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  : معرفي كتاب 

  از طبيبم گرچه ميدادي نشان    من نميبينم طبيبي درجهان                            

  من چه دانم كان طبيب اندر كجاست     مي شناسم يك طبيب آن هم خداست                  

رويكردي است براي ارتقا ايمني و كيفيت خدمات در مراكز درماني و بهداشتي كه در تمام  "اعتباربخشي"
و استقرار اين رويكرد مديريت بيمارستاني، مديران آينده بهداشت  تجربه .دنيا مورد استقبال قرار گرفته است

، "اعتبار بخشي"سازماني به عنوان درمان را بر آن داشته است كه ضمن ايجاد واحدي در ساختار 
، در يك "اعتبار بخشي"توجه به اينكه، با . كارشناساني را نيز در اين امر آموزش داده و تربيت نمايند

سازمان، تعهدي آشكار در جهت بهبود كيفيت و ايمني مراقبت از بيمار، اطمينان از محيط مراقبتي ايمن و 
اعتبار "فعاليتي مستمر براي كاهش خطراتي كه بيماران و كاركنان را تهديد مي كمند، فراهم مي نمايد، 

يك رفتار و عملكرد پايدار در سازمان  "اعتبار بخشي"ين منظور بد. توجه جدي و پيوسته است "بخشي
  .محسوب مي گردد



سازمان بهداشتي و درماني كه در فرايند جاري سازي استاندارد اعتبار بخشي حركت مي نمايد، بطور پيوسته 
د را بر مبناي سازمان خود را بر اساس اين استانداردها مورد ارزيابي داخلي قرار داده و پروژه هاي بهبود خو

  .نيازهاي خود طراحي مي نمايد و اين منطق براي آنان يك روند پيوسته است

را در دو ) عناصر قابل اندازه گيري(حوزه قابل بهبود  1400استانداردهاي بين المللي اعتباربخشي بيش از 
ام مند با يكديگر ارائه مي نمايد كه داراي ارتباط نظ) و با مديريتي(بخش بيمار محور و سازمان محور 

بدليل حجم استانداردهاي اعتبار بخشي، توليد محتوا و آموزش كارشناسان و مديران يك ضرورت . هستند
  .جدي در سطح ملي محسوب مي گردد

است كه بنياد توانمندسازي منابع انساني ايران به عنوان يك تشكل غير انتفاعي و دولتي تا در همين راس
زمينه اعتباربخشي و حاكميت باليني فعاليت مي نمايد و ضمن ترجمه و چاپ  بطور تخصصي و حرفه اي در

ويرايش سوم و چهارم استاندارد بين المللي اعتبار بخشي و برگزاري ده ها دوره آموزشي، كنگره و همايش 
ستاني در سطح داخلي و بين المللي و همچنين آموزش هاي تخصصي با حضور متخصصين مديريت بيمار

  .ارزيابان و كارائي فرايندهاي بيمار محور و سازمان محور، مديريت نمايند

ويرايش جديد از استانداردهاي اعتباربخشي ، است كتابي كه در حال حاضر در اختيار شما قرار گرفته
اساس تجربيات اين بنياد، نيازهاي داخلي، ده ها دوره تخصصي كه در خارج  اين كتاب بر. بيمارستاني است

  .از كشور برگزار و بيمارستان هايي كه ارزيابي شده اند ترجمه شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : عرفي فصول كتاب م 
  استانداردهاي بيمار محور: بخش اول 

 IPSG          اهداف بين المللي ايمني بيمار    

  ACC    دسترسي به مراقبت و تداوم مراقبت    
 PFR                     حقوق بيمار و خانواده    

                                AOPارزيابي بيماران     
 COP                          مراقبت از بيماران    

  ASC             مراقبت از بيهوشي و جراحي    
                  MMUاستفاده و مديريت دارو     

 PFE                   آموزش بيمار و خانواده     

  )مراقبت بهداشتي(استانداردهاي مديريت سازمان : بخش دوم 
 QPS             كيفيت و ايمني بيماربهبود     

 PCI             پيشگيري و كمنترل عفونت    

 GLD                  نظارت، رهبر و مديريت    

 FMS             مديريت تاسيسات و ايمني     

 SQEآموزش حين خدمت و مهارت هاي حرفه اي     

 MCI           مديريت ارتباطات و اطالعات    

 


