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)پایش و ارزشیابی(کنترل 
.در حالت مطلوب به صورت داخلی و خارجی انجام می شود: کنترل•

:پایش  -
مطــابق برنامــه و روش مــورد نظــر فعالیــت هــا اطمینــان حاصــل مــی شــودکه 

.انجام شده است
..طی اجراي برنامه بررسی می شود

.استفاده می شود... از چک لیست، شاخص، استاندارد، جدول گانت و
: ارزشیابی -

کارهاي انجام شده اثر بخـش، ایمـن و عادالنـه     نتایجاطمینان حاصل می شودکه 
.بوده و با حفظ کارایی قابل قبول، رضایت ذي نفعان را تأمین نموده است

.می تواند در تمام مراحل از طراحی تا پایان کار انجام شود
.استفاده می شود... از چک لیست، شاخص، استاندارد، اهداف و

.پایش اطمینان از انجام درست کار و ارزشیابی اطمینان از انجام کار درست است: نتیجه•



نکات مهم در طراحی یک برنامه ارزشیابی

هدف از ارزشیابی چیست؟•
(Formative Evaluation)ارزشیابی تکوینی  -
(Summative Evaluation)ارزشیابی تراکمی  -

تمرکز ارزشیابی بر روي چیست؟•
(Process)فرآیند  -
(Outcome)پیامد  -
  (Impact)اثر نهایی -

از کدام مدل براي ارزشیابی استفاده می شود؟•
- Social Science Research
- Goal-Based Evaluation
- Goal- Free Evaluation
- Empowerment Evaluation



هدف از ارزشیابی چیست؟

(Summative Evaluation)ارزشیابی تراکمی -
.در پایان برنامه انجام می شود

به منظور بررسی نتایج کار انجام می گیرد و می خواهیم ببینیم 
.برنامه چقدربه اهداف خود رسیده است

(Formative Evaluation)ارزشیابی تکوینی -
.در حین اجراي برنامه انجام می شود

.به منظور افزایش شانس دستیابی به اهداف برنامه انجام می شود
حیطه هاي آن، آگاهی، نگرش ومهارت کارکنان، ارتباطات بین فردي، پایداري  

.برنامه و منابع مورد نیاز است



تمرکز ارزشیابی بر روي چیست؟

(Process)فرآیند -

(Outcome)پیامد -

  (Impact)اثر نھایی -



از کدام مدل براي ارزشیابی استفاده می شود؟

• Social Science Research

• Goal- Free Evaluation

• Goal-Based Evaluation

• Empowerment Evaluation



اعتباربخشی

ــه       • ــه ب ــا توج ــانی ب ــتی و درم ــدمات بهداش ــتماتیک خ ــی سیس بررس
است کـه منجـر   فرآیندي و ساختاري  مجموعه اي از استانداردهاي

خـدمات   ایمنـی و  کیفیـت مطلوب براي بیمار بر اساس  پیامدهايبه 
.می گردد



نکات مهم در طراحی یک برنامه ارزشیابی

هدف از ارزشیابی چیست؟•
(Formative Evaluation)ارزشیابی تکوینی  -
(Summative Evaluation)ارزشیابی تراکمی  -

تمرکز ارزشیابی بر روي چیست؟•
(Process)فرآیند  -
(Outcome)پیامد  -
  (Impact)اثر نهایی -

از کدام مدل براي ارزشیابی استفاده می شود؟•
- Social Science Research
- Goal-Based Evaluation
- Goal- Free Evaluation
- Empowerment Evaluation



 براي ۱۹۱۷ سال در و اندازي  راه ۱۹۱۳ سال در كودمن و مارتين فرانكلين توسط امريكا جراحان كالج¨
 .نمود تنظيم بيمارستانها براي را استانداردهايــي حداقل بار اولين

 پزشكي انجمن و امريكا پزشكي انجمن امريكا، بيمارستانهاي انجمن امريكا، پزشكان كالج ۱۹۵۱ سال در ¨
 از .شد تشكيل JCAH ها بيمارستان ارزيابي مشترك كميته و شدند ملحق امريكا جراحان كالج به كانادا
  بهداشتي مراقبت هاي سازمان اعتباربخشي مشترك كميته عنوان به سازمان اين بعد به ۱۹۸۷ سال

JCAHO يافت نام تغيير.  
          (Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations)   

 كليه ۱۳۹۲ سال از .شد انتخاب ايران قديمي ارزشيابي نظام جايگزين عنوان به مدل اين نيز ۱۹۳۰ سال از¨
 .شدند اعتبار تعيين و ارزشيابي مدل اين با بيمارستانها



 معیارھاي اساس بر اعتبارسنج سازمان يا گروه يك آن در كه است فرايندي
 به خاصي خدمات انجام توانايي منظور به را رسمیت و اعتبار درجه استاندارد،

 فرايندھاي كیفیت ارزيابي طريق از اعتبارسنجي .كند مي اعطا بیمارستان يك
 با منطبق و مصوب مكتوب استانداردھاي طبق آن وعملكرد سازماني

.شود مي انجام متخصص و مجرب افراد وسیله به استانداردھا
 بھبود بر كه استانداردھايي با سالمت خدمات ارائه مراكز سیستماتیك ارزيابي
 انجام دارد، تأكید كاركنان و بیمار امنیت و بیمار بودن محور كیفیت، مداوم
.میشود

 مبناي عنوان به و درماني بھداشتي خدمات كیفیت تشريح براي اعتباربخشي
.شود مي گرفته كار به آن تفكر
 كه است درماني و بھداشتي سازمانھاي خارجي ارزيابي و خودارزيابي فرايند
 و معین استانداردھاي با رابطه در آنھا عملكرد سطح دقیق ارزيابي جھت

 وضع به تنھا اعتباربخشي، .گیرد مي صورت مستمر بھبود اجراي راھھاي
  .باشد مي بھبود و اي مشاوره تحلیلي، ابعاد داراي بلكه پردازد نمي استاندارد

تعریف اعتباربخشی



روش و ابزار اعتباربخشي
Oانجام چگونگي لیست چك تكمیل طریق از اعتباربخشي 

 بر لیست چك این .گیرد مي صورت بیمارستانھا در خدمات
 استانداردھاي كتاب« در شده تعیین استانداردھاي اساس

 درمان بھداشت، وزارت طرف از »ایران در اعتباربخشي
 تحلیل و تجزیھ از پس .است گردیده تھیھ پزشكي آموزش و

 سازمانھا بھ استانداردھا از پیروي و انطباق درجھ ھا یافتھ
.میشود اعالم



ûجامعه اعتماد جلب
ûتخصصی تک بیمارستانهاي اعتباربخشی مدل جایگزینی
ûدر ارائه قابل خدمات تمام کیفیت مستمر ارتقاي  

بیمارستان
ûخدمت دهندگان ارائه و گیرندگان ایمنی تضمین
ûنظر در و استاندارد بر مبتنی درمانی فرایندهاي اجراي  

سالمت پیامدهاي گرفتن
ûبه عمل در بیمارستان رهبران و مدیران به رساندن یاري  

مراقبتی حوزه در خود وظایف
ûخدمات ارائه از اطمینان جهت یکپارچه نظارتی الگوي ارائه 

روز علمی شواهد بر مبتنی و ایمن کیفی، مراقبتی
ûخدمات کیفیت ارتقاي کنار در بیمارمحوري و ایمنی
ûاستانداردهاي سازي پیاده اجرایی مراتب پیگیري 

بیمارستان سطح در اعتباربخشی
ûاز بیمارستان واحدهاي شده انجام اقدامات پایش و بازدید  

اعتباربخشی مستندات نظر



مدیریت و سازماندھي∗
مدیریت و توانمند سازي منابع انساني∗
امكانات و ملزومات∗
ایمني، بھبود كیفیت و جمع آوري داده ھا∗
ارکان اعتباربخشی بیمارستان 
q ھمكاري ریاست و مدیریت بیمارستان در بھبود فرایندھا و مراقبت ھاي انجام

شده در بیمارستان
qحفظ و ارتقاي ایمني بیمار و كاركنان
qتوانمندي نیروي انساني و استفاده از تكنولوژي ھاي مدرن
qتضمین بھبود كیفیت بطور مستمر

محورهاي اصلی استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستان



برنامھ استراتژیك∗
برنامھ عملیاتي∗
برنامھ بھبود كیفیت و جمع آوري و تحلیل داده ھا∗
برنامھ مدیریت خطر∗
خط مشي ھا و روشھاي اجرایي∗
فرایندھا∗
شاخص ھا∗
شرح وظایف، پرونده پرسنلي، كتابچھ ھا، كمیتھ ھا، چك لیست (سایر مستندات ∗

......)ھا و 

برنامه هاي مورد نیاز در استقرار استانداردهاي 
اعتباربخشی



ربخشی ا ب اعت مزایاي 
vبراي ساالنه ارزشیابی جایگزین بیمارستان اعتباربخشی است ذکر به الزم 

 افزایش در چشمگیري تأثیر اعتباربخشی در موفقیت و است گردیده بیمارستان

.دارد بیمارستان کارکنان تمام انتفاع و بیمارستان درامد

vنیروي و تجهیزات وجود بر کننده ارزشیابی تیم سابق، ارزشیابی روش در 

 بکارگیري بر اعتباربخشی که است حالی در این است، داشته تأکید کافی انسانی

.دارد تأکید کارکنان توانمندي و تکنولوژي صحیح



در پناه حق موفق باشید


