
اعتبار بخشی

١٣٩١سمنانی 



اعتبار سنجی

 هاي سازمان خارجي ارزيابي و خودارزيابي فرايند•
 دقيق ارزيابي جهت كه  است درماني و بهداشتي

 و معين استانداردهاي با رابطه در آنها عملكرد سطح
 مي صورت مستمر بهبود اجراي هاي راه

 نمي استاندارد وضع به اعتباربخشي،تنها.گيرد
  و اي مشاوره ، تحليلي ابعاد داراي بلكه پردازد،
باشد مي بهبودي



اعتبار بخشی

  اعتماد ايجاد منظور به بيمارستان اعتباربخشي•
 بر مبتني فرايندهاي اجراي و وجود از عمومي

 .است سالمت پيامدهاي لحاظ و استاندارد
  تامين راستاي در هدفمند و سيستماتيك ابزاری•

  بهبود و  كاركنان و همراهان بيمار، ايمني
 در ارائه قابل خدمات تمام كيفيت مستمر

باشد می بيمارستان



راه هاي افزايش كيفيت و ايمني

شيوه هاي مديريت كيفيت در داخل سازمان  �.
حاكميت باليني                 

مدل هاي ارزيابي خارج سازماني كه تعهد  .٢
سازمان را نسبت به ارتقاي كيفيت افزايش مي 

دهند               
اعتباربخشي 



اعتبارسنجي بيمارستان

: بيمارستان سنجي اعتبار انواع

  ملي�.

,…( المللي بين�. JCI. ACI(



ابزار اعتباربخشي

Documentationمستندسازي •

Interviewمصاحبه •

Samplingنمونه گيري •

Observation مشاهده •



استانداردهای اعتبارسنجی

:محور های اصلی استانداردهای اعتبارسنجی بيمارستان

مديريت و سازماندهی.١
مديريت و توانمندسازی منابع انسانی.٢
امکانات و ملزومات.٣
ايمنی ، بهبود کيفيت و جمع آوری داده ها             .۴



مديريت و سازماندهي

)کارت امتيازی متوازن(برنامه استراتژيک•

شرايط احراز•



مديريت و توانمندسازي منابع انساني

پرونده پرسنلي•
ليست كاركنان•
دوره توجيهي بدو ورود•
آزمون صالحيت و توانمندي كاركنان•
آموزش و توانمندسازي كاركنان•
مجموعه ايمني و سالمت شغلي و بهداشت محيط/كتابچه•



امکانات و ملزومات

خدمات پشتيبانی•

ترالی اورژانس•

امکانات •



بهبود كيفيت و جمع آوري داده ها

بهبود كيفيت•

جمع آوري و تحليل داده ها•



سالم وشاد باشيد

 در نيست، برتر اقتصاد زاييده تنها تمدن
 وبرتری بود متمدن بايد هم واخالق هنروادب

پاستور لويی                           . داشت
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