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 مامایی پرستاری خدمات کیفیت ارتقا در بالینی اعتباربخشی جایگاه

 
 دهقانی حمیده :نویسنده
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مامایی پرستاری دانشکده یعلمئتیعضو ه :سازمان

 
 شدهارائه خدمات که یاگونهبه است سالمتی برایندهای نیترمطلوب به دستیابی میزان ییو ماما پرستاری خدمات کیفیت
 یپاسخگو باشندیم بیمارستان در درمانی بهداشتی کارکنان میان در گروه نیتربزرگ پرستاران .باشد صرفهبه و اکار ،اثربخش
 استشدهانجام پرستاری خدمات تیفیارتقا ک بازدارنده موانع درباره رانیدر ا زیادی قاتیتحق .باشند دیبا اجراشده یهامراقبت

 از یکی .استبوده هابرنامهدر  کارکنان مشارکت وعدم پرستاری مدیران بلندمدت یزیربرنامه عدم مهم از موانع یکی که
 که است بیرونی ارزیابی نوعی یاعتباربخش .است اعتباربخشی مارستانیدر ب شدهارائه خدمات کیفیت یابیارز بررسی یهاروش
تا  گردد تا مشخص گردندیم ارزیابی هادستورالعمل و استانداردها و الزامات اعتباربخشی در است یمنیا کیفیت نی آاصل هدف
 ارائه و کیفیت کمی هاشاخص نییتع سالم رقابت برای انگیزه ایجاد با یاعتباربخش .استشده رعایت مهم موارد این میزان چه

 خدمات کیفیت مسئله .کند فایا مهمی نقش مامایی پرستاری خدمات کیفیت ارتقا در تواندیم عملکرد ارتقا برای مناسب الگوی
 واحدهای در تمام هاسنجه یابیارز و اعتباربخشی .استبوده نیمسئول و مردم توجه مورد همیشه هامارستانیدر ب شدهارائه

 یزیردر برنامه مدیریت اعمال یرا برا نهیو زم شده استانداردها هایمشخط هیته رویه وحدت جادیا باعث مامایی پرستاری
 ولینئمس و مردم .بیماران جلب اعتماد باعث تواندیم موارد نیو ا کندیم فراهم تیفیمستمر ک ارتقا و یو مستندساز هماهنگی

 تیفیدر ک مهم ابعاد .یابد افزایش تیفیارتقا ک به کارکنان سازمانی تعهد رددگیم باعث یاعتباربخش .گردد بیمارستان به
 تمامی که باشدیم ...و محوری بیمار .ایمنی .خدمتاستمرار .یدسترس .ییکارا .یاثربخش چون مواردی مامایی پرستاری خدمات
 با تواند می اعتباربخشی ارزیابی مستمر و صحیح اجرای .گیردمی قرار بررسی مورد اعتباربخشی های سنجه در موارد این

 و مستمرکیفیت بهبود .سیستم یکپارچگی .کارکنان توانمندسازی .بیمار ایمنی .بیمار به آموزش .بیمار رضایت چون اهدافی
 مسئولین و پرستاری مدیران لیکن و شود ها بیمارستان در مامایی پرستاری خدمات کیفیت بهترشدن هرچه باعث ،مدیریت
 کار تراکم به توجه با ها بخش در مامایی پرستاری نیروی کمبود چون مواردی است بهتر مهم موارد این به رسیدن برای واحدها

 اهمیت آموزش با و باشند داشته نآ رفع بر سعی و داشته نظر در کارکنان یمندرضایت و کارکنان قویتر و مستمر آموزش و
 پرستاری خدمات کیفیت ارتقا افزایش شاهد مامایی و پرستاری به دانشجویان مراقبتی شده تعیین استانداردهای و اعتباربخشی

 .باشیم مامایی
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