 .1برنامة

استراتژیک

 .1-1نسخهای از برنامة استراتژیک بیمارستان در این واحد در دسترس است.
 .2-1در واحد بهبود کیفیت ،نسخهای خوانا و قابشده از رسالت بیمارستان ،در محلی مناسب و قابل
رؤیت ،نصب شدهاست.
 .3-1کلیه کارکنان واحد بهبود کیفیت ،از رسالت بیمارستان و نقش این واحد در راستای دستیابی به
اهداف استراتژیک آن اطالع دارند.

 .2مسئول  .1-2مسئول واحد بهبود کیفیت حداقل دارای شرایط ذیل است:
دارای مدرک حداقل کارشناسی و مدارک گذراندن دورههای مدیریت کیفیت حداقل بهمدت  100ساعت.
واحد بهبود
کیفیت

 .3پروندة
پرسنلی

(كاغذي/

الکترونیک)

 .4لیست

کارکنان

 .1-3پروندة پرسنلی(كاغذي /الکترونیک) هر یک از کارکنان واحد بهبود کیفیت،حداقل شامل موارد ذيل
بوده و یک نسخه از آن در دسترس رئیس واحد است:
نام و نام خانوادگی ،جزئيات تماس(شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که در
صورت لزوم ،از طریق آنها بتوان با وي تماس گرفت) و سمت سازماني
شرح وظایف شغلی امضاشده توسط فرد
چکلیستهای گذراندن دورة توجیهی بدو ورود ،مباحث ایمنی ،سالمت شغلي و بهداشت محیط
امضاشده توسط فرد
کپی آخرين مدرک تحصیلی
کپی مدارك دورههای آموزشی طیشده
مستنـدات مـربـوط بـه آزمونهـاي اولیـه و دورهای تـوانمنـدی کـارکنان بـه منـظور انـجام
مسئوليتهـای محوله
مستندات مربوط به آزمونهاي دورهاي ارزيابي حرفهای و غیرحرفهای كاركنان
مستندات مربوط به سنوات خدمت به تفکیک محل خدمت
 .1-4در واحد بهبود کیفیت ،لیستي از تمام کارکنان این واحد ،در تمام اوقات شبانهروز در دسترس بوده
و حداقل شامل موارد ذيل ميباشد:
نام و نام خانوادگی
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جزئيات تماس(شامل تلفن و آدرس فرد و خویشاوندان یا دوستانی که در صورت لزوم ،از طریق
آنها بتوان با وي تماس گرفت).
سمت سازماني
 .2-4براي مواردي كه نیاز به حضور اورژانسي پرسنل ،خارج از لیست نوبت کاری ميباشد ،برنامهريزي انجام
شدهاست.
 .3-4مستنداتي كه نشانميدهند محاسبه و چينش پرسنل در هر نوبت کاری ،متناسب با حجم کار است،
در واحد موجود ميباشد.
 .5دورة
توجیهی
بدو ورود

 .1-5در واحد بهبود کیفیت ،یک کتابچه /مجموعة توجیهی برای آشناسازی كاركنان جدید با شرایط
عمومی بیمارستان و ويژگيها و نکات اختصاصی این واحد ،موجود است که حداقل شامل موارد
ذیل است:
معرفی کلی بیمارستان(ازجمله نقشة ساختمان ،موضوعات مربوط به رعايت حقوق گيرندگان خدمت،
ایمنی بیمار ،برنامه کنترل عفونت ،موضوعات آتشنشانی ،مديريت بحران ،مدیریت خطر ،ويژگيهای
فرهنگی و بومی مردم منطقه ،نمودار و سلسله مراتب سازمانی ،قوانین مربوط به رعايت استانداردهاي
پوشش ،امور اداری و مالی همچون مرخصیها ،تأخیر و تعجیل ،حضور و غیاب،حقوق و مزایا،
پاداش و اضافهکار ،روند ارتقاي شغلي و امکانات رفاهی)
معرفي جزئيات و آخرین دستورالعملها ،آییننامهها و بخشنامههای خاص این واحد و موارد
مرتبط با مسئوليتها و شرح وظایف هر فرد
زیرمجموعهای حاوی اطالعات مربوط به کلیة تجهیزات اختصاصی این واحد

 .1-6مستندات نشانمیدهند که آزمون اولیه /دورهای توانمندی کارکنان با توجه به نقشها و مسئوليتهای
 .6آزمون
آنان ،انجاممیشود.
صالحیت و
توانمندی  .2-6مستندات نشانمیدهند که آزمونهاي توانمندی دورهای حداقل سالی یک بار ،برای کلیة کارکنان،
برگزار میشوند.
کارکنان
 .3-6مستندات نشانمیدهند که اقدامات اصالحی بهمنظور رفع نارسايیهاي شناساییشده در آزمون
توانمندی دورهای کارکنان ،انجاممیگیرد.
 .4-6مستندات نشانميدهند كه اثربخشي اقدامات اصالحي انجامشده در جهت ارتقای توانمندي دورهای
كاركنان ،مورد بررسي قرارمیگیرند.
 .1-7واحد بهبود کیفیت یک گزارش ارزیابی ساالنه از نیازهای آموزشی کارکنان این واحد ،در راستای
 .7آموزش و
تحقق اهداف برنامة استراتژیک و برنامة بهبود كيفيت سازمان ،ارائهمینماید.
توانمندسازی
 .2-7مستنداتی که نشانمیدهند تمام کارکنان ،دورههاي آموزشی الزم را حداقل سالی یک بار ،گذراندهاند،
کارکنان
در پروندة پرسنلی آنان ،موجود است.
 .3-7مستنداتی که نشانمیدهند کارکنان حداقل سالی یک بار در دورههای بازآموزی مدون و غیرمدون
رسمی و مرتبط ،شرکت مینمایند ،موجود است.
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 .4-7مستنداتي كه نشانميدهند تمام كاركنان واحد ،در فواصل زمانی مناسب ،آموزشهاي الزم در زمينة
اجرای صحیح احياي قلبي ـ ريوي پایه را دريافتمينمايند ،موجود است.
 .5-7مستنداتي كه نشانميدهند تمام كاركنان در زمينة نقش خود در تشخيص ارزشها و عقايد گیرندگان
خدمت و رعايت حقوق آنان بهطور مستمر آموزش میبینند ،موجود است.
 .6-7مستنداتي كه نشانميدهند تمام كاركنان در زمينة ارتقای مهارتهای رفتاري و ارتباطی خود ،بهطور
مستمر آموزش میبینند ،موجود است.
 .7-7مستنداتي كه نشانميدهند تمام كاركنان در زمينة ایمنی بیمار ،کنترل عفونت ،بهداشت محيط ،ايمني و
سالمت شغلی ،آتشنشاني ،مديريت خطر و مدیریت بحران ،ساالنه آموزش ميبينند ،موجود است.
 .8-7تمام کارکنان این واحد حداقل یک بار در سال ،تمرین( )Drillآتشنشاني انجاممیدهند.
 .1-8کتابچه /مجموعة ايمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط ،در این واحد موجود و شامل موارد
 .8کتابچه/
ذیل است:
مجموعةايمنی
اطالعات عمومی در ارتباط با ایمنی و سالمت شغلی و بهداشت محیط
و سالمت
شغلی و
اطالعات اختصاصی برای این بخش ،شامل وجود و استفاده از وسایل حفاظت فردی
بهداشت محیط  .2-8اطالعرساني درخصوص جديدترين نكات و روشهاي ايمن عملكرد و سالمت شغلي ويژه اين واحد ،با
هدف كاهش خطرات شناساييشدة واحد ،ازطريق بروشور(جزوه آموزشی) انجاممیشود.
 .9نمودار
سازمانی

 .1-9در واحد بهبود کیفیت بیمارستان ،ساختار سازمانی شفاف و مستند بیمارستان که حدود اختیارات را
بهصورت واضح عنوان نمودهاست موجود است.
 .2-9در واحـد بهبـود کیفیت بیمارستان ،یک نمودار سـازمانی از ساختار کمیتههـای فعـال بیمارستـانی
موجود است.

 .10برنامة  .1-10در واحد بهبود کیفیت بیمارستان ،برنامة سالیانه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان ،شامل موضوعات
بالینی و غیربالینی ،موجود است:
بهبود کیفیت
مدیریت
فراگیر
امور مالی
خدمات پزشکی
خدمات پرستاری
خدمات عمومی و پشتیبانی
خدمات پاراکلینیک
در برنامة بهبود کیفیت ،شاخصهای مهم عملکردی اختصاصی ،قابل اندازهگیری ،قابل دستیابی،
واقعبینانه و زماندار ،تعریف شدهاست.
برنامة بهبود کیفیت تمام واحدها ،هماهنگ با برنامة جامع بهبود کیفیت بیمارستان است.

شواهدی دال بر پایش مستمر برنامة بهبود کیفیت و اقدامات اصالحی انجامشده ،در دسترس است.
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طراحي ،پايش و اجرای برنامة بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشاركت مدیران ارشد بیمارستان
انجاممیشود.

شاخصهای نيازمند پايش برنامة بهبود کیفیت و ایمنی بیمار ،توسط مدیران ارشد بیمارستان و با
همکاری صاحبان فرآیند ،اولویتبندی شدهاست.

تکنولوژی الزم و ابزارهای حمایتکنندة برنامههای بهبود کیفیت و ایمنی بیمار توسط مدیران ارشد
بیمارستان فراهم شدهاست.

تیم مدیریت ارشد بیمارستان و رؤسای بخشها ،بهطور فعال در برنامهریزی و پایش برنامة بهبود
کیفیت و ایمنی بیمار مشارکت دارند.

 .11گزارش
برنامة بهبود
کیفیت

 .1-11هر سال گزارشی از برنامة بهبود کیفیت به تیم مدیریت ارشد بیمارستان ارائهمیشود.

 .12سیستمها  .1-12سیستمها و فرآیندهای بیمارستان مطابق اصول بهبود کیفیت طراحی شدهاست و یک نسخه مدون
و فرآیندهای
از آن ،در این واحد موجود است.
بیمارستان

 .13فرآيند
و
عملیاتی
 .1-13فرآیندهای عملیاتی جهت اجرای برنامة بهبود کیفیت موجود است.
چرخة بازخورد
 .2-13شواهدی مستند برای نشاندادن چرخة بازخورد اجرای برنامة بهبود کیفیت موجود است.
برنامة بهبود
کیفیت

 .14پایش
مدیریتی

 .1-14پایش دادهها ،اقدامات و مداخالت مدیریتی ،ازطریق تعیین و تحلیل شاخصهای عملكردي اختصاصی،
قابل اندازهگیری ،واقعبینانه و دارای زمانبندی حداقل در موارد ذیل صورتمیگیـرد:
پیشرفت برنامة استراتژیک

پیشرفت برنامة بهبود کیفیت
توانمندسازی نیروی انسانی

پیشرفت برنامة ایمنی بیمار و کارکنان

مدیریت خطر

مدیریت تأسیسات
امور مالی

تدارک مواد مصرفی و داروهای مورد نیاز روزانه عمدت ًا مطابق با نیازهای بیمار

انتظارات و رضایتمندی بیمار و خانوادة وی

ترخیص بیمار با رضایت شخصی
انتظارات و رضایتمندی کارکنان
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 .15سیستم  .1-15در واحد بهبود کیفیت ،خطمشیها و روشهای مستند برای دریافت و رسیدگی به پیشنهادات،
پیشنهادات،
انتقادات و شکایات ،حداقل برای افراد زیر موجود است:
انتقادات و
بیماران
شکایات
کارکنان
مالقاتکنندگان و همراهان
 .2-15مستندات مربوط به رسیدگی به پیشنهادات ،انتقادات و شکایات ،موجود است.
 .1-16پایش دادهها ،اقدامات و مداخالت مراقبتی ،ازطریق تعیین و تحلیل شاخصهای عملكردي اختصاصی،
 .16پایش
قابل اندازهگیری ،واقعبینانه و دارای زمانبندی ،حداقل در موارد ذیل صورتمیگیرد:
مراقبت بالینی
رعایت حقوق گیرندگان خدمت
رعایت اصول ایمنی بیمار و کارکنان
ارزیابی بیمار(حداقل شامل ارزیابی اولیه ،ارزیابی تکمیلی ،ارزیابی قبل از ورود به اتاق عمل و
ارزیابی قبل از القای بیهوشی)
ارائة مراقبتها براساس دانش روز و ترجیح ًا براساس راهنماهای طبابت بالینی مورد تأیید وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ارائة مراقبت بهموقع ،مستمر و یکپارچه
برنامههای کنترل کیفیت ،ایمنی تصویربرداری و آزمایشگاه
اعمال جراحی تهاجمی
کاربرد آنتیبیوتیکها و داروهای خطرناک
خطاهای دارویی و تمام خطاهای مراقبتی
کاربرد بیهوشی و آرامبخشهای متوسط و عمیق
کاربرد خون و فرآوردههای خونی
کنترل عفونت
تبعیت از قوانین پژوهشهای بالینی
مدارک پزشکی شامل محتوا و سطح دسترسی
شناسايی بیماران(بهویژه در موارد تشابه اسمی)
 .17راهنماهاي  .1-17بيمارستـان از راهنماهای طبابت بالینی مـورد تأیید وزارت بهداشت در ارائة خدمـات مراقبتی
استفادهمینماید:
طبابت باليني
کارکنان مرتبط ،در زمینة راهنماها ،آموزش الزم را دیدهاند.
بیمارستان بهعنوان بخشی از برنامة بهبود کیفیت ،دادههای مربوط به اجرا و نتایج حاصل از
بهکارگیری راهنماهای خدمات بالینی را ،جمعآوری و تجزیه و تحلیل مینماید.
 .18جمعآوری  .1-18افراد دارای تجربه ،دانش و مهارت در زمینة تحلیل دادهها ،با مشارکت صاحبان فرآیند ،مرتب ًا
و تحلیل
(حداقل فصلی) ،دادههای بیمارستان را گردآوری و تحلیل مینمایند.
دادهها

استانداردهاي اعتباربخشي
بيمارستان در ايران
230

 .2-18گزارش تحلیل دادهها ،با مشارکت یکی از اعضای کمیته یا بخشهای مربوطه تهیهشده و در اختیار
مسئولین هر بخش قرارمیگیرد.

 .3-18دادههای بیمارستانی تحلیل میشوند و بهوسیله تیم مدیریت ارشد بیمارستان ،در تصمیمگیریها بهکار
گرفتهمیشوند.

 .4-18علت منطقی جمعآوری هر داده ،شرحداده شدهاست.

 .5-18چکلیست برای ممیزی داخلی اين واحد و کل بیمارستان وجوددارد.
 .6-18ممیزی داخلی این واحد و کل بیمارستان ،انجاممیشود.

 .7-18تحلیل نتايج مميزي داخلی و طراحی و اجرای برنامه مداخلهاي مناسب براساس آن ،مستند شدهاند.
 .8-18اقدامات اصالحی که براساس نتایج تحلیلها ،صورت گرفتهاند ،مرتب ًا پایش میشوند.

 .9-18درخصوص نتايج بررسيها و تحليلهاي صورتگرفته ،به مديران و دستاندركاران اطالعرساني ميشود.

