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مقدمه
سالمت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از مهمترین نیازها و اساسی ترین حقوق مردم به رسمیت شناخته شده
است .خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در برنامه تحول نظام سالمت این مهم به عنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار گرفتهه اسهت
در این میان ،بی تردید فراهم نمودن مراقبت های باکیفیت و ایمن یکی از مهمترین وظایف متولیان امر به شمار میرود اعتباربخشی به عنوان یکی
از معتبرترین و شناخته شده ترین روشهای ارزیابی نظام مند مراکز ارائه خدمات سالمت ،زمینهی پیوند مدیریت ارشد با ارائه خهدمات پزشهکی بها
کیفیت و ایمن را به شیوه ای علمی فراهم می آورد در راستای دستیابی به این اهداف متعالی ،عالوه بر استاندارد های مدون ،انجام ارزیابی صهحی
و دقیق با استفاده از ارزیابان حرفه ای و دارای دانش و تجربه کافی ضروری است پیرو ابالغ بخش نامه شماره  400/23765مورخ  1396/10/01در
خصوص دوساله شدن بازه زمانی دوره های اعتباربخشی و نیز نامه شماره  142/253مورخ  1397/11/7دبیر خانه شهورای عهالی بیمهه سهالمت ،در
خصوص "اعالم اعتبار گواهینامه های اعتباربخشی تا پایان سال  "1398شیوه نامه اجرایی دوره چهارم اعتباربخشی ملهی بیمارسهتان هها در سهال
جاری به شرح ذیل اعالم می شود بازنگری نظام جامع اع تباربخشی بر پایه تجربیات ملی و بین المللی و مشارکت و همراهی تعداد کثیری از اساتید
دانشگاه ،صاحبنظران ،مدیران و کارشناسان خبره دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد وزارت بهداشت و صاحبنظران سایر ارگان ها و نهاد های مهرتب
با نظام سالمت و ارزیابان کشوری اعتباربخشی صورت پذیرفته است

استانداردها و سطح بندی سنجهها
ماموریت اصلی بیمارستان ارائه مراقبت و درمان به موقع ،ایمن و اثر بخش است تحقق این مهم نیازمند رهبری و مهدیریت کارآمهد و رعایهت
اصول اخالق حرفهای و بیمار محوری است در دوره چهارم اعتباربخشی 19 ،محور به عنوان مؤلفههای اصلی شناسایی شدهاند کهه مشهتمل بهر 110
استاندارد و  514سنجه به تفکیک  214سنجه در سط یک 214 ،سنجه در سط دو و  86سنجه در سط سه است این مجموعه از استانداردها بها
توجه به شرای بومی و به روز رسانی اولویت ها در نظام سالمت بازنگری و به شرای و عملکرد واقعی بیمارستان ها نزدیک تر شهده اسهت تهدوین و
استفاده از خ مشی ها ،روش های اجرایی و دستورالعمل ها به منظور تبیین سیاست ها و تعهد به روش ههای اجرایهی تهدوین شهده در ههر یهک از
بیمارستانها به منظور تحقق نتایج مطلوب و متوازن مورد تاکید نظام نوین اعتباربخشی است در متن سنجه های ویرایش چهارم اعتباربخشی نتهایج
و پیامد ها مورد تاکید قرار گرفته است ،لذا تدوین مستندات پیشگفت در کتاب جامع راهنما در برخی سنجه ها الزام /توصیه شده است بدیهی اسهت
طبق روال دوره قبل ،بارگذاری مستندات بر اساس تقویم خود ارزیابی در سامانه اعتباربخشی انجام خواهد شد
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در اعتباربخشی پیش رو ارتقاء کیفیت و ایمنی بیمار بر اساس مدیریت بهینه منابع ،بیش از پیش مد نظر قرار گرفته اسهت همچنهین ضهمن
صیانت از ارزش های کیفی در ویرایش سوم و دوره های قبل ،در این دوره تعداد بیشتری از استاندارد ها متوجهه نتهایج و پیامهدها هسهتند موفقیهت
بیمارستانها همچنان در گرو کارگروهی و توجه هرچه بیشتر به مدیریت دانش است اغلب سنجه های نیازمند هزینه در پیش نیهاز ههای ایمنهی و یها
برای بیمارستان های برتر و عالی جانمایی شده اند امید است با اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های به عمل آمده در دوره چهارم شاهد اثربخشهی
بیش از پیش اعتباربخشی باشیم

محورهای  19گانه ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی

سنجه های اعتبار بخشی در سه سطح طبقه بندی می شوند:
 سنجه های سطح یک  :اهمیت ،حساسیت و امکان تحقق باال و در حدود انتظارات اولیه و پایه فعالیت هر بیمارستان
 سنجه های سطح دو  :امکان تحقق متوسط و در حدود انتظارات وضعیت فعلی بیمارستانها
 سنجه های سطح سه  :امکان تحقق پایین تر و فرا تر از حدود انتظارات نسبت به وضعیت فعلی بیمارستانها
 سنجه های سط سه صرفا در بیمارستان های درجه یک ،یک برتر و عالی مالک رتبه بندی است
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رتبه بندی اعتباربخشی
 پیش نیازهای اخذ گواهینامه اعتباربخشی شامل موارد ذیل است:
1

رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

2

کسب حداقل امتیاز از سنجه های سط یک در استانداردهای محورهای  19گانه

3

کسب حداقل امتیاز از استانداردهای ایمنی بیمار در استانداردهای محورهای  19گانه

4

کسب حداقل امتیاز از استانداردهای محور مراقبت های حاد و اورژانس

5

کسب حداقل امتیاز از مجموع استانداردها در محورهای زیر مجموعه رهبری و مدیریت ،مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت

 معیارهای رتبه بندی اعتباربخشی شامل موارد ذیل است:
1

کسب حداقل امتیاز از سنجه های سط یک در هریک از رتبه بندی ها

2

کسب حداقل امتیاز از سنجه های سط دو در هریک از رتبه بندی ها

3

کسب حداقل امتیاز از سنجه های سط سه در هریک از رتبه بندی ها

 در نظام نوین اعتباربخشی ،بیمارستانها در شش درجه مختلف رتبه بندی می شوند:
1

رتبه عالی

2

رتبه یک برتر

3

رتبه یک

4

رتبه دو

5

رتبه سه

6

رتبه چهار

بیمارستانهایی که موفق به کسب حداقل امتیاز برای کسب رتبه چهار نشوند زیر استاندارد محسوب شده و برابر مقررات و ضواب مربوط
اقدام خواهد شد هریک از بیمارستان ها با توجه به سط بندی استانداردها و پیش نیاز ها و بر اساس توانمندی ههای موجهود و مسهیر ارتقهای
کیفیت و ایمنی بیمار قادر خواهند بود متناسب با هدف گذاری اختصاصی خود برنامه ریزی و نسبت به استقرار استاندارد هها در حهدود انتظهار
برای هریک از رتبه های اعتباربخشی اقدام نمایند در این بخش به منظور شفافیت کامل و تبیین نقشه راه ،شرای کسب هریهک از شهش نهوع
رتبه /درجه اعتباربخشی به صورت اختصاصی و به تفصیل بیان می شود
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شرایط کسب رتبه  /درجه عالی اعتباربخشی

 1رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2تحقق حداقل  96 %از سنجه های سط یک در استانداردهای محورهای  19گانه
 3تحقق حداقل  91 %از مجموع سنجه های سط دو از استانداردهای محورهای  19گانه
 4تحقق حداقل  81 %از مجموع سنجه های سط سه از استانداردهای محورهای  19گانه
 5تحقق حداقل  86 %از استانداردهای ایمنی بیمار در استانداردهای محورهای  19گانه
 6تحقق حداقل  86 %از استانداردهای محور مراقبت های حاد و اورژانس
 7تحقق حداقل  81%از سنجه های سط دو از استانداردها در هر یک از بخش های رهبری و مدیریت ،مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت

شرایط کسب رتبه  /درجه یک برتر اعتباربخشی
ردهج یک ربرت
Top Grade

 1رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2تحقق حداقل  86 %از سنجه های سط یک در استانداردهای محورهای  19گانه
 3تحقق حداقل  81 %از مجموع سنجه های سط دو از استانداردهای محورهای  19گانه
 4تحقق حداقل  71 %از مجموع سنجه های سط سه از استانداردهای محورهای  19گانه
 5تحقق حداقل  76 %از استانداردهای ایمنی بیمار در استانداردهای محورهای  19گانه
 6تحقق حداقل  76 %از استانداردهای محور مراقبت های حاد و اورژانس
 7تحقق حداقل  71 %از سنجه های سط دو از استانداردها در هر یک از بخش های رهبری و مدیریت ،مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت
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شرایط کسب رتبه  /درجه یک اعتباربخشی

 1رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2تحقق حداقل  71 %از سنجه های سط یک در استانداردهای محورهای  19گانه
 3تحقق حداقل  61 %از مجموع سنجه های سط دو از استانداردهای محورهای  19گانه
 4تحقق حداقل  51 %از مجموع سنجه های سط سه از استانداردهای محورهای  19گانه
 5تحقق حداقل  61 %از استانداردهای ایمنی بیمار در استانداردهای محورهای  19گانه
 6تحقق حداقل  61 %از استانداردهای محور مراقبت های حاد و اورژانس
 7تحقق حداقل  61 %از سنجه های سط دو از استانداردها در هر یک از بخش های رهبری و مدیریت ،مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت

شرایط کسب رتبه  /درجه دو اعتباربخشی

 1رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2تحقق حداقل  61 %از سنجه های سط یک در استانداردهای محورهای  19گانه
 3تحقق حداقل  41 %از مجموع سنجه های سط دو از استانداردهای محورهای  19گانه
 4تحقق حداقل  51 %از استانداردهای ایمنی بیمار در استانداردهای محورهای  19گانه
 5تحقق حداقل  51 %از استانداردهای محور مراقبت های حاد و اورژانس
 6تحقق حداقل  41 %از سنجههای سط دو از استانداردها در هر یک از بخشهای رهبری و مدیریت ،مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت
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شرایط کسب رتبه  /درجه سه اعتباربخشی

 1رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2تحقق حداقل  56 %از سنجه های سط یک در استانداردهای محورهای  19گانه
 3تحقق حداقل  31 %از مجموع سنجه های سط دو از استانداردهای محورهای  19گانه
 4تحقق حداقل  51 %از استانداردهای ایمنی بیمار در استانداردهای محورهای  19گانه
 5تحقق حداقل  51 %از استانداردهای محور مراقبت های حاد و اورژانس
6

تحقق حداقل  31 %از سنجه های سط دو از استانداردها در هریک از بخش های رهبری و مدیریت ،مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت

شرایط کسب رتبه  /درجه چهار اعتباربخشی

 1رعایت قوانین و مقررات جاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 2تحقق حداقل  51 %از سنجه های سط یک در استانداردهای محورهای  19گانه
 3تحقق حداقل  21 %از مجموع سنجه های سط دو از استانداردهای محورهای  19گانه
 4تحقق حداقل  51 %از استانداردهای ایمنی بیمار در استانداردهای محورهای  19گانه
 5تحقق حداقل  51 %از استانداردهای محور مراقبت های حاد و اورژانس
6

تحقق حداقل  21 %از سنجه های سط دو از استانداردها در هریک از بخش های رهبری و مدیریت ،مراقبت و درمان و حمایت از گیرنده خدمت
 طبق روال دوره های قبلی اعتباربخشی ،بیمارستان های تخصصی که منحصراً یک یا چند مورد از خدمات تخصصی چشم پزشکی ،گهوش و
حلق و بینی ،روان پزشکی ،پوست و توانبخشی را ارائه می نمایند مشمول بند ( 5تحقق حداقل  51 %از استانداردهای محور مراقبهت ههای
حاد و اورژانس) نمی باشند
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خود ارزیابی
فرآیند خودارزیابی با هدایت تیم رهبری و مدیریت بیمارستان طبق روال دوره قبل اجرا خواهد شد بر ایهن اسهاس توصهیه مهی شهود
هریک از بیمارستانها خود ارزیابی های مکرر را با رویکرد بازنگری و بهبود مستمر کیفیت ،برنامهه ریهزی و انجهام دهنهد و در نهایهت طبهق تقهویم
مربوط در بازه زمانی تعیین شده از سوی وزارت متبوع که متعاقبا اعالم خواهد شد ،نسبت به بارگذاری مستندات و ثبت نتایج آخرین خهود ارزیهابی
در سامانه ملی اعتباربخشی اقدام نمایند نحوه دسترسی بیمارستانها به سامانه اعتباربخشی در بازه زمانی تعیین شده برای ثبت نتایج آخرین خهود
ارزیابی ،طبق روال گذشته است و مسئولیت صحت و محرمانگی اطالعات با رئیس /مدیرعامل بیمارستان بوده و پهس از ثبهت نههایی قابهل ویهرایش
نخواهد بود
یادآوری  -1سنجه های غیر قابل ارزیابی در مرحله خود ارزیابی توس بیمارستان در سامانه اعتباربخشی اعالم می شود امها تاییهد نههایی آن
در حین ارزیابی نهایی و توس ارزیابان مستقل کشوری انجام خواهد شد بدیهی است سنجه های غیر قابل ارزیابی مواردی هستند که در ماموریهت
های بیمارستان پیش بینی نشده و بدین لحاظ مشمول ارزیابی نمی شوند
یادآوری  -2در صورت عدم ارسال نتایج خود ارزیابی در سامانه اعتباربخشی در بازه زمانی تعیین شده که تقویم دقیق آن برای هر بیمارستان
متعاقبا اعالم خواهد شد ،سامانه خودارزیابی غیر فعال خواهد شد و مالک اعتباربخشی بیمارستان صرفاً ارزیابی نهایی خواهد بود
یادآوری  - 3ثبت غیر واقعی و متورم نتایج در مرحله خود ارزیابی توس بیمارستان و اختالف معنی دار آنها با نتایج ارزیابی نهایی به عنهوان
ضریب کاهنده اعمال شده و تاثیر منفی در نتیجه نهایی بیمارستان خواهد داشت لذا توصیه می شود کهه ارزیهابی دقیهق و اظههار وضهعیت واقعهی
بیمارستان در سامانه اعتباربخشی صورت پذیرد

ارزیابی ادواری
نتایج دو بازدید ادواری (شامل بسته ادواری دور اول و دوم) در سامانه اعتباربخشی بیمارستانها به عنوان سوابق بیمارستان ثبت شهده اسهت و
در صورت تایید آن توس تیم ارزیابی جامع در نتایج نهایی بیمارستان لحاظ خواهد شد بدیهی است آخرین نتایج ارزیابی های ادواری در خصهوص
استانداردهایی که نیازمند به ارزیابی دوره ای هستند مانند محور بهداشت محی  ،مالک ارزیابی نهایی بیمارسهتان خواهنهد بهود و در صهورت لهزوم
راستی آزمایی خواهند شد
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تقویم ارزیابی نهایی و شیوه انجام ارزیابی
اعتباربخشی بیمارستان ها در سال  1398بر اساس ویرایش چهارم استانداردهای ابالغی و با استفاده از ارزیابان کشهوری ،بها محوریهت دفتهر
نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت متبوع ،برنامه ریزی و انجام خواهد شد براین اساس ارزیابیههای میهدانی از نیمهه دوم سهال جهاری بها
اولویت بیمارستان های زیر  100تختخواب آغاز و به تدریج تمامی بیمارستانها تا پایان سال  1398ارزیابی و گواهی نامه های دو ساله صادر خواههد
شد ارزیابی نهایی بیمارستان براساس اندازه و نوع تخصص طی یک الی سه روز برنامه ریزی و اجرا می شود ترکیب و تعهداد ارزیابهان متناسهب بها
تخصص و گرایش هریک از بیمارستان ها در تقویم ارزیابی مربوط تعیین و اعالم خواهد شد
جمعیت نمونه ارزیابی برای هریک از سنجه ها متناسب با اهمیت و میزان تاثیر آن بر نتایج عملکرد بیمارستان ،طبق الگوههای از پهیش تعیهین
شده توس ارزیابان به صورت اتفاقی انتخاب و بر اساس آن ارزیابی انجام خواهد شد در این دوره از اعتباربخشی ،مسهتندات ارسهالی در سهامانه در
مرحله ارزیابی نهایی بیمارستان ،ارزیابی و امتیاز دهی خواهد شد

وزن دهی سنجه ها
استانداردهای ایمنی مانند دوره پیشین از وزن بیشتری برخوردارند (دو برابر) اما در شیوه امتیاز دهی تعیین سط حداقل احراز امتیاز در
موضوعات ایمنی بیمار و مراقبت های حاد و اورژانس نوعی وزن دهی به این دو مهم است همچنین تعداد سنجه های هر یهک از محورهها بها
توجه به تاثیر آن مولفه بر کیفیت ،وزن دهی خواهد شد

اعالم نتایج نهایی و رسیدگی به اعتراضها
پس از انجام ارزیابی نهایی و تطابق آن با نتایج بازدیدهای ادواری ،نتایج نهایی ارزیابی تا سهط سهنجه در سهامانه در دسترسهی رئهیس/
مدیر عامل بیمارستان خواهد بود نتایج اعالم شده حداقل تا سه ماه قابل بازنگری نیست درصهورت اعتهراب بیمارسهتان بهه نتهایج ،یهک مرحلهه
ارزیابی ادواری توس دانشگاه انجام و در صورت تایید درخواست بیمارستان ،بازدید جامع مجدد برنامه ریزی و انجهام خواههد شهد بهدیهی اسهت
درصورت عدم تغییر رتبه بیمارستان در ارزیابی مجدد کارنامه/گواهی جدید صادر نخواهد شد و در صورت هرگونهه تغییهر در رتبهه بنهدی اعهم از
افزایش و یا کاهش از تاریخ انجام بازدید مجدد ،گواهی نامه جدید بیمارستان صادر خواهد شد هزینه انجام بازدید هر مورد بازدید مجهدد برعههده
بیمارستان خواهد بود که با هماهنگی دانشگاه برنامه ریزی و اقدام می شود
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بازنگری رتبه اعتباربخشی و بازدید جامع پیش از موعد
با عنایت به اهمیت و جایگاه ایمنی بیماران و صیانت از حقوق شهروندان ،به تشخیص دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمهان وزارت بهداشهت
در موارد ذیل نتایج اعتباربخشی بیمارستان ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و نسبت به تکرار ارزیابی جامع پیش از پایان دوره اعتباربخشهی اقهدام
و درصورت تغییر امتیاز و رتبه اعتباربخشی بیمارستان گواهینامه جدید صادر و به اطالع سازمانهای بیمهگر رسانده خواهد شد
 1عدم رعایت قوانین و ضواب الزم االجرای ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت
 2عدم گزارش وقایع ناخواسته درمان ،برابر دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت
 3عدم رعایت تعرفه های مصوب و نقض حقوق شهروندان
 4وجود تفاوت معنی دار بین نتایج ادواری با نتایج اعتباربخشی جامع بیمارستان از سوی دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی مربوط

سخن آخر
در دوره چهارم اعتباربخشی بیمارستانها در سال  1398استفاده بهینه از منابع موجود و ظرفیت های دانشی سازمان در راسهتای ارتقهای
کیفیت و ایمنی بیمار موفقیت بیمارستان را در پی خواهد داشت امید است مدیران ارشد بیمارستان در جهت استقرار کیفیت ،ایمنهی بیمهار و
توسعه رفتار حرفه ای در سط سازمان برنامه ریزی و اقدام نمایند در پایان به استحضار مهی رسهاند کتهاب راهنمهای اعتباربخشهی بهه همهراه
واژهنامه ،بزودی در سامانه الکترونیک اعتباربخشی جهت استفاده مراکز بارگذاری خواهد شد همچنین تقویم دقیق بازدیدها ،ترکیب ارزیابهان و
نوع مشارکت دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های بیمه گر یک ماه قبل از آغاز ارزیابیها اطالع رسانی خواهد شد
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