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بيمارستانها اعتباربخشي
معاونت درمان 

اعتباربخشياداره 
1398



به موقع ، ايمن  و اثر بخش می باشد ماموريت اصلی بيمارستان ارائه مراقبت و درمان •

تحقق اين مھم نيازمند رھبری و مديريت کارآمد ، رعايت اصول اخ�ق حرفه ای و •
بيمار محوری است 

تدوين و استفاده از خط مشی ھا ،روش ھای اجرايی و دستورالعمل ھا به منظور تبيين •
سياست ھا و تعھد به روش ھای اجرايی تدوين شده در ھر يک از بيمارستان ھا به 

منظور تحقق نتايج مطلوب و متوازن مورد تاکيد قرار گرفته است 

بر اساس تقويم خود ارزيابی در بار گذاری مستندات بديھی است طبق روال دوره قبل، •
سامانه اعتبار بخشی انجام خواھد شد 



 ارزيابی ھای روش ترين شده شناخته و ترين معتبر از از يکی عنوان به بخشی اعتبار•

 خدمات ارائه با ارشد مديريت پيوند ی زمينه س�مت، خدمات ارائه مراکز مند نظام

 آورد می فراھم علمی ای شيوه به را ايمن و کيفيت با پزشکی

 ارزيابی انجام ، مدون ھای استاندارد بر ع�وه متعالی اھداف اين به دستيابی راستای در•

 ضروری کافی ی تجربه و دانش دارای و ای حرفه ارزيابان از استفاده با دقيق و صحيح

 . است

 



:  اهداف اساسي اعتبار بخشي 

ايمن سازي مراقبت ها�

اثر بخشي مراقبت و درمان�

توانمند سازي كاركنان �

رضايت همه ذي نفعان�

پاسخگويي و مسئوليت پذيري بيمارستان�



���ر�
مديريت رهبري و  -1

درمانمراقبت و  -2

خدمت گيرندهحمايت از  -3



سنجه ها                 استاندارد:                         گانه  19محور هاي 

)65( )12(   رهبري و مديريت كيفيت                                           1.

)26( )  5(   مديريت خطر حوادث و باليا                                    2.

)30( )  7( مديريت منابع انساني و سالمت حرفه اي    3.

)16( ) 3( مديريت خدمات پرستاري4.

)28( )  6(   فناوري و مديريت اطالعات سالمت 5.

)43(        )6( بهداشت محيط                                                                 6.

)19)                                     ( 4( مديريت تجهيزات پزشكي                                               7.

)49)                                    (12(  مراقبت هاي عمومي باليني  1.

)28)                                    ( 6( مراقبت هاي حاد و اورژانس                                          2.

)16(                                    )  4(مراقبت هاي جراحي و بيهوشي                                     3.

) 16)                                    (4( مراقبت هاي مادر و نوزاد                                               4.

)25)                                    ( 7( پيشگيري  و كنترل عفونت                                               5.

)21)                                   ( 3( مديريت دارويي                                                               6.

) 12)                                   (3( خدمات تصوير برداري                                                    7.

)17)                                  ( 3( خدمات آزمايشگاهي                                                       8.

) 12)                                  (4( طب انتقال خون                                                                9.

)   24)                                   (  5(خدمات سر پايي                                                               10.

)49)                                  ( 10( تامين  تسهيالت براي گيرنده خدمت                            11.

)18)                                    ( 4( احترام به حقوق گيرنده خدمت                                    12.
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:  98بخشي ويرايش چهارم  سال اعتبار 

 

استاندارد 110و     محور    19  )    98نسل چهارم سال ( چهارم اعتبار بخشي دوره �

)سنجه   514 مجموع(   سنجه  86سطح سه ،   سنجه    214دو ،   سطح سنجه    214يك سطح �

) 5،  حمايت از گيرنده خدمت   116، مراقبت و درمان   42رهبري و مديريت   (   163سنجه هاي ايمني  �

:  پيش نياز هاي اخذ گواهينامه اعتبار بخشي شامل موارد ذيل مي باشد

...)  پروانه بهره برداري شرايط بيمارستان و –مجوز ها ( قوانين و مقررات رعايت �

گانه 19محور هاي استاندارد هاي كسب حداقل امتياز از سنجه هاي سطح يك  در  �

گانه 19در استاندارد هاي محور هاي ايمني بيمار هاي ازاستاندارد هاي حداقل امتياز كسب �

محور هاي مراقبت حاد و اورژانسازاستانداردهاي حداقل امتياز كسب �

هاي زير مجموعه رهبري و مديريت ، مراقبت و درمان و حمايت از گيرنده خدمت استانداردهاي محور كسب حداقل امتياز از �

: معيار هاي رتبه بندي اعتبار بخشي شامل موارد ذيل مي باشد �

كسب حداقل امتياز از سنجه هاي سطح يك در هر يك از رتبه بندي ها �

كسب حداقل امتياز از سنجه هاي سطح يك در هر يك از رتبه بندي ها  �

كسب حداقل امتياز از سنجه هاي سطح يك در هر يك از رتبه بندي ها �



: توجه  

استشده لحاظ و يا براي بيمارستان هاي برتر و عالي نيازهاي ايمني در پيش ، نيازمند هزينه هاي سنجه  اغلب�

باشد،مديريت دانش وتعامل بيشتر بين مسئولين ارشد مياني وصف مركز مي گرو كار تيمي موفقيت مراكز در �

 

هستند)اثر بخشي ( نتايج و پيامد ها  متوجه استاندارد ها در اين دوره  تعداد بيشتري از �

ايمني بيمار بر اساس مديريت بهينه منابع  ، بيش از پيش مد نظر قرار گرفته است خدمات و  ارتقا كيفيت  �



)  ادامه (       

،هم سو و هم راستا مي باشند كه به طور مستقيم يا غير شبكه پيوسته ومتصل محورهاي استاندارد مانند تمام �

مستقيم  در دستيابي به ايمني بيماران و ارتقا كيفيت خدمات در تمامي محور ها و تأثير گذار مي باشند 

كنترل كيفي تجهيزات / بهداشت محيط / شناسايي فعال بيمار : به طور مثال در حيطه باليني 

استراتژيك ، (  تعيين و تعريف سياست هاي اصلي ابالغي باال دستي و هم راستا نمودن ساير برنامه ها : حيطه رهبري 

در جهت آن سياست ها ...) عملياتي و 



     

  مالكبهداشت محيط  خواهد بود و محوري مانند  98مراكز، مد نظر تيم ارزيابي جامع در سال  97ارزيابي ادواري سال �

خواهد شدراستي آزمايي ارزيابي نهايي است و در صورت لزوم 

مي باشد معتبر1400تا پايان سال امتياز كسب شده در ارزيابي سال جاري     �

به منظور اجماع نظر و يكسان سازي ديدگاه ها  و برداشت يكسان مسئولين و كاركنان مركز  ازسنجه ها و استاندارد هاي  �

.تأكيد مي گردد سنجه خواني تيمي اعتبار بخشي  ،بر ضرورت  



 : ارزيابي خود

  توصيه اساس اين بر ، شد خواهد اجرا قبل دوره روال طبق بيمارستان مديريت و رهبري تيم تهداي با ارزيابي خود فرآيند�

 و ريزي برنامه ، كيفيت مستمر بهبود و بازنگري رويكرد با را مكرر هاي ارزيابي خود  ها بيمارستان از هريك شود مي

.دهند انجام

  تاييد اما شود مي اعالم بخشي اعتبار سامانه در بيمارستان توسط ارزيابي خود مرحله در ارزيابي قابل غير هاي سنجه�

  قابل غير هاي سنجه است بديهي. شد خواهد انجام كشوري مستقل ارزيابان توسط و نهايي ارزيابي حين در آن نهايي

.شوند نمي ارزيابي مشمول لحاظ بدين و نشده  بيني پيش بيمارستان هاي مأموريت در كه هستند مواردي ارزيابي



  

 كه شده تعيين زماني بازه در  بخشي اعتبار سامانه در ارزيابي خود نتايج ارسال عدم صورت در�

 خواهد فعال غير ارزيابي خود سامانه.شد خواهد اعالم متعاقباً بيمارستان هر براي آن دقيق تقويم

  بود خواهد نهايي ارزيابي صرفاً بيمارستان بخشي اعتبار مالك و شد

 با آنها دار معني اختالف و بيمارستان توسط ارزيابي خود مرحله در نتايج متورم و  واقعي غير ثبت�

  نهايي نتيجه بر منفي تأثير و شده اعمال كاهنده ضريب عنوان به نهايي ارزيابي نتايج

 بيمارستان واقعي وضعيت اظهار و دقيق  ارزيابي كه شود مي توصيه لذا . داشت خواهد بيمارستان

   . پذيرد صورت بخشي اعتبار سامانه در



: نظام نوين اعتبار بخشي ، بيمارستان ها در شش درجه مختلف رتبه بندي  مي شوند در 

رتبه عالي 1.

رتبه يك برتر 2.

رتبه يك 3.

رتبه دو 4.

رتبه سه 5.

رتبه چهار 6.

oضوابط و مقررات وبرابر شده محسوب استاندارد زير نشوند چهار رتبه كسب براي امتياز حداقل كسب به موفق كه هايي بيمارستان 

 .شد خواهد اقدام مربوط

oكيفيت ارتقاي مسير و موجود هاي توانمندي اساس بر و ها نياز پيش و ها استاندارد بندي سطح به توجه با ها بيمارستان از يك هر  

 در ها استاندارد استقرار به نسبت و ريزي برنامه خود اختصاصي گذاري هدف با متناسب بود خواهند قادر بيمار ايمني و

 شرايط ، راه نقشه تبيين و كامل شفافيت منظور به بخش اين در .نمايند اقدام بخشي اعتبار هاي رتبه از يك هر براي انتظار حدود

. شود مي بيان تفصيل به و اختصاصي صورت به بخشي اعتبار درجه / رتبه نوع شش از يك هر كسب



: وزن دهي سنجه ها 

  )برابر دو ( برخوردارند بيشتري وزن از پيشين دور مانند  ايمني هاي استاندارد�

  و حاد هاي مراقبت و ايمني موضوعات در امتياز احراز حداقل سطح تعيين دهي امتياز شيوه در )الف�

 . است مهم دو اين به دهي وزن نوعي  اورژانس

 دهي وزن ، كيفيت بر  مولفه آن تأثير به توجه با ها محور از يك هر هاي سنجه تعداد همچنين )ب�

  .شد خواهد



 نتايج ،  ادواري ارزيابي نتايج با آن تطابق و  )جامع(نهايي ارزيابي انجام از پس : نهايي نتايج اعالم�

  .بود خواهد بيمارستان عامل مدير يا رئيس دسترسي در سامانه در سنجه سطح با ارزيابي نهايي

  نتايج به ارستانمبي اعتراض صورت در . نيست بازنگري قابل ماه سه تا حداقل شده اعالم نتايج�

  بازديد ، بيمارستان درخواست تاييد صورت در و انجام دانشگاه توسط ادواري ارزيابي مرحله ،يك

 .شد خواهد انجام و ريزي برنامه د مجد جامع

 صادر جديد گواهي يا كارنامه مجدد ارزيابي در بيمارستان رتبه تغيير عدم صورت در است بديهي�

 انجام تاريخ از كاهش يا و افزايش از اعم بندي رتبه در تغيير هرگونه صورت در و شد نخواهد

 بر مجدد بازديد مورد هر انجام هزينه .شد خواهد صادر بيمارستان جديد نامه گواهي ، مجدد بازديد

 . شود مي اقدام و ريزي برنامه دانشگاه هماهنگي با كه بود خواهد بيمارستان عهده



: بازنگري رتبه اعتبار بخشي و بازديد جامع پيش از موعد 

  و نظارت دفتر تشخيص به ، شهروندان حقوق از صيانت و بيماران ايمني جايگاه اهميت به عنايت با�

  قرار بازنگري مورد ها بيمارستان بخشي اعتبار نتايج ذيل موارد در بهداشت وزارت  درمان معاونت بخشي اعتبار

 امتياز تغيير صورت در و اقدام اعتباربخشي دوره پايان از پيش  جامع ارزيابي تكرار به نسبت و گرفت خواهد

 . شد خواهد رسانده گر بيمه هاي سازمان اطالع به و صادر جديد گواهينامه بيمارستان بخشي اعتبار رتبه و



  ) ادامه (

بهداشت وزارت سوي از شده ابالغ االجراي الزم وضوابط قوانين رعايت عدم�

  بهداشت وزارت ابالغي دستورالعمل برابر درمان ناخواسته وقايع گزارش عدم�

 وندي شهر حقوق نقض و مصوب هاي تعرفه رعايت عدم�

  از بيمارستان جامع بخشي اعتبار نتايج با ادواري نتايج بين دار معني تفاوت وجود�
  مربوط پزشكي علوم دانشگاه سوي



)تحقق حداقل ( چهار)تحقق حداقل ( سه )تحقق حداقل ( دو)تحقق حداقل ( يك)تحقق حداقل ( يك برتر )تحقق حداقل ( عالي  

سطح يك  از سنجه هاي 
در استاندارد هاي محور 

%51%56%61%71%86%96گانه 19هاي 

ازمجموع سنجه هاي 
از استاندارد سطح دو 

%21%31%41%61%81%91گانه 19هاي محور هاي 

ازمجموع سنجه هاي 
از استاندارد سطح سه  

---%51%71%81گانه 19هاي محور هاي 

ايمني  از استاندارد هاي 
در استاندارد هاي بيمار  

%51%51%51%61%76%86گانه 19محور هاي 

از استاندارد هاي محور 
حاد و مراقبت هاي 
اورژانس  

86%76%61%51%51%51%

از سنجه هاي سطح دو  
از استانداردها در هر 
رهبري يك از بخش هاي 

مراقبت و ، و مديريت 
حمايت از و   درمان

گيرنده خدمت

81%71%61%41%31%21%





انطباق با 
قوانين

نتايج 
عملکرد

ورودی 
مديريت 
بيمارستان

برنامه ريزی

انسانی،ساختاری،تجھيزاتی 
و نرم افزاری

ابعاد 
عملکرد

ظرفيت ھای 
توسعه

منابع 
موجود

عملکرد 
روزمره

شناسايی 
وضعيت 
موجود
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