در صورت وجود چنين شرايطي، امتيازات مربوطـ  وهغير بيمارستاني، مورد قبول نمي باشد صـفر بـوده

و استري. موضوع در صورتجلسه نيز قيد گردد الزم است ليزاسيون مركـزي همينطور در مورد رختشويخانه

و مجاورت فوق الذكر ..خارج از شرايط مجتمع
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و رهبري، حقوق گيرنده خدمت، بخش اورژانس، تصويربرداري، آزمايشگاه، كنتـرل عفونـت،- واحد مديريت

مديريت پرستاري، مديريت دارويي، بهبود كيفيت، فناوري اطالعات، مديريت اطالعات سـالمت، مهندسـي 

و طـب كـار، پزشكي، مديريت منابع ان ساني، مديريت دفع پسماند، بهداشـت محـيط، بهداشـت حرفـه اي

و استريليزاسـيون مركـزي، قسـمت هـاي  و تأسيسات، رختشويخانه، تغذيه، كميته ها تداركات، ساختمان

و در صورت عدم رعايت استانداردهاي مربوطه، امتياز صـفر بـه  ضروري براي تمامي بيمارستان ها هستند

و واحده شدبخش ها .اي مذكور داده خواهد

وجود بخش استريليزاسيون مركزي براي بيمارستان هاي تـك تخصصـي روان پزشـكي ضـروري:1تبصره

و روش بيمارستان مذكور براي موارد محدودي كه نياز بـه  و فقط بايد مشخص باشد كه خط مشي نيست

.استفاده از خدمات اين بخش باشد، به چه صورت خواهد بود

و در مـواردي كـه بـه واسـطه تعـداد كـم:2تبصره واحد مديريت منابع انساني بايد در بيمارسـتان باشـد

و درمـان، بيمارستان هاي دانشگاه، كارگزيني متمركز در شبكه  مسـئوليت مـذكور را بـه عهـده بهداشـت

و  داشته باشد، الزم است حتي بـه صـورت پـاره وقـت، كارشـناس مربوطـه در بيمارسـتان حضـور يافتـه

شد. انداردهاي مرتبط را اجرايي نمايداست .در غير اين صورت امتياز اين واحد صفر داده خواهد

ب:3تبصره و پوسـت كـه خش طب انتقال خون برايوجود بيمارستان هـاي تـك تخصصـي روان پزشـكي

و روش تهيـه خـون در صـورت  و لي بايد خط مشـي مصرف خون در آنها بسيار نادر است، ضروري نيست

م .شخص باشدنياز،

و هماهنگي برگزار خواهـد- هر زمان كه سرپرست تيم الزم بداند، در طي فرايند ارزيابي، جلسات هم فكري

و ارزيابي هاي  و تكميل مشاهدات و ارزيابان فرصت تبادل نظر شد تا ارزيابي هر چه دقيق تر، انجام پذيرد

.خود را داشته باشند

و با حضور افرادي كه در جلسه افتتاحيه(اختتاميه)2-2-5 اختتاميه در ساعت پاياني آخرين روز بازديد

 هدف جلسه اختتاميه تشـكر از بيمارسـتان بابـت. به مدت يك ساعت برگزار مي گرددحداكثر اشاره شد، 

و مراحل بعـدي كـار اسـت و ارائه شرح مختصري از اقدامات انجام شده لشـامو همكاري در انجام بازديد

):موارد ذيل است

 بازديدتشكر از مسئولين بيمارستان بابت همكاري در انجام-

و فعاليت خود را ادامه دهند بر اين امرتأكيد- و ايمني را در نظر داشته .كه ارتقاء مستمر كيفيت

 ارائه شرح مختصري از اقدامات انجام شده در حين بازديد-

در- بد ارائه شرح مختصري از واقعيات دريافت شده  حين ارزيابي بدون ارزش گذاري خوب يا

ضروري است از هر گونه اظهار نظر كه بار قضاوتي مبني بر خوب يا بد بودن نتيجه بازديـد داشـته باشـد،-

و به مسئولين بيمارستان توضـيح داده شـود كـه عملكـرد آنـان در مقايسـه بـا ميـانگينخ ودداري گردد

د و شدكشوري، در ستاد وزارتخانه، ارزيابي .رجه بندي خواهد
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و كيفيـت يـا توانمندسـازي نيـروي- مي توان در موارد اصلي مثل برنامه هاي بيمارستان، توجه به ايمنـي

انساني، اشاراتي داشت مبني بر اينكه برنامه استراتژيك عملياتي شده است يا خير، آموزش هـا در جريـان 

ب و ساير موارد .ه صورت يك واقعيت بررسي شده اشاره كرداست يا خير، به بهداشت دست توجه مي شود

 سخنان تيم بيمارستان در خصوص بازديد انجام شده-

بازديدپس از اتمام اقدامات الزامي)2-3

و)2-3-1 و تكميل صورتجلسه ارسال داده ها به پرتـال معاونـت درمـان وزارت تمامي فرم هاي مرتبط

 متبوع

و هر دو ارزياب ارشد با مشخص كـردن- صورتجلسه با فرمت ارسالي در دور اول اعتباربخشي، تكميل شده

و تأييـدو سرپرست تيم  به همراه ساير افرادي كه امضاي آنها در صورتجلسـه الزامـي شـده، آن را امضـاء

و تصوير مربوطه توسط دانشگاه مقصد، به وزارت متبوع ارسال خواهد شد .كرده

و واحدهاي مختلف به پرتال معاونت درمان وزارت متبـوع، در بهت- ر است قبل از ارسال داده هاي بخش ها

و اصالحات الزم صورت پـذيرد چـرا كـه و ارزيابان ارشد، هماهنگي ها يك جلسه با حضور تمامي ارزيابان

س.پس از ارسال داده ها، ديگر ويرايش آنها امكان پذير نخواهد بود ازمان هاي بيمـه گـر در حضور نماينده

و در صـورت وجـود ابهـام، از  و اگر ايشان مايل باشند مي تواننـد حضـور داشـته اين زمان، اختياري است

.سرپرست تيم سوال نمايند

هاار- براي پيشگيري از مشكالت بعـدي توصـيه. هر دو ارزياب ارشد صورت پذيرددر حضور بايد سال داده

ارزيابان ارشد نبايـد قبـل از اطمينـان از ارسـال كامـل. بيمارستان مربوطه استاكيد بر ارسال داده ها در 

و. تمامي داده ها به پرتال معاونت درمـان وزارت متبـوع، محـل را تـرك نماينـد  ايـن مـورد الزامـي بـوده

ي ارزيابان ارشد به ويژه سرپرست تيم مي باشد .مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده

 نكات ويژه.3
و نماينـده تـيم بوده 14:30صبح تا ساعت8بازديد حداقل از زمان- و بـا توافـق ارزيابـان ارشـد و در صورت نياز

.خواهد بودارزيابي دانشگاه، اين زمان قابل افزايش

و ذهاب ارزيابتا اطالع ثانوي،- تـا) اعزام كننده ارزيابان ارشد( دانشگاه هاي مبدأ/ از دانشگاه ارشدانهزينه اياب

ع گاه يا ترمينال شهر دانشگاه مقصد،فرود و ذهـاب از است دانشگاه هاي مبدأ/ هده دانشگاهبر امـا هزينـه ايـاب

و در زمـان بازگشـت بـه فرودگـاه يـا ترمينـال  و همچنين در زمان بازديدها فرودگاه يا ترمينال به سمت مقصد

و غذا، بر عهده دانشگاه مقصد است .مذكور به همراه هزينه اقامت
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و هـوايي كـه انجام يك روز قبل از در محل مورد نظر، ارشدانارزياب حضور- بازديد بـه ويـژه در شـرايط بـد آب

ت .أخير يا لغو شدن سفرها وجود دارد، الزامي استامكان

شددر صورت عدم حضور- اما در صورتي كه يكي از ارزيابان ارشـد، بـيش.هر دو ارزياب ارشد، بازديد لغو خواهد

و ضـروري اسـت تـأخير دقيقه30از  تأخير داشته باشد، بازديد با حضور ارزياب ارشد ديگر، آغـاز خواهـد شـد

و دليل آن، در صورت جلسه قيد گردد .ارزياب ارشد مربوطه

و لغو شدن بازديد، برنامه بازديد ساير بيمارستان ها طبق برنامه قبلـي ادامـه- در صورت بروز حوادث غير مترقبه

و در اولين شدمربوطه فرصت، بازديد ديگري براي بيمارستان مي يابد .، تدارك ديده خواهد

و واحـدها، سرپرسـتارها،- در خصوص مدارك گذراندن دوره هاي آموزشي كه از مـديران، مسـئولين بخـش هـا

و  ، خواسته شده است، گواهينامه دوره هاي برگزار شـده توسـط بيمارسـتان ...مسئولين شيفت ها، سوپروايزرها

ق و دوره ها بايد توسط دانشگاه برگزار شده يا مورد تأييد دانشگاه باشدقابل .بول نبوده

 ارزيابان ارشد شرح وظايف.4

و در دانشـگاه)4-1 افرادي كه به عنوان ارزياب ارشد انتخاب مي شوند، در ساير دانشگاه ها به عنـوان ارزيـاب ارشـد

.خود، به عنوان ارزياب، عمل خواهند كرد

به عنوان رهبـر تـيم اعتباربخشـي،ي كه در هر نوبت به عنوان سرپرست تيم مشخص مي گردد، ارشدارزياب)4-2

و انتظـار مـي رود ايـن وظيفـه را بـا حفـظ  هماهنگي اصلي انجام ارزيابي در داخل بيمارستان را بر عهـده دارد

ي حرفه اي تيم، انجام دهد و وجهه . آرامش

و باليني، عالوه بـر امتيـازدهي قسـمت هـاي مربـوط بـه خـود، از ابتـدا ضروري است ارزيابان ارشد مديريتي)4-3

و هـر يـك بـر ارزيـابي و مهـارت خـود، تقسـيم نمـوده و واحدهاي بيمارستان را با توجه به تخصـص  بخش ها

و اطمينان حاصل نمايند كه روند ارزيـابي بـه درسـتي صـورت  قسمت هاي مربوط به خود نظارت داشته باشند

توصيه مي شود بخش هاي بستري، ويژه، اتاق عمل، آزمايشـگاه، تصـويربرداري، طـب انتقـال خـون،.مي پذيرد

و هر  آنژيوگرافي، مديريت دارويي، كنترل عفونت، مديريت پرستاري، دياليز، استريليزاسيون مركزي، فيزيوتراپي

و بخشي ديگري كه در آن خدمات تشخيصي، درماني، مراقبتي، صورت مي پذيرد توسط ار زيـاب ارشـد بـاليني

.ساير قسمت ها توسط ارزياب ارشد مديريتي، مورد نظارت قرار گيرد

و ارسال شدن فرم مشخصات بيمارستاناطمينان از تكميل)4-4

و ندارد، ماننـد)4-5 اطمينان از دادن امتياز صفر به سنجه هاي مرتبط در واحدهايي كه بيمارستان بايد داشته باشد

ط واحد بهداشت حرفه اي ب كارو

و واحدهايي كه بايد ارزيابي شوند)4-6 در اين دور از اعتباربخشي بـا توجـه بـه. اطمينان از ارزيابي تمامي بخش ها

و وجود زمان كافي، الزم است اگر بيمارستان بخش هـاي جراحـي متعـدد دارد، تمـامي  كاهش تعداد سنجه ها

و مانند دور اول، حداقل يـك مـورد  و امتياز دهي گردند و در سـاير.، كـافي نخواهـد بـود آنها بازديد بخـش هـا
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شدواحدهاي الزم است حتما اسامي بخش هاي مـذكور بـه نحـوي وارد. مشابه نيز به همين روش عمل خواهد

و با اسامي مشابه وارد نشوند .شود كه قابل تفكيك از يكديگر باشند

ي قلبي)4-7 ، براي بيمارستاني كـه مطـابق بديهي است كه نداشتن يك بخش باليني مثل بخش مراقبت هاي ويژه

پروانه چنين بخشي ندارد، منجر به دادن امتيازات صفر به سنجه هاي بخش مربوطه نخواهد شد چرا كه اصوال

.تكميل شود CCUنبايد براي اين بيمارستان، فرم 

وجود در صورتي كه بخشي به جز بخش هاي ضروري مشخص شده در اين دستورالعمل، در پروانه بيمارستان)4-8

و امتيـاز صـفر داده. دارد ولي در عمل فعال نمي باشد  در صورتجلسه ذكر شده اما فرم آن تكميـل نمـي گـردد

.نمي شود

و ارزيابي آنهـا)4-9 و غير مطابق با پروانه مصوب دارد، بازديد در مواردي كه بيمارستان بخش ها يا تخت هاي فعال

.ر مي گرددصورت گرفته ولي در صورتجلسه اين عدم تطابق ذك

و فعال تمامي ارزيابان)4-10  اطمينان از حضور به موقع

گر)4-11  تعامل با نماينده سازمان هاي بيمه

 بر اي اطمينان از صداقت بيمارستان cross checkانجام چند مورد)4-12

را در صورتي كه تيم ارزيابي به اين نتيجه برسد كه بيمارستان به صورت سيسـتماتيك قصـد فريـب: تذكر ارزيابـان

، مـوارد را بـا پيوسـت كـردن مسـتندات الزم)بنابر توضيحات ارائـه شـده درهمـايش آمـوزش ارزيابـان ارشـد( دارد

و و به همراه نامه رسمي به وزارتخانه ارسال مي نمايد ولـي ارزيـابي را بـه طـور كامـل انجـام داده صورتجلسه نموده

.امتياز موارد مربوطه را صفر مي دهد

 مطابق كتاب هاي راهنماي ارزياباصول ارزيابيارت بر عملكرد ساير ارزيابان از جهت رعايتنظ)4-13

در مواردي كه يك يا چند تن از ارزيابان، اصول مربوطه از جمله مصاحبه با تعداد افراد مشخص شده درراهنما: تذكر

و اگـر يا بررسي مستندات مطابق مشخصات راهنما را به درستي انجام ندهند، ارزيا ب ارشد به ايشان تذكر مـي دهـد

و در بار سوم، ارزياب يـا ارزيابـان مـذكور از تـيم باز هم تكرار گردد، به نماينده دانشگاه در تيم، اطالع داده مي شود

و واحدهاي مربوطه، توسط ارزيابان جايگزيني كه دانشگاه تعيين مـي كنـد  و ارزيابي مجدد بخش ها در اخراج شده

ز و مسـتندات سرپرست تيمانجام خواهد شد؛ به عالوه ماني مشخص شده، همان بازه ، موظف اسـت،گزارش عملكـرد

و وزارتخانه ارسال نمايد .مربوط به ارزياب خاطي را به دانشگاه

و ساير ارزياباناندر صورت اختالف نظر ميان ارزياب)4-14 در در صورتي كـه نتواننـد يكـديگر را قـانع كننـد،،ارشد

و در ساير موارد  و باليني نظر ارزياب ارشد مورد نظر نظر ارزياب حوزه هاي مشخص شده براي ارزياب ارشد مديريتي

و اگر ساير ارزيابان اعتراضي داشته باشند مي تواننـدي كه به عنوان سرپرست مشخص شده، ارشد مالك خواهد بود

.رتخانه اعالم نمايندبا ضميمه كردن مستندات الزم، اعتراض خود را به وزا


