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سرمقاله
با توجه به مسئولیت دولتها در قبال سالمت جامعه ،تمامي
آنها موظف به ایجاد و تقویت نظام های سالمت اثربخش و
پاسخگو در قبال نیازهای گیرندگان خدمات خود مي باشند .یکي
از مؤثرترین ابزارهای مورد استفاده برای نیل به این هدف ،تقویت
سیستم ارزشیابي نظام سالمت است که برای این منظور از
رویکردهای مختلفي استفاده مي شود .اعتباربخشي یکي از
سیستم های ارزشیابي نظام سالمت مي باشد که بدلیل تأثیرات
فراوان بر طیف گسترده ای از شاخص های ارزیابي در خدمات
سالمت به طور فزاینده ای در کانون توجه متولیان و ارایه
کنندگان خدمات بهداشتي و درماني در سراسر دنیا قرار گرفته
است ( .)1در ایران نیز برنامه اعتبار بخشي بیمارستاني در سال
 1389توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تدوین و
در سال  ،1391بیمارستان ها بر اساس آن مورد ارزیابي قرار
گرفتند .این برنامه در سال  1395با توجه به انتقادات صورت
گرفته ازجمله تاکید بیش از حد بر مستندسازی سازی و دخالت
نداشتن گروه های شغلي بویژه پزشکان ،مورد بازبیني قرار گرفت.
بعد از آن وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در اواسط
سال  1395ویرایش جدید استانداردهای اعتبار بخشي که در آن
کاهش مستند سازی و تعداد سنجه ها ،بیمار محوری ،بهبود
مستمر کیفیت و توانمندسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته
بود را به دانشگاه های علوم پزشکي ابالغ نمود (.)2
در این میان ،موضوع قابل تأمل آن است که ،بیمارستانها
اعم از آموزشي و غیرآموزشي ،نظامي ،دولتي ،خصوصي ،خیریه و

عمومي با سنجه های یکسان مورد اعتبارسنجي قرار مي گیرند؛
حال آنکه بیمارستان های نظامي به دلیل مأموریت ها و خدمات
متفاوتي که در ارتباط با پذیرش بیماران خاص و یا مواجهه با
بحران های بیولوژیک ،شیمیایي و هسته ای دارند از ویژگي های
خاصي نیز برخوردار مي باشند که مي بایستي بر اساس سنجه
های خاص خود مورد اعتبارسنجي قرار گیرند .بنابراین یکي از
چالش های جدی برنامه اعتباربخشي استفاده از یک مجموعه
استاندارد واحد برای ارزیابي برنامه ها و سازمانها در محیطهای
متفاوت ميباشد ( .)3لذا با توجه به ویژگيهای متمایز بیمارستان-
های نظامي به لحاظ ساختار ،سازمان ،نیروی انساني ،نوع و میزان
تجهیزات ،ضروری است که مدیریت سنجش عملکرد ،شناسایي
مشکالت و توان بالقوه در بیمارستانهای نظامي به دلیل ماهیت
عملکردی و مأموریتي امری متفاوت در نظر گرفته شود .به
طوری که رسالت پاسخگویي به مشتریان در بیمارستان های
نظامي در کمترین زمان ،با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به
انجام رسد (4و .)5از این رو پیشنهاد ميشود در تدوین سنجههای
اعتباربخشي برای ارزیابي بیمارستانهای نظامي ،به استانداردهای
ساختاری ،فرآیندی و پیامدی متناسب با ماموریت ،ساختار و
سازمان آنها که ارایه خدمات بهداشتي و درماني ،مدیریت و نتایج
آنها را تبیین و امکانپذیر مي نماید با تاکید بر پدافند غیرعامل و
جنگ های ناهمتراز توجه خاص گردیده و سنجه های ویژه این
حوزه توسط معاونت بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح با
همکاری دانشگاه های علوم پزشکي نظامي و بیمارستان های
آنها ،طراحي و جهت اجرا به مبادی ذیربط پیشنهاد گردد.
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