
)ACCREDITATIONاعتباربخشي( 

برنامھ اعتبار بخشي تحولي عظیم در مدیریت خدمات سالمت كشور است كھ پیوند مدیریت ارشد با ارائھ خدمات موثر پزشكي را فراھم مي 

ن مدل ھاي ارزیابي مبتني بر كیفیت و ایمني با برخورداري از مقبولیت جھاني روزافزون در بخش سالمت نماید و بھ عنوان یكي از معتبرتری

ھماھنگ با سایر اولویت ھاي وزارت متبوع ھمچون حاكمیت بالیني ، ایمني بیمار و منشور حقوق بیمار ، ھمگام با استانداردھاي اعتباربخشي

بھ ویژه در زمینھ رعایت ایمني و حقوق بیمار و ارتقاي كیفیت خدمات راھي نو جھت كسب آموزشي و توجھ بھ زیر ساخت ھاي پژوھشي 

اطمینان از عملكرد مناسب سازمان ھاي ارائھ دھنده خدمات سالمت را فراسوي دست اندركاران این حوزه قرار داده است .

ر افزایش كیفیت و ایمني خدمات درماني و مدیریتي بھینھ آنھا طي سال ھاي اخیر، متولیان نظام سالمت در كشورھاي مختلف جھان بھ منظو

روش ھاي متعددي را بھ كار گرفتھ اندكھ در یك نگاه كلي مي توان آنھا را در دو گروه اصلي مورد بررسي قرار داد:

مي دھند،مدل ھایي كھ با ارزیابي خارج سازماني مبتني بر كیفیت، تعھد سازمان را بھ ارتقاي كیفیت افزایش ) ١

شیوه ھایي كھ بھ مدیریت كیفیت در سازمان كمك مي كنند) ٢

در این میان، اعتباربخشي از گروه اول و حاكمیت بالیني از گروه دوم، از جایگاه ویژه اي در بخش سالمت برخوردار ھستند؛ چرا كھ توسط 

این رو بھ مقولھ ایمني و بیمار محوري در كنار صاحبنظران عرصھ سالمت و بر اساس نیازھاي خاص این بخش طراحي شده اند و از

ارتقاي كیفیت خدمات توجھ ویژه اي داشتھ و ھر دو بر تعھد سازمان بھ اجراي استانداردھاي عالي خدمت تاكید مي نمایند

مدھاي سالمت، بھ عنوان یك اعتباربخشي بھ منظور ایجاد اعتماد عمومي از وجود و اجراي فرایندھاي مبتني بر استاندارد و در نظر گرفتھ پیا

ران یابزار سیستماتیك و ھدفمند، جھت تامین ایمني بیمار، ھمراھان و كاركنان و بھبود مستمر كیفیت تمام خدمات قابل ارائھ در بیمارستان، مد

و رھبران نظام سالمت را در عمل بھ وظایف خطیر خود در حوزه مراقبتي یاري مي نماید

بیمارستاني بھ این نكتھ مھم مي رسیم كھ نخستین عامل مورد ارزیابي و موثر بر اعتباربخشي، بحث مدیریت و با درك اھمیت اعتباربخشي

رھبري است. ھمین مسالھ اھمیت وجود مدیریت نوین در بیمارستان ھا را مي رساند

دت داشت و ھمین مسالھ نشان از ضرورت وجود براي دستیابي بھ این ھدف و استقرار نظام مدیریت علمي در بیمارستان ھا باید نگاھي بلند م

مدیریت استراتژیك و متعاقب آن برنامھ ریزي استراتژیك در بیمارستان ھا دارد. چرا كھ یكي از دالیل ضعف سیستم مدیریت بیمارستاني در 

ر اجراي بسیاري از تئوري ھاي ایران داشتن نگاه سطحي و كوتاه مدت بھ مسائل بوده و ھمین فقدان دید بلند مدت و جامع باعث شكست د

مدیریتي شده است

مدیریت استراتژیك ، فرایند تصمیم گیري است كھ جھت ھاي دراز مدت سازمان و ھمچنین اجراي آن تصمیمات را معین مي سازد . مدیریت 

داف عملیاتي ویژه اي را مشخص و استراتژیك فرایندي است كھ بھ وسیلھ آن مدیران جھت دراز مدت فعالیت ھاي سازمان را تعیین كرده ، اھ



استراتژي ھاي نیل بھ این اھداف را با توجھ بھ شرایط داخلي و خارجي طراحي و برنامھ ھاي عملي براي اجراي استراتژیھا را انتخاب مي 

.كنند . مدیریت استراتژیك فرایندي پویا است زیرا ھر بخش از این فرایند ، پرسشي اساسي را بھ دنبال خواھد داشت

اعتبار بخشي دونوع است:

كشوري است واجباري انجام میگیرد–اعتبار بخشي ملي 

داوطلبانھ و اختیاري است–اعتباربخشي بین اللملي —

فوایداعتبار بخشي

١تغییر رفتار ایجاد مي كند.—

٢تعھد رابھ كیفیت باال میبرد.—

ارتباطات را دربیمارستان تقویت میكند.٣—

۴تقویت میكند .مشاركت را

اھداف اعتباربخشي

جایگزیني مدل اعتباربخشي بھ جاي ارزشیابي بیمارستانھاي تك تخصصي

ارتقاي مستمر كیفیت تمام خدمات قابل ارائھ در بیمارستان

تضمین ایمني گیرندگان و ارائھ دھندگان خدمت

ي سالمتاجراي فرآیندھاي درماني مبتني بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدھا

یاري رساندن بھ مدیران و رھبران بیمارستان در عمل بھ وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتي

ارائھ الگوي نظارتي یكپارچھ جھت اطمینان از ارائھ خدمات مراقبتي كیفي ، ایمني و مبتني بر شواھد علمي روز

ایمني و بیمار محوري در كنار ارتقاي كیفیت خدمات

ایي پیاده سازي استانداردھاي اعتباربخشي در سطح بیمارستانپیگیري مراتب اجر

بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدھاي بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشي

تاریخ :


