
(Accreditation)اعتبار بخشی چیست؟

) :Accreditation(تاریخچه اعتباربخشی 
نداردهایی را براي اولین بار حداقل استا1917و در سال راه اندازي1913کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 

کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهاي امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی 1951در سال . تنظیم نمودبراي بیمارستان ها
به بعد این سازمان به 1987از سال . تشکیل شد JCAHکانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترك ارزیابی بیمارستان ها 

سازمان هاي مراقبت بهداشتیکمیته مشترك اعتباربخشیعنوان 
)OrganizationsJCAHO=Joint Commission on the Accreditation of Healthcare(از سال .تغییر نام یافت

بیمارستانها با این مدل ارزشیابی و تعیین کلیه 1392از سال . نیز این مدل به عنوان جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی ایران انتخاب شد1390
.شدنداعتبار 

تعریف

تواناییمنظوربهرارسمیتواعتبارياستاندارد،درجههايمعیاراساسبراعتبارسنجسازمانیاگروهیکآندرکهاستفرآیندي
اعتبارسنجی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهاي سازمانی و عملکرد آن طبق .کندمیاعطابیمارستانیکخاصی بهخدماتانجام

.افراد مجرب و متخصص انجام می شودبه وسیلهوب، مصوب و منطبق با استانداردهااستانداردهاي مکت

 بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محورارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سالمت با
.انجام می شود،تأکید دارد 

کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبناي تفکر آن به کار گرفته می شودبراي تشریح اعتباربخشی.

که جهت ارزیابی دقیق سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهاي فرایند خود ارزیابی و ارزیابی خارجی سازمان هاي بهداشتی و درمانی است
داراي ابعاد تحلیلی ، مشاوره اي و اعتباربخشی، تنها به وضع استاندارد نمی پردازد، بلکه .معین و راه هاي اجراي بهبود مستمر صورت می گیرد

.بهبود می باشد

بخشیاعتبارابزاروروش

اساسبرلیستچکاین.گیردمیصورتها بیمارستاندرخدماتانجامچگونگیلیستچکتکمیلطریقازبخشیاعتبار
تهیهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتطرفازکه"ایراندربخشیاعتبارکتاب استانداردهاي"درشدهتعییناستانداردهاي

.اعالم می شودهادرجه انطباق و پیروي از استانداردها به سازمانپس از تجزیه و تحلیل یافته ها، که گیردمیصورتاست؛گردیده

تبار بخشیاهداف اع

جامعهاعتمادجلب
جایگزینی مدل اعتباربخشی به جاي ارزشیابی بیمارستانهاي تک تخصصی
ارتقاي مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان
 خدمتتضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان



اجراي فرآیندهاي درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهاي سالمت
یاري رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی
 علمی روزارائه الگوي نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد
ایمنی و بیمار محوري در کنار ارتقاي کیفیت خدمات
پیگیري مراتب اجرایی پیاده سازي استانداردهاي اعتباربخشی در سطح بیمارستان
بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهاي بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی.

بیمارستانمحور هاي اصلی استانداردهاي اعتباربخشی 

مدیریت و سازماندهی
مدیریت و توانمندسازي منابع انسانی
امکانات و ملزومات
ایمنی ، بهبود کیفیت و جمع آوري داده ها

بیمارستانبخشیاعتبارارکان 

بیمارستاندرشدهانجاممراقبتهايوفرآیندهابهبوددربیمارستانمدیریتوریاستهمکاري.1
کارکنانوبیمارایمنیارتقايوحفظ.2
مدرنهايتکنولوژي ازاستفادهوانسانینیرويتوانمندي.3
مستمرطوربهکیفیتبهبودتضمین.4

چشمگیريتأثیربخشیاعتباردرموفقیتواستگردیدهبیمارستانبرايساالنهارزشیابیجایگزینبیمارستانبخشیاعتباراستذکربهالزم
.داردبیمارستانکارکنانتمامانتفاعوبیمارستاندرآمد افزایشدر

اعتباراکنونکهاستحالیدرایناست،داشتهتأکیدکافیانسانینیرويوتجهیزاتوجودبرکنندهارزشیابیتیمسابق،ارزشیابیروشدر
.داردتأکیدکارکنانتوانمنديوتکنولوژيکارگیري صحیحبهبربخشی

بخشیاعتباراستانداردهاياستقراردرنیازموردآموزشیهايبرنامهمهمترین

استراتژیکبرنامه
عملیاتیبرنامه
هادادهتحلیلوآوريجمعوکیفیتبهبودبرنامه
خطرمدیریتبرنامه
کارهاروشوهامشیخط
فرآیند ها
شاخص ها
وهالیستچکها،کمیتهها،کتابچهپرسنلی،پروندهوظایف،شرح(مستنداتسایر....(


