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شاخصهای عملکردی اورژانس بیمارستانهای شهر ساری بود.
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چکیده

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

مقدمه

بیمارستان ها با هدف ارتقای سالمتی جامعه از ر یهق
ارائ خدمات تشخیصهی ،درمهانی و بهازتوانی تأسهیس
خدمات ایمن ،با کیفیه
توج ب ماهی

و اثه بخ

را دارنهد  .)2بها

تخصصی خدمات بیمارستانی و دان
باید مکانیزمی به ای

پایین بیماران در این زمین  ،دول

ارتقای خهدمات بیمارسهتانی به کهار یه د .نظهارت،
ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستانها از جمل وظهایف
حاکمیتی وزارت بهداش

تا با ارائ بازخوردهای

اس

الزم در مورد عملک د بیمارستانها ،زمین بهبود کیفی ،
ایمنی و به هوری بیمارستانها ف اهم شود .)3
اعتباربخشی بیمارستانی «ف ایند ارزشیابی سیستماتیک
و تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک سازمان خارجی با
استفاده از استانداردهای مطلوب ساختاری ،ف اینهدی و
پیامههدی اس ه »  .)4اسههتانداردهای مطلههوب سیسههتم
اعتباربخشی نسب

ب اسهتانداردهای حهداللی سیسهتم

ارزشهیابی ،بهته بیهانگ کیفیه

خههدمات بیمارسههتانی

هستند .ارزیابان اعتباربخشی از ر یق مشاهده ،مصاحب
و ب رسههی دلیههق تأسیسههات ،تسهههیالت ،تجهیههزات،
مستندات و ف ایندهای کاری میزان انطباق فعالی ههای
بیمارسههتان را بهها اسههتانداردهای مطلههوب اعتباربخشهی
ارزشیابی میکنند .در نهای  ،ب اساس نتایج حاصه از
ارزشیابی اعتباربخشی نسب

ب اعطاء یها عهدم اعطهای

واهی اعتبار ب بیمارستان تصمیم

فت میشود .)3

هدف ب نام ههای اعتباربخشهی ،ارزشهیابی سهاختارها،
ف ایندها و نتایج بیمارسهتان هها و شناسهایی مشهکالت
ب ای ب کار ی ی الدامات اصهالحی به منظهور بهبهود
مستم کیفی

خدمات و ارتقای عملک د بیمارستان هها

اس  .هدف از اعتباربخشی بیمارستانها ارمینان دادن
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خهدمههات بیمارستان های دارای هواهی اعتباربخشهی
اس  .رویک د ارزشیابی بیمارستان هها در اعتباربخشهی
بیشت از منظ بیمار اس  .بناب این ،متخصصان مجه ب
متعددی ب ارزشیابی بیمارسهتان به صهورت ح فه ای
میپ دازند تا در نهای

با تأیید بیمارستان ،به بیمهاران

ارمینههان دهنههد که بیمارسههتان مههوکور اسههتانداردهای
کیفیتی را رعای

میکنهد .بیمهاران بها مشهاهده درجه

اعتباربخشی بیمارستانها از میزان کیفیه
ارههالح حاص ه ک ه ده و در زمین ه دریاف ه

خهدمات نن
خههدمات

بیمارستانی میتوانند تصمیم ن اهان بگی نهد .بنهاب این،
بسیاری از بیمارستانها به ویهژه در کشهورهای دارای
ب نام اعتباربخشی اختیاری ،به ای متمایزسهازی خهود
نسههب

ب ه سههای بیمارسههتانههها ،س ه اا اعتباربخش هی

میروند .اعتباربخشی ابزار بازاریابی خوبی ب ای ننهها
تلقی میشود .همچنین ،شه ک ههای بیمه ای در ایهن
کشورها ت جیح میدهند تها بها بیمارسهتان ههای دارای
واهی اعتباربخشی ل ارداد همکاری داشت باشند .)5
ب نام های اعتباربخشی همهواره بها اشهتیاق و ت دیهد
هم اه بوده اس  .مطالعات انجام شده نشان میدهد ک
اعتباربخشی منج ب تقوی

ظ فی

بیمارستانهها ،)6

توسههع مههدی ی  ،رهبهه ی و ف هنههس سههازمانی ،)7
تسهی ارتبارات درون و به ون سهازمانی  ،)8توسهع
یههاد ی ی فهه دی و سههازمانی  ،)9افههزای
ارائ کنند ان خدمات سالم

رضههای

 ،)11تهدوین و اجه ای

خطمشیها و پ وتکه ههای مبتنهی به شهواهد بهالینی
 ،)11بهبود ف اینهدهای م البتهی  ،)12بهبهود کیفیه
خدمات سالم
 ،)7افزای

 ،)13-15کهاه

خطاههای پزشهکی

ایمنهی بیمهاران  ،)16،17ارائه خهدمات

مهناسب و اث بخه

ب بیههمهاران  ،)18،19رضهایه
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شههدند  .)1بیمههاران از بیمارسههتانههها انتظههار دریافه

ب جامع در زمههین کیفیه  ،ایمهههنی و اثه بهخههشی

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

بیمههاران  )21و بهبههود عملکهه د بیمارسههتان )21،22

شد .اولین دوره اعتباربخشی بیمارستانههای کشهور در

میشود.

بازه زمانی  1391و  1392بها اسهتفاده از  8114سهنج

چال های زیادی مواج اس  .ب خی از ایهن موانه و

سنج های اعتباربخهشی موجهب نارضهایتی مهدیهه ان

بار کاری کارکنهان ،)23

و کهارکهنان بیمارستانها شهد  .)33 ، 3،23در نتیجه ،

کارکنان ب ویژه پزشکان در ب ابه ت ییه ،)24

در سال  1393تعداد استانداردهای اعتباربخشی به 36

ایجاد است س در کارکنان به دلیه سهختی کهار ،)12

بخههه

یافههه  .دور دوم

هزین ه بههاالی اج ه ای اعتباربخش هی  ،)25،26ت ه ویج

اعتباربخشی بیمارستانها در بازه زمهانی  1393و 1394

بوروک اس هی اداری  ،)26،27زمههانبهه بههودن اجهه ای

انجام شد .)33

مقاوم

اسههتانداردها  )25، 28و عههدم انههدازه یهه ی نتههایج
عملک دی  .)27در نتیج  ،مطالعاتی هم رابطه ای بهین
اعتباربخشی و بهبود کیفی

خدمات و رضای

بیماران

نشان ندادند .)29-31

و  2157سهههنج کهههاه

توسههع علههم و تکنولههو ی همههانرههور ک ه زنههد ی
انسانها را نسانته که ده اسه  ،ننهها را در معه
مخار ات زیادی هم ل ار داده اسه  .بنهاب این ،بخه
اور انس بیمارستان هها ،نقه

سابق اعتباربخشی ب سال  1913میالدی ب مهی ه دد

مهمهی در نجهات جهان

انسانها در مول ب وز حوادث و سوانح ب عههده دارد.

که ه  ،Ernest Amory Codmanیه هک جه ه ا

بخ

نم یکههایی ،اسههتانداردهایی ب ه ای ارزش هیابی خههدمات

و مصههدومین حههوادث و سههوانح را بهه عهههده دارد.

ج احی بیمارستانها منتش ک د .در سال  1917میالدی

بناب این ،بیمارستان باید دارای یک بخه

اور انهس و

انجمن ج احان ام یکا به ای اولهین بهار بها اسهتفاده از

سوانح با کادر نی وی انسهانی ،تسههیالت و تجهیهزات

استانداردها ب ارزشیابی  692بیمارسهتان پ داخه

که

اور انس وظیف درمان س ی بیمهاران اور انسهی

الزم ب ای ارائ خدمات شبان روزی به بیمهاران باشهد.

تنها  89بیمارسهتان اسهتانداردهای م بوره را رعایه

بیشت ین احتمال م گومی بیماران در بخ

کههه ده بودنهههد .کمیسهههیون مشهههت ع اعتباربخشهههی

بیمارسههتان وجههود دارد  .)34بنههاب این ،ایههن بخهه

بیمارستانها در ام یکا در سال  1951مهیالدی تأسهیس

هواران بخه

همواره مورد توج مهدی ان و سیاسه

اور انهس

شد .این مؤسسه  ،لهدیمیته ین سهازمان اعتباربخشهی

سالم

سازمان های بهداشهتی و درمهانی محسهوب مهیشهود.

با توجه به اهمیه

سهه،س ،مؤسسههات اعتباربخش هی کانههادا و اس هت الیا در

ارزشهیابی و اعتباربخشهی ایهن بخه

سالهای  1958و  1973میالدی تأسیس شدند .)32

باالیی ب خوردار اس  .تعداد سنج ههای اعتباربخشهی

ا چ سابق ارزشیابی بیمارستان ها در ای ان ب سهال
 1341شمسههی ب مههی هه دد  )24ولههیکن ،ب نامهه
اعتباربخش هی بیمارسههتانههها در کشههور از سههال 1389
توسط وزارت بهداش

ب بیمارستانهای کشور ابالا
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و م دم اس .
بخه

اور انهس بیمارسهتانهها،
هههم از اهمیه

اور انههس بیمارسههتانههها در دور اول و دوم

اعتباربخشی  319و  66سنج بود .سنج ها حوزهههای
مههدی ی

و سههازماندهی ،نمههوزو و توانمندسههازی

کارکنان ،خهطمهشیها و رووهای کاری ،پهویه و و
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با این وجهود ،اجه ای اسهتانداردهای اعتباربخشهی بها

م تبط با  37بخ

چال ها عبارتاند از افزای

بیمارستان انجهام شهد .تعهداد زیهاد

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ارزیهابی بیمههار ،م الب ه

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

دارویی ،نمهوزو بیمهار و هم اههان ،پ ونهده پزشهکی

دولتی ،س بیمارستان خصوصی و یک بیمارستان تأمین

بیمار ،خدمات پشتیبانی بخ های پاراکلینیهک ،فضهای

اجتماعی انجهام شهد .امتیهاز اعتباربخشهی و ارالعهات

و

م تبط با شاخص های عملک دی اور انس بیمارستان ها

فیزیکهی و امکانههات بخه  ،ایمن هی ،بهبههود کیفی ه
جم نوری و تحلی دادهها را پوش

میداد .)35

ب نام اعتباربخشی میتواند بها ارزشهیابی سهاختارها،
ف اینههدها و نتههایج بخ ه

اور انههس بیمارسههتانههها و

شناسههایی مشههکالت ،ارالعههات مفی هدی را در اختی هار
مدی ان و کارکنان این بخ

در سال های  1392و  1393از معاون

درمان دانشهگاه

علوم پزشکی مازندران و خود بیمارسهتان هها دریافه
شهد .شهاخصههای عملکه دی اور انهس شهام پههنج
شاخص میانگین مدت زمان ت یا در  5سهطح از نظه

ل ار دهد تا با ب کار ی ی

شدت بیماری یا نسهیب ،درصهد احیهای للبهی ریهوی

را ارتقهاء دهنهد.

ناموفق ،درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظ ف مهدت

البت  ،ب ای ایهن منظهور ،سیسهتم اعتباربخشهی بایهد از

خارج شهده از

اصالحات الزم ،عملک د ایهن بخه

اث بخشی و سودمندی الزم ب خهوردار باشهد .به رهور
کلی ،ب ای ارزشیابی اث بخشی سیسهتم اعتباربخشهی از

 6ساع  ،درصد بیماران بست ی مول
اور انس ظ ف مدت  12ساع
از اور انس با مسئولی

و درصد ت ع بیماران

شخصی بود.

دو روو نظ سنجی از کارکنان بیمارستانها یا ب رسهی

شههاخص میهانگین مههدت زمههان ت یها بیمههار بیهانگ

شاخصهای عملک دی بیمارستانها اسهتفاده مهیشهود

میانگین مدت زمان بین ت یا اولی بیمار توسط پ ستار

 .)33در بیشت مطالعات انجام شده از نظ ات کارکنهان

و ویزی

اولی پزشک به اسهاس سهطح ت یها بیمهار

بیمارسههتانههها بهه ای ارزشههیابی اث بخشههی سیسههتم

اس  .سطح یک ت یا نشان دهنده وضعی

اعتباربخشی در بهبود عملک د بیمارستان ها استفاده شد

بیمار اس  .با رفتن ب سهطح  5ت یها  ،وخامه

 )17، 36-38ک ب دلی ذهنی بودن نظه ات افه اد از
اعتبار کمت ی نسهب

به روو دوم ب خهوردار اسه .

بیمار کاه
نسب

یافت و بیمار دارای وضعی

اور انسهی
حهال

مناسهبته ی

ب سطو لب میباشد .شاخص درصهد احیهای

تههاکنون ،پژوهشههی در کشههور بهه ب رسههی اث بخشههی

للبی ریوی ناموفق ،نسب

استانداردهای اعتباربخشهی اور انهس بیمارسهتان هها و

در اور انس ب ک احیای للبی ریویهای انجهام شهده

ارتبههاآ نن بهها شههاخصهههای عملک ه دی ای هن بخ ه

در یک دوره زمهانی اسه  .شهاخص درصهد بیمهاران

ن ،داخت اس  .بناب این ،این پژوه
تأثی رعای

با ههدف ب رسهی

استانداردهای اعتباربخشی ب شاخصهای

عملک دی اور انس بیمارستانهای شهه سهاری انجهام
شد.

این پژوه

بست ی مول

بخ

اور انهس کهلهی

بیمههاران

اور انس ک ظ ف مدت  6ساع

تعیین تکلیف شدند را ب ک بیمهاران بسهت ی موله
اور انس در یک دوره معین نشان میدهد .بیمار

بست ی مول  ،بیماری اس

توصیفی -تحلیلی به صهورت مقطعهی در

نیهم اول سههال  1394در بههخه
722

تعیههین تکلیهف شههده زیه  6سههاع  ،نسههب

بخ

روش بررسی

احیای للبهی ریهوی نهاموفق

ک پهس از ویزیه

اولیه

توسط پزشک ،ب ای انجام الدامات تشخیصی و درمانی
نیاز ب الام

در اور انس دارد .شاخص درصد بیماران
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مسههتم از بیمههار ،دسههتورات

بیمارستانههای شهه سهاری شهام چههار بیمارسهتان

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

خارج شده از اور انس ظ ف مدت  12ساع  ،نسهب
بیماران بست ی مول
ساع

اور انهس که ظه ف مهدت 12

از بدو ورود ،عالوه ب تعیین تکلیهف از سهوی
اور انهس

در یک دوره زمانی معین اندازه می ی د .شاخص ت ع
بیماران از اور انس با مسئولی

شخصی ،نسب

ک با مسئولی

رغم توصی پزشک ،بخ

مطالع از جم نوری تا تحلی دادهها رعای

شد.

اور انس ب صورت فیزیکهی

خارج شدند را ب ک بیماران بست ی مول

بیماران بست ی مول

ارالعات و بیر فهی پژوهشهگ ان در تمهامی م احه

تعهداد

شخصهی و علهی

اور انس را ت ع ک دنهد ،را

یافتهها

در سههال  1392حههدود  74درصههد بیمههاران اور انسهی
بیمارستانهای شه ساری ت یا شهده بودنهد حهدال
 27/2و حداکث  99/9درصهد) .میهانگین مهدت زمهان
ت یا بیماران اور انسی در سطو یهک تها پهنج ت یها

اور انس نشهان مهیدههد

اور انس به ت تیهب ب ابه بها  11/1 ،5/1 ،2/8 ،1/2و

 .)34ارالعات موردنظ با استفاده از پ ونده بیماران و

 14/3دلیق بود .شاخص درصهد احیهای للبهی ریهوی

اور انهس به ایهن منظهور وجهود

ناموفق حدود  56درصد بود حدال  42و حداکث 85

ب ک بیماران بست ی مول
دفات ی ک در بخ

دارند ،لاب استخ اج بود .ایهن شهاخصهها هه ماهه
محاسب و ب معاون

درمان دانشگاه زارو میشهوند.

امتیاز اعتباربخشهی ههم یهک عهدد بهین صهف و 111

درصههد) .حههدود  96/6درصههد بیمههاران اور انس هی در
کمت از ش

ساع

تعیین تکلیف شهدند حهدال 77

و حداکث  111درصد) .حهدود  91درصهد بیمهاران از
اور انس ظ ف مدت  12ساع

میباشد.

خارج شدند حهدال

داده ها با استفاده از ن مافزار نماری  SPSSنسخ 22

 74و حداکث  111درصد) .حدود پنج درصد بیمهاران،

تحلی شدند .ب ای نمار توصهیفی از ف اوانهی ،درصهد،

بخ

شخصهی ته ع ک دنهد

می هانگین و انحهه اف معیههار و ب ه ای نمههار تحلیلههی از

حدال  2/3و حداکث  13/9درصهد) .میهانگین امتیهاز

نزمونههای همبسهتگی پی سهون ،اسه،ی من ،تهی زوج،

اور انس بیمارسهتان هها  76درصهد

 ANOVAو ر سیون استفاده شهد .کلهی مالحظات
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پزشک اور انس ،از بخ

اخاللی در این پژوه

رعای

شد .حفه مح مهانگی

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

جدول  :1شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بیمارستانهای شهرستان ساری در سال 1931
1

بیمارستان

3

2

5

4

7

6

کل

8

شاخصهای عملکردی
زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

2/ 3

2

2

زمان تریاژ در سطح ( 7دقیقه)

6/ 3

7/ 6

6/ 2

زمان تریاژ در سطح ( 9دقیقه)

7/ 3

2/ 7

62

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

6/ 6

66/2

73/2

6

زمان تریاژ در سطح ( 2دقیقه)

2/ 2

62/2

93/7

6/ 6

62/2

احیای قلبی ریوی ناموفق (درصد)

27

63

69

22

22

بیماران تعیین تکلیف شده زیر  1ساعت (درصد)

22

622

622

622

622

622

بیماران خارج شده از اورژانس ظرف  67ساعت (درصد)

26

22

26

31

622

32

39

ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی (درصد)

9/ 2

7/ 9

2/ 2

9/ 2

7/ 2

7/ 3

7/ 2

69/3

امتیاز اعتباربخشی بخش اورژانس (درصد)

21

22

29

22

21

21

22

22

ت یا شدند حدال

33/3

22/2

72/7

29/6

2

2/ 2

2/ 7

7/ 6

6/ 6

7/ 7

7/ 2

2/ 7

2

2/ 7

2

9/ 2

7/ 3

2/ 6

2/ 3

66

9/ 2

62/3

66/6

62

6/ 6

9/ 3

66/9
21/6

6/ 9

6/ 9

71/6

12

22

67

622

31

31/1

622

23/3
6/ 3
21

2/ 9

درصد) .حدود  91/2درصد بیماران از اور انس ظ ف

 17/1و حداکث  111درصد).

خارج شدند حدال  72و حداکث

مدت  12ساع

میانگین مدت زمان ت یا در سطو یک تا پنج ت یا

 111درصد) .حدود  5/6درصد بیماران با مسئولی

اور انس ب ت تیب ب اب با  6/8 ،4/1 ،2/1 ،1/2و 8/9

شخصی خود اور انس بیمارستانها را ت ع ک دند
حدال

دلیق بود.
شاخص درصد احیای للبی ریوی ناموفق ب اب با 67/1

میانگین امتیاز اعتباربخشی بخ

درصد بود حدال  52و حداکث  111درصد) .حدود
 98/3درصد بیماران اور انسی در کمت از ش

 1/9و حداکث  18/8درصد) .در نهای ،

 62/2درصد حدال

ساع

اور انس بیمارستانها

 43و حداکث  77درصد) بود

جدول .)2

تعهیین تکهلیف شهدند حهدال  97/4و حهداکث 111
جدول  :1شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بیمارستانهای شهرستان ساری در سال 1939
بیمارستان

1

2

3

4

5

6

7

8

کل

شاخصهای عملکردی
بیماران تریاژ شده (درصد)

31/6

32/7

22/2

62/6

622

22/6

63/9

22/1

13/3

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

2/6

2

2

2

2

2

2

6

2/7

زمان تریاژ در سطح ( 7دقیقه)

6/2

6/ 2

6/ 9

2/ 6

7/ 2

7/ 6

2/21

7/ 1

7/6

زمان تریاژ در سطح ( 9دقیقه)

9/6

9/ 2

3/ 9

6

2/ 7

9/ 7

9/91

9/ 2

6/6

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

6/2

62/6

62/9

6

1/ 3

9/ 1

9/23

1/ 2

1/2

زمان تریاژ در سطح ( 2دقیقه)

2/6

69/2

79

6

2/ 6

9/ 1

9/13

66/2

2/3

27

16

22

622

12

22

11

26

12/6

23/6

622

622

622

622

622

622

32/6

32/9

احیای قلبی ریوی ناموفق (درصد)
بیماران خارج شده از اورژانس ظرف  67ساعت (درصد)

22

21

27

36

32

622

32

622

32/7

ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی (درصد)

1/9

6/ 3

9/ 2

6/ 6

7/ 3

7/62

6/ 9

62/2

2/1

امتیاز اعتباربخشی بخش اورژانس (درصد)

26

69

12

29

22

12

22

26

17/7

بیماران تعیین تکلیف شده زیر  1ساعت (درصد)
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بیماران تریاژ شده (درصد)

23/7

32/2

در سال  1393حدود  71درصد بیماران اور انسی

22

12/6

29/3

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

همانرور ک جدول  3نشان میدهد ،در سال 1392

 97 ،82و  111درصد بود .این اختالف از نظ نماری

شاخص درصد احیای للبی ریوی ناموفق در

معنادار نبود  P= 1/112و  df = 2و .)F= 3/518

ت تیب حدود  72 ،48و  42درصد بود .این اختالف از

بیمار در بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین

نظ نماری معنادار بود  P= 1/128و  df= 2و 7/992

اجتماعی ب ت تیب ب اب با  3 ،4و  14درصد بود .این

بیمار در

اختالف از نظ نماری معنادار بود  P=0/000و df= 2

بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین اجتماعی ب

و  .)F=39/079میانگین امتیاز اعتباربخشی بخ

ت تیب حدود  111 ،94و  96درصد بود .این اختالف

اور انس بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین

از نظ نماری معنادار نبود  P= 1/714و  df = 2و

اجتماعی ب ت تیب حدود  82و  66و  81درصد بود.

 .)F= 1/361شاخص درصد بیماران خارج شده از

این اختالف از نظ نماری معنادار نبود  P=1/269و 2

اور انس ظ ف مدت  12ساع

در بیمارستانهای

= dfو .)F= 1/726

دولتی ،خصوصی و تأمین اجتماعی ب ت تیب حدود
جدول  :9شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بیمارستانهای ساری در سال  1931به تفکیک نوع مالکیت بیمارستانها
بیمارستانهای دولتی

بیمارستانهای خصوصی

بیمارستان تأمین اجتماعی

کل بیمارستانها

شاخصهای عملکردی

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

27/2±96/6

22/3±72/6

12/6

29/3±76/1

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

2/9±2/6

2/6±2/6

2 /2

2/7±2/9

زمان تریاژ در سطح ( 7دقیقه)

7/7±6/2

9/3±9/2

7 /7

7/2±7/6

زمان تریاژ در سطح ( 9دقیقه)

6/2±9/3

1/6±6/9

7 /3

2/6±9/1

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

66/2±67/2

2/2±2/6

62/3

66/6±3/2

زمان تریاژ در سطح ( 2دقیقه)

62/6±61/3

3/6±2/7

71

66/9±69/7

احیای قلبی ریوی ناموفق (درصد)

62/2±9/3

26/2±67/2

67

21/6±66/2

بیماران تعیین تکلیف شده زیر  1ساعت (درصد)

36/7±66/2

622±2

31

31/1±2/6

بیماران خارج شده از اورژانس ظرف  67ساعت (درصد)

27/7±62/7

31/2±9/2

622

23/3±62/2

ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی (درصد)

6/6±7/6

7/2±2/7

69/2

6/3±6/6

امتیاز اعتباربخشی بخش اورژانس (درصد)

27/7±6/3

11/9±62/6

22

21±67/1

بیماران تریاژ شده (درصد)

همان رور ک جدول  4نشان میدهد ،در سال 1393

بیمار در بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین

شاخص درصد احیای للبی ریوی ناموفق در

اجتماعی ب ت تیب  111 ،97و  97درصد بود .این

بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین اجتماعی ب

اختالف از نظ نمهاری معهنادار نبهود  P=1/697و

ت تیب حدود  71 ،68و  54درصد بود .این اختالف از

 df =2و  .)F= 1/388شاخص درصد بیماران خارج

نظ نماری معنادار نبود  P= 1/728و  df = 2و

شده از اور انس ظ ف مدت  12ساع

در

 .)F= 1/339شاخص تعیین تکلیف زی  6ساع

بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین اجتهماعی به

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور
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بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین اجتماعی ب

شاخص ت ع بخ

= .)Fشاخص تعیین تکلیف زی  6ساع

اور انس با مسئولی

شخصی

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

ت تیب حدود  97 ،82و  111درصد بود نمودار .)1

مهعنادار بهود  P= 1/111و  df=2و .)F=41/261

این اختالف از نظ نماری معنادار نبود  P=1/113و 2

میانگین

اور انس

= dfو  .)F= 3/717شاخص ت ع بیمار از بخ

بیمارستانهای دولتی ،خصوصی و تأمین اجتماعی ب

اعتباربخشی

شخصی در بیمارستانهای

ت تیب حدود  58و  65و  71درصد بود .این اختالف

دولتی ،خصوصی و تأمین اجتماعی ب ت تیب ب اب با

از نظ نماری معنادار نبود  P= 1/631و  df= 2و

 3 ،4و  19درصهد بود .ایهن اخهتالف از نهظ نمهاری

.)F= 1/517

جدول  :4شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بیمارستانهای ساری در سال  1939به تفکیک نوع مالکیت بیمارستانها
بیمارستانهای دولتی

بیمارستانهای خصوصی

بیمارستان تأمین اجتماعی

کل بیمارستانها

شاخصهای عملکردی

انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

26/6±92/7

12/7±72/1

22/2

13/3±72/2

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

2/6±2/7

2

6

2/7±2/6

زمان تریاژ در سطح ( 7دقیقه)

6/3±6/2

7/6±6/6

7 /1

7/6±6/9

زمان تریاژ در سطح ( 9دقیقه)

6/9±9/2

9/3±6/6

9 /1

6/6±7/6

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

2/9±2/6

6/2±6/2

1 /2

1/2±2/6

زمان تریاژ در سطح ( 2دقیقه)

66/6±3/6

2/6±7/1

66/2

2/3±2/6

احیای قلبی ریوی ناموفق (درصد)

12/7±76/2

22±1/6

26

12/6±62/2

بیماران تعیین تکلیف شده زیر  1ساعت (درصد)

32/9±2/9

622±2

32/6

32/9±9/2

بیماران خارج شده از اورژانس ظرف  67ساعت (درصد)

27/2±62/7

32/9±7/2

622

32/7±62/2

ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی (درصد)

6/6±6/2

9/6±6/6

62/2

2/1±2/2

امتیاز اعتباربخشی بخش اورژانس (درصد)

22±67/2

12±69/2

26

17/7±67/6

بیماران تریاژ شده (درصد)

همانرور ک جدول  5نشان میدهد هیچ ون ارتباآ

 1392توضیح میدهد .با این وجود ،بین درصد

نماری معناداری بین امتیاز اعتباربخشی اور انس با

بیماران ت یا شده و میزان احیای للبی ریوی ناموفق

شاخصهای عملک دی اور انس ب غی از شاخص

ارتباآ نماری معکوس معناداری مشاهده شد

احیای للبی ریوی ناموفق در سال  )1392مشاهده

 P=1/124و  .)r=1/775همچنین ،بین شاخصهای

ر سیون نشان داد ک شاخص احیای

شخصی

نشد .تحلی

للبی ریوی ناموفق حدود  59درصد تفاوت امتیاز
اعتباربخشی بخ

726

اور انس بیمارستانها را در سال

زمان ت یا سطح  1و ت ع بخ

با مسئولی

ارتباآ نماری معناداری مشاهده شد  P=1/111و
.)r =1/951
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اور انس با مسئولی

امتیاز

بخ

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

جدول  :5ماتریس همبستگی بین امتیاز اعتباربخشی و شاخصهای عملکردی بخش اورژانس بیمارستانها
شاخصها
زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

 P= 2/766و r= 2/636

 P= 2/921و r= 2/662

زمان تریاژ در سطح ( 7دقیقه)

 P= 2/976و r= 2/627

 P= 2/676و r= 2/223

زمان تریاژ در سطح ( 9دقیقه)

 P= 2/626و r= 2/737

 P= 2/226و r= 2/723

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

 P= 2/222و r= 2/212

 P= 2/392و r= 2/299

زمان تریاژ در سطح ( 2دقیقه)

 P= 2/291و r= 2/669

 p= 2/292و r= 2/222

احیای قلبی ریوی ناموفق (درصد)

 P= 2/262و r= -2/262

 P= 2/622و r= 2/969

بیماران تعیین تکلیف شده زیر  1ساعت (درصد)

 P= 2/622و r= 2/962

 P= 2/926و r= 2/912

بیماران خارج شده از اورژانس ظرف  67ساعت (درصد)

 P= 2/632و r= 2/262

 P= 2/969و r= 2/922

ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی (درصد)

 P= 2/267و r= 2/722

 P= 2/996و r= 2/912

امتیاز اعتباربخشی

درصد احیای قلبی ریوی ناموفق
نمودار  :1ارتباط بین امتیاز اعتباربخشی و احیای قلبی ریوی ناموفق در سال 1931

همان رور ک جدول  6نشان میدهد ،تفاوت میانگین

در سالهای  1392و  1393از نظ نماری معنادار نبود.

امتیازات شاخصهای عملک دی اور انس بیمارستانها
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امتیاز اعتباربخشی سال 1332

امتیاز اعتباربخشی سال 1333

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

جدول  :6آزمون آماری تفاوت میانگین شاخصهای عملکردی اورژانس بیمارستانها در سالهای  1931و 1939
آزمون آماری تی زوج

شاخصها

زمان تریاژ در سطح ( 7دقیقه)

 P= 2/722و  df= 2و t= 6/797

زمان تریاژ در سطح ( 9دقیقه)

 p = 2/763و  df= 2و t= 6/722

زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

 P= 2/217و  df= 2و t= 7/766

زمان تریاژ در سطح ( 2دقیقه)

 P= 2/212و  df= 2و t = 7/762

احیای قلبی ریوی ناموفق (درصد)

 P= 2/622و  df= 2و t= -6/273

بیماران تعیین تکلیف شده زیر  1ساعت (درصد)

 P= 2/732و  df= 2و t =-6/676

بیماران خارج شده از اورژانس ظرف  67ساعت (درصد)

 P= 2/222و  df= 2و t= -2/662

ترک بخش اورژانس با مسئولیت شخصی (درصد)

 P= 2/272و  df= 2و t= -/122

امتیاز اعتباربخشی

 P= 2/219و  df= 2و t= 7/726

بحث و نتیجهگیری

این پژوه

 1393نسب

با هدف ب رسی تأثی

رعای

اور انس بیمارستانهای شه ساری انجام شد.

میانگین امتیاز اعتباربخشی بخ

اور انس بیمارستانها

در سالهای  1392و  1393ب ت تیب  76و 62/2
درصد بود کاه

 18/2درصدی) .میانگین امتیاز

اعتباربخشی بخ

اور انس بیمارستانهای کشور در

دور اول و دوم اعتباربخشی ب اب با  64/2و  61درصد
بود کاه
نسب

 5درصدی) .در نتیج  ،میتوان ف

ب سال  1392افزای

داش  .شاخصهای درصد بیماران تعیین تکلیف شده

استانداردهای اعتباربخشی ب شاخصهای عملک دی
بخ

 18/9درصدی

ک

ب میانگین کشوری ،امتیاز اعتباربخشی بخ

ظ ف مدت  6ساع

و درصد بیماران بست ی مول

خارج شده از اور انس ظ ف مدت  12ساع
ت تیب  1/8و  1/3درصد افزای

یاف  .در نهای ،

شاخص درصد ت ع بیماران از اور انس با مسئولی
شخصی ب میزان  14/3درصد افزای
میتوان ف

یاف  .بناب این،

ک شاخصهای عملک دی اور انس

بیمارستانهای شه

ساری از وضعی

ب خوردار نیستند و حتی نسب
ب خی از موارد اف

مناسبی

ب سال  1392در

هم ک ده اس  .ب همین دلی

اور انس بیمارستانهای شه ستان ساری در دور دوم

بیماران بیشت ی در سال  1393با مسئولی

ب دور اول نن

اور انس بیمارستانها را ت ع ک دند.

اعتباربخشی کاه

چشمگی ی نسب

داشت اس .

ب

بخ
بخ

شخصی

اور انس بیمارستان تأمین اجتماعی شه ساری

شاخص درصد بیماران اور انسی ت یا شده در

در ب خی از شاخصها نظی درصد احیای للبی ریوی

بیمارستانهای شه ساری در سال  1393حدود 5

ناموفق و درصد بیماران خارج شده از اور انس ظ ف

یاف  .همچنین،

بهت و در شاخص ت ع

درصد نسب

ب سال لب

کاه

اختالف میانگین مدت زمان ت یا بیماران اور انسی در

مدت  12ساع
بیماران از بخ

وضعی

اور انس با مسئولی

سالهای  1392و  1393تفاوت معناداری نداش .

وضعی

شاخص درصد احیای للبی ریوی ناموفق در سال

خصوصی شه ساری داش

721

بدت ی نسب

شخصی بیمار

ب بیمارستانهای دولتی و
و نیازمند الهدام اصالحی
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زمان تریاژ در سطح ( 6دقیقه)

 P= 2/111و  df= 2و t= 2/622

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

جدی فوری اس  .مدی ان بیمارستانهای شه ساری

داد ک اعتباربخشی منج ب بهبود کیفی

با استفاده از تکنیک الگوب داری میتوانند از تجارب

خدمات بیمارستانی میشود .)17

یکدیگ ب ای ارتقای شاخصهای عملک دی اور انس

با این وجود ،ب خی از مطالعات اث بخشی اعتباربخشی

استفاده کنند.

بیماران

این پژوه  ،بین درصد بیماران ت یا شده و میزان

 )29-31مورد ت دید ل ار دادند .ب عنوان مثال،

احیای للبی ریوی ناموفق ارتباآ نماری معکوس

مطالع ای ب روی  36777بیمار در  73بیمارستان نلمان

معناداری نشان داد .ت یا صحیح و ب مول مصدومین

بیماران

کلیدی در ارائ خدمات

و بیماران اور انسی نق

م گومی

س ی ب بیماران اور انسی والعی و کاه

نشان داد ک اعتباربخشی منج ب رضای

 .)39پژوهشی هم در سال  1992میالدی

نشده اس

در نم یکا نشان داد ک اعتباربخشی تأثی ی ب ارتقای

ننها دارد .زمان ،عام حیاتی در خدمات اور انسی

کیفی

محسوب میشود و باید مورد توج جدی مدی ان

 .)41این مطالع موجب شد ک کمیسیون مشت ع

بخ

اور انس ل ار ی د .همچنین ،در این پژوه

بین شاخصهای زمان ت یا سطح  1و ت ع بخ
مسئولی

اعتباربخشی سازمانهای بهداشتی و درمانی نم یکا،
با

شخصی ارتباآ نماری معناداری مشاهده شد.

نحوه ب خورد مناسب و محت مان با بیماران بخ
اور انس و ت یا صحیح ننها نق
رضای

صحیح ت یا

بیماران اور انسی بیمارستانهای شه

ساری باید

ب صورت مناسب صورت ی د.
ارتباری بین رعای

اور انس بیمارستانهای شه ساری نشان نداد.
اعتباربخشی ب بهبود

کیفی  ،ایمنی و اث بخشی خدمات بیمارستانی و
ارتقای عملک د بیمارستانها را ثاب

ک دند  .)6-22ب

عنوان مثال ،پژوهشی ب روی  3891بیمارستان در
نم یکا نشان داد ک

متوسطی ب

خدمات بیمارستانها داش .

کیفی

اعتباربخشی ،بیشت ین تأثی را ب ف ایندهای کاری و
رضای

بیماران و کمت ین تأثی را ب کار

 .)36مطالع ای هم در هف

استانداردهای اعتباربخشی و شاخصهای عملک دی
مطالعات متعددی تأثی مثب

در ای ان هم پژوهشی در پنج بیمارستان استان

وهی،

تعهد کارکنان و به هوری بیمارستانها داشت اس

ب رور کلی ،نتایج این پژوه
بخ

سیستم و روو اعتباربخشی خود را اصال کند.
اصفهان نشان داد ک اعتباربخشی از نظ کارکنان ،تأثی

لاب مالحظ ای در

ننها دارد .بناب این ،مدی ی

خدمات و م الب های سالمتی نداشت اس

بیمارستانهای دارای واهی

اعتباربخشی ،خدمات بالینی با کیفی

باالت ی نسب

ب

بیمارستان استان همدان

رابط نماری معکوس معناداری بین امتیاز اعتباربخشی
بیمارستانها و رضای
عبارتی ،با افزای
رضای

بیماران ب دس

نورد .ب

امتیاز اعتباربخشی بیمارستانها،

بیماران ننها کاه

یاف

 .)41پژوه های

لبلی ،مهمت ین چال های اج ای اعتباربخشی در
بیمارستانهای ای ان را شام

ف هنس سازمانی

نامناسب ،عدم تعهد مدی ان و پزشکان ،مناب مالی
ناکافی ،دان

محدود کارکنان ،نموزو ناکافی ،افزای

بیمارستانهای فالد واهی اعتباربخشی ارائ میدادند

حجم کاری کارکنان و کمبود نی وی انسانی

 .)22مطالع ای هم در 111بیمهارستان در لبهنان نهشان

بیمارسهتانها ،نبود انگیزه ،فهقدان کهار ه وهی ،عهدم
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را در بهبود کیفی

خدمات  )39و رضای

و ایمنی

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

مشارک

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

ضعیف و مستندسازی نامناسب بیان ک دند ،23 ،3

انتظارات مشاب سیستمهای اعتباربخشی کشورهای

 .)42، 33 ،24بناب این ،مدی ان بیمارستانها با

ام یکا ،کانادا و است الیا داش

ک ب ت تیب  61 ،67و

ب نام ریزی مناسب و تأمین مناب الزم و کافی باید

 45سال سابق دارند .در همان کشورهای توسع یافت

زمین اج ای صحیح استانداردهای اعتباربخشی در

ف ایند توسع

بیمارستانهای خود را ف اهم کنند.

اعتباربخشی دستخوو چندین بار ت یی بوده اس

مدی ان باید توج داشت باشند ک اعتباربخشی یکی از

بتواند اث ات مثبتی ب بیمارستانها داشت باشد.

است اتژیهای بهبود کیفی

خدمات بیمارستانی اس

و

استانداردها و روو ارزشیابی

استانداردهای اعتباربخشی بخ

تا

اور انس تأکید زیادی

نباید محدود ب یک دوره زمانی کوتاه لب از زمان

ب

ارزشیابی اعتباربخشی شود تا فشار کاری زیادی ب

سنج های پیامدی و نتیج ای نن بسیار محدود اس .

کارکنان وارد سازد و اث ات محدود و حتی معکوسی

در نتیج  ،تالوهای مدی ان و کارکنان بیمارستانها

ب بار نورد.

بیشت متم کز ب مستندسازی ف ایندهای کاری شده

عالوهب

این ،استفاده از استانداردهای نامناسب،

ساختارها و ف ایندهای کاری دارد و تعداد

اس  .پژوهشی هم ک ب ارزشیابی استانداردهای

ک،یب داری از استانداردهای اعتباربخشی سای

اعتباربخشی بیمارستانهای کشور با استفاده از نظ ات

کشورها ،عدم بازنگ ی محتوای استانداردها ،روو

 547مدی بیمارستان پ داخ  ،نشان داد ک میزان

بازرسی

مدی ان بیمارستانها از محتوای استانداردهای

نامناسب ارزشیابی بیمارستانها ،ذهنی

رضای

ارزیابان و روو امتیازدهی نامناسب سنج ها ،نیز از

اعتباربخشی بیمارستانهای کشور در حد متوسط

چال های سیستم اعتباربخشی زارو شدند 3،43

تعداد زیاد

الداماتی باید

 .)3،بناب این ،در سطح وزارت بهداش
ب ای بهبود سیستم اعتباربخشی ب کار

اس  .بیشت ین نارضایتی م بوآ ب

استانداردها و

استانداردها و سنج ها ،عدم شفافی

فت شود.

سنج ها و وزن یکسان سنج های اعتباربخشی بود

جزء استاندارد

 .)33مطالعات دیگ هم مشکالت مشابهی را ب ای

اعتباربخشی ،روو اعتباربخشی و ارزیابان اعتباربخشی

استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانهای ای ان بیان

 .)33کاستیهای ه کدام از اجزای سیستم

ک دند  .)24، 36استفاده از یک مدل سیستمی

اهداف

ارزشیابی عملک د شام ساختارها ،ف ایندها و پیامدها

اعتباربخشی میشود .بناب این ،باید ت یی اتی در

در ابعاد ف دی ،بخشی و سازمانی ب ای تدوین محورها

استانداردها ،روو و ارزیابان اعتباربخشی ایجاد شود

و زی محورهای سیستم اعتباربخشی ب منظور متوازن

بیشت ی ب عملک د

ک دن استانداردها ،توج ب اصول اث بخشی ،کارایی،

سیستم اعتباربخشی شام
اس

اعتباربخشی منج

ب

س

عدم دستیابی ب

تا اعتباربخشی بتواند اث ات مثب

بیمارستان داشت باشد .البت باید ب این نکت توج
داش

ک سیستم اعتباربخشی ملی بیمارستانها در

ای ان از سال  1391اج ا شد و دوران کهودکی خود را

722

ایمنی ،تداوم ،عدال  ،بیمارمحوری و کارمندمداری در
تدوین سنج ها ب منظور افزای

جامعی

سنج های

اعتباربخشی ،ب کار ی ی رویک د کارک دی در تدوین
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پزشکان ،کمبود زمان ،سیستمهای ارالعاتی

س ،ی میکند .از این سیستم اعتباربخشی نمیتوان

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

تعداد استانداردها و سنج ها،

ارزیابان اعتباربخشی باید از شایستگیهای الزم

استانداردها ب ای کاه

شفافت ک دن سنج ها ،وزندهی سنج ها متناسب با

ب خوردار باشند .مطالعات لبلی نیز ضعف در انتخاب،

اهمی

ب تنوح بیمارستانها در تدوین سنج ها میتواند ب

مهمت ین چال های روو اعتباربخشی بیمارستانهای

بهبود محتوای استاندارهای اعتباربخشی کمک کند.

ای ان بیان ک دند  .)44 ، 24 ،3تعداد  21تا  25نف از

استانداردها و سنج های اعتباربخشی باید ب رور

ارزیابان معاون

درمان دانشگاههای علوم پزشکی و

متوازن ساختارها ،ف ایندها و نتایج بیمارستانها را

خدمات بهداشتی-درمانی کشور در ف ایند اعتباربخشی

دهد .شاخصهای عملک دی نظی میانگین

داشتند .مدی ان و کارکنان

پوش

بیمارستانها مشارک

مدت زمان ت یا  ،درصد احیای للبی ریوی ناموفق،

بیمارستانها از عدم وجود وحدت روی بین ارزیابان و

درصد بیماران اور انسی تعیین تکلیف شده زی 6

تج ب و مهارت پایین ننها ناراضی بودند  .)3تدوین

ساع  ،درصد بیماران خارج شده از اور انس در

و رعای

وظایف و ش ایط اح از ب ای ارزیابان

مدت  12ساع  ،درصد عفون های بیمارستانی،

اعتباربخشی بیمارستانهای کشور شام

درصد م گ و می بیماران ،رضای
اور انس با مسئولی

بیماران و ت ع

شخصی نیز باید ب سنج های

اعتباربخشی اور انس بیمارستانها اضاف شود.
روو اعتباربخشی شام

ش

تحصیلی ،تجارب کاری ،دان

مدارع

و مهارت ح ف ای،

مهارتهای ارتباری ،انگیزه کافی و حسن شه ت،
محدود ک دن تعداد ارزیابان اعتباربخشی ب  3تا  5نف

خودارزیابی ،ارزشیابی در

و نموزو ح ف ای ننها ب منظور یکسانسازی دید اه

فیلد ،ارزیابیهای س زده ،نظ سنجی از بیماران ،ب رسی

و نگ و ننها ب ارتقای عملک د ارزیابان اعتباربخشی

شاخصهای عملک دی کلیدی و ارائ یک زارو

بیمارستانهای کشور کمک میکند.

 .)3ب نام اعتباربخشی

ب نام اعتباربخشی هزین زیادی ب ای بیمارستانهای

تفصیلی ب بیمارستان اس

ای ان تنها متکی ب ارزشیابی در فیلد اس  .در نتیج ،

کشور ایجاد میکند .اج ای استانداردهای اعتباربخشی،

تالو مدی ان و کارکنان بیمارستانها ب ای اج ای

زمانب و هزین زا اس  .بناب این ،مناف حاصل باید

استانداردهای اعتباربخشی میتواند محدود ب یک ماه

ارزو این هزین را ب ای بیمارستانها داشت باشد.

ساختار

تصاعدی

مانده ب
حاکمی

زمان اعتباربخشی شود .اصال
و مدی ی

مدی ان بیمارستانها با توج ب افزای

اداره اعتباربخشی وزارت بهداش

هزین های بیمارستانی باید در لبال هزین اج ای نن،

استقالل عملک دی نن و استفاده از

مناف ملموسی را احساس کنند تا مناب الزم را ب ای

رووهای مکم ارزشیابی نظی خودارزیابی ،ارزیابی

اج ای نن در اختیار کارکنان ل ار دهند .بناب این ،از

س زده ،ارزشیابی شاخصهای عملک دی بیمارستانها

یک ر ف ،سیستم اعتباربخشی یعنی استانداردها،

و نظ سنجی ملی از بیماران بست ی ب بهبود روو

روو و ارزیابان اعتباربخشی باید توسع یابند تا

ب منظور افزای

ارزشیابی اعتباربخشی بیمارستانهای کشور کمک

اج ای درس

میکند.

خدمات بیهمارستانها شود .از ره ف دیهگ  ،مهدیه ان
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ننها ،ت یی مقیاس امتیازدهی سنج ها و توج

نموزو و ارزیابی عملک د ارزیابان اعتباربخشی را از

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

بیمارستانها با تدوین یک ب نام هدفمند باید ف ایند
اعتباربخشی را در بیمارستان خود مدی ی
انجمههن بههینالمللههی کیفی ه

کنند.

در بهداش ه

 ،)51 ،49بهبهههود کیفیهه
رضای

خهههدمات  ،)51افهههزای

بیماران  )52و افهزای

درنمهد بیمارسهتانهها

وظیف اعتباربخشی مؤسسات اعتباربخشی سازمانههای

تسهی

در بیمارسهتانهها

بهداشهههتی و درمهههانی را در سههه حهههوزه مؤسسههه

تلقی شود .در نتیج  ،مدی ان بیمارسهتانهها بها اجه ای

اعتباربخشههی ،اسههتانداردهای اعتباربخشههی و ب نامهه
از

نموزشی ارزیابان اعتباربخشی به عههده دارد .بهی

 111مؤسس اعتباربخشی در حدود  81کشهور جههان،
وظیفه اعتباربخشههی مؤسسههات پزشههکی را به عههده

فعالی های بهبهود کیفیه

اسههت اتژی مههدی ی

کیفی ه  ،ضههمن ارتقههای کیفی ه

خدمات بیمارستانی ،واهی اعتباربخشی را نیهز کسهب
خواهند ک د.
اج ای است اتژی های مدی ی

کیفی

نظی حاکمیه

دارند .تعداد مهعدودی از ایهن مههؤسسات توانهسههتند

بههالینی و اعتباربخشههی ب ه تعهههد مههدی ی

اسهتهانداردههای اعتباربخشی خود را ب تأییهد انجمهن

سههازمان ،تههدوین ب نام ه هدفمنههد ،توسههع و تقوی ه

بین المللی کیفی

در بهداش

و درمهان ب سهانند .ایهن

و رهب ه ی

ساختار و ف هنس سهازمانی ،نمهوزو و توانمندسهازی

انجمههن در سههال  2117مههیالدی تعههداد  32مؤسسهه

کارکنههان ،تههأمین منههاب الزم ،درع نیازههها و انتظههارات

اعتباربخشههی 61 ،اسههتاندارد و  18ب نامهه نموزشههی

منطقی مشت یان و بهبود مستم ف ایندهای کهاری نیهاز

ارزیابان اعتباربخشی را تأیید ک ده بود  .)45بنهاب این،

دارد  .)55،56مشههارک

کههادر تخصصههی بههالینی در

پیشنهاد می شود ک دفت نظهارت و اعتباربخشهی امهور

اج ای اسهتانداردهای اعتباربخشهی به ای دسهتیابی به

ضهههمن ارتقهههای سیسهههتم

نتایج مطلوب الزامی اس  .متخصصان بیمارستانی نظی

درمهههان وزارت بهداشهه

اعتباربخشی بیمارسهتان ههای کشهور ،الهدامات الزم را
در بهداش

ب ای اخو تأییدی انجمن بینالمللی کیفی
و درمان انجام دهد.

اعتباربخشی حتهی در کشهورهای توسهع یافته دارای
سیستم اعتباربخشی دولتی و اجباری نظیه ف انسه در

اعتباربخشههی ابههزاری ب ه ای بهب هود کیفی ه
بیمارستانی اس

پزشههکان و پ سههتاران بهها توجهه بهه مزایههای بههالقوه

خههدمات

ابتدا با اشتیاق در ب نام های نموزشی نن ش ک

که ده

و نباید ب عنوان هدفی به ای مهدی ان

ولیکن به مه ور زمهان ،بها توجه به انتظهارات زیهاد

تلقی شود .مدی ان ب ای استفاده بهینه از سیسهتمههای

اعتباربخشههی ،نن را بیشههت یههک ب نام ه بوروک اتیههک

ارزشیابی خارجی مث اعتباربخشی ،بایهد سیسهتمههای

مدی ان للمداد ک ده ک ننها را از فعالیه ههای اصهلی

مدی ی

کیفی

را در بیمارستانها به کهار ی نهد .به

عنوان مثال ،توسع یهک مهدل مهدی ی

به ای

خودارزیابی هها به مه ور زمهان محهدودت شهد .)12

سازمان های بهداشتی و درمانی ای ان  )46و اج ای نن

لدرت بین مهدی ان بیمارسهتانهها و پزشهکان،

منجه به افههزای

کیفیه

بالینی خود دور میکند .در نتیجه  ،مشهارک

ننهها در

تعهههد سههازمانی و رضههای

کارکنان  ،)47،48افزای

کارایی و کاه

شه لی

دلیه اصههلی ایههن ام ه اس ه  .متخصصههان پزشههکی و

هزینه ههای

پ ستاری ب دلی ماهی

تخصصی بیمارستان از لدرت

تخصصی بیشت ی نسب

ب مدی ان ب خوردار هستند.

غی ض وری  ،)49،51ارتقای شاخصهای عملک دی
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و درمههان،

 )53،54شههده اسهه  .اعتباربخشههی بایههد بهه عنههوان

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

اخههتالف سههطح دان ه

بههین مههدی ان بیمارسههتانههها و

بناب این ،ارتقای سیستم اعتباربخشهی بخه

اور انهس

ت یی ات سازمانی اس  .بناب این ،کارکنان ب ویژه کهادر

اعتباربخشی و تعهد مدی ان بیمارستان ها ب ای اسهتفاده

نمهوزوههای الزم

ب ای بهبود شاخصهای

تخصصی بالینی باید ضمن دریاف

در زمین ه اج ه ای اسههتانداردهای اعتباربخشههی ،منههاف

از سیستمهای مدی ی

کیفی

عملک دی ض وری اس .

ملموس نن نظی تسهی انجام کارها ،ارتقای ف ایندهای
کاری و رضای

بیماران را ببینید ،تا مشارک

مستم ی

در اج ای استانداردهای اعتباربخشی داشت باشند.
این پژوه

ب ای اولین بار در کشهور بها اسهتفاده از

سپاسگزاری

این مقال ب
مدی ی

فت از پایاننام کارشناسی ارشد رشت
خدمات بهداشتی و درمانی با عنوان

شههاخصهههای عملکهه دی بهه ارزشههیابی سیسههتم

«ب رسی تأثی استانداردهای ساختاری و ف ایندی

اعتباربخشی اور انس بیمارستان هها در دور اول و دوم

اور انس بیمارستانهای شه ساری ب عملک د

اعتباربخشی پ داخ

و ارالعات مفیهدی را در اختیهار

بخ

ننها» بود ک با حمای

دانشگاه علوم پزشکی و

در سطح کالن و

خدمات بهداشتی و درمانی ته ان انجام شد .بدین

مدی ان بیمارستان ها در سطح خ د ب ای ارتقای سیستم

وسیل از همکاری صمیمان کارکنان معاون

درمان

اعتباربخشهههی بیمارسهههتانهههها و اجههه ای درسههه

دانشگاه علوم پزشکی مازندران ب ویژه اداره نظارت

استانداردهای اعتباربخشی ل ار داد .با این وجهود ،ایهن

و ارزشیابی بیمارستانها در انجام این پژوه

سیاس

واران و مدی ان نظام سالم

مطالع در  8بیمارستان شه ساری انجام شهد و نتهایج

لدردانی ب عم

لاب تعمیم به سهای بیمارسهتان ههای کشهور نیسه .

داوران محت می ک با انتقادات سازنده و بیان نظ ات

بناب این ،پیشهنهاد مهیشهود که مطالعهات مشهابهی در

کارشناسی خود ب ارتقای کیفی

این مقال کمک

کشور انجام شود تها تصهوی کامه ته ی از اث بخشهی

ک دند ،تشک میکنند.

سیستم اعتباربخشی بیمارستانی کشور ب دس

مینید .همچنین ،نویسند ان از

نید.
تعارض منافع

دکت علی محمد مصدق راد در سهال  1394س پ سه

پیشنهادها

اسههتانداردهای

اداره ارزشیابی مؤسسات پزشکی بود .سای نویسند ان

اعتباربخشی منج ب بهبهود شهاخصههای عملکه دی

هزارو

ایههن مطالعهه نشههان داد کهه رعایهه
بخ

اور انس بیمارستانهای شه ساری نشد.
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متخصصههان علههوم پزشههکی مههانعی مهههم در اجهه ای

بیمارسههتانههها شههام اسههتانداردها ،روو و ارزیابههان

ابوالقاسم پوررضا و همکاران

تأثیر اعتباربخشی اورژانس بیمارستانها
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Abstract
Background & Objectives: Accreditation, as a formal external evaluation system, has a
critical role in improving quality, safety and effectiveness of hospital services. The aim of
this study was to evaluate the effects of accreditation standards on the performance of
Accident and Emergency (A&E) departments of hospitals in Sari, Iran.
Methods: This cross-sectional descriptive - analytic study was carried out in eight hospitals
in Sari, Iran. Information related to the accreditation scores and five performance indicators of
A&E departments (i.e., average triage time, percentage of cardiopulmonary resuscitation
failure, percentage of patients who were decided upon within 6 hours, percentage of patients
sent out of the A&E department within 12 hours and percentage of patients left A&E
department against the medical advice) in (March 2013 and March 2014) and (March 2014
and March 20115) were gathered form hospitals and accreditation office of Mazandaran
University of Medical Sciences. Data were analyzed through SPSS (V.22) software and using
descriptive and inferential statistics.
Results: The mean scores of accreditation of A&E departments in 2013 and 2014 were 76%
and 62.2% respectively. The differences between performance indicators of A&E departments
in 2013 and 2014 were not statistically meaningful. There was no significant relationship
between accreditation and the performance of A&E departments of hospitals.
Conclusion: Accreditation did not improve A& E performance in Sari hospitals. Hence, there
is a pressing need for improving hospital accreditation system including standards, methods
and surveyors. Besides, hospital managers should use internal quality management systems to
complement and strengthen the impact of external accreditation system in improving key
performance indicators of hospitals.
Keywords: Standard, Accreditation, Accident and emergency department, Key performance
indicators, Hospital
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