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معاونت درمان

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه ...
موضوع :حمایت همه جانبه از برنامه اعتبار بخشي بیمارستانها

با سالم و احترام
چنانکه استحضار دارید ،ارتقای مستمر کیفیت خدمات سالمت و تعالی عملکررد خردمات برالینی از جملره
وظایف ذاتی حوزه سالمت بوده و طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه نیز مورد تأکید ویرهه ررارررتتره اسرت.
در این راستا ،معاونت درمان وزارت متبوع همگام با سایر معاونت های مرتبط ،در بازنگری نظام ارزشیابی ربلری
بیمارستان ها ،اعتبار بخشی را که یکی از معتبرترین و شرناخته شرده تررین روا هرای ارزیرابی سرازمان هرای
ارائه دهنده خدمات سالمت بوده و از مقبولیت روزاتزون جهانی برخوردار است ،به عنوان مدل جدیرد ارزشریابی
بیمارستان های کشور ،بررزیده و استانداردهای ملی اعتبار بخشی بیمارستانی را طی سه سرال کرار کارشناسری
مستمر ،با مشارکت صاحبنظران عرصه های مختلف بیمارستانی و دانشرگاههای علروم پزشرکی سراسرر کشرور،
تدوین و ابالغ نموده است.
اکنون که به توتیق الهی پس از پایان مهلت اعطاء شده جهت اسرتقرار اسرتانداردهای مررکور ،اولرین دور
ارزیابی بیمارستان های کشور بر مبنای استانداردهای اعتبار بخشی ملی ،از دی ماه سال  1931آغاز شده اسرت،
انتظار می رود با توجه بره لرزوم پیگیرری ویرهه ی سره رکرن اساسری "کیفیرت ،کرارایی و ابربخشری" در تمرامی
عرصه های نظام سالمت ،دستور ترمایید این برنامه در اولویت کاری هیأت رییسه دانشگاه ،به ویهه معاونت های
درمان و پشتیبانی ررار ررتته و از آن حمایت جدی و همه جانبه به عمل آید تا عالوه بر ارتقرای ترهنرک کیفیرت و
ایمنی در بیمارستان های کشور ،زمینه ها و زیر ساخت های الزم جهت مشارکت همه جانبه ی رروه هرای برالینی
به ویهه پزشکان و اعضای محترم هیأت علمی در تدوین و اجرای راهنما های طبابت بالینی ترراهم آمرده و از ایرن
طریق موجبات ارتقای همه جانبه خدمات بالینی ،حاصل آید.
در پایان از زحمات جنابعالی و تمامی دست اندرکاران حوزه های مرتبط دانشگاهی ،سپاسگزاری نمروده
و توتیق روزاتزون شما را از درراه ایزد متعال ،آرزومندم.

