
יותר ממה שחשבתם? אקרדיטציה  

רצון  -עדנה בר    





o  תהליך שבו סוכנות או ארגון חיצוני מורשה מעריך את ביצועיו

  סטנדרטיםשל ארגון או אדם ומסמיך אותו בהתאם לסט 

 רצויים תוצאיםהמובילים ל המבנה והתהליכיםהמתארים את 

o שאינם  י גופים "ומובלת ע וולונטריתאקרדיטציה היא לרוב

 .  ממשלתיים

o ושימוש   בקרה חיצוניתהמרכיבים העיקריים בתהליך הם

 .בסטנדרטים
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 ?מהי אקרדיטציה



 אקרדיטציה ברפואה בעולם

JCI  Accreditation Canada 
International 

Australian Council for 
Healthcare Standards 

International 

Accreditation of France 

 
QHA Trent Accreditation 

United Kingdom 
Accreditation Forum 

Saudi Central Board for 
Accreditation of 

Healthcare Institutions   

National Accreditation 
Board for Hospitals & 
Healthcare Providers 

Quality Health New 
Zealand 



JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 

100 

795 

 

20 



o מבוססי ראיותבינלאומיים סטנדרטים 

o מקומיים( חוקים ונהלים)מדיניות 

o ח "י גוף חיצוני לביה"עמבדק 

o שנים 3-על המדידה אחת לחזרה 

o (2014-מבתוקף  5גרסה )מתמיד עדכון 

o החוליםברמת כלל בית מדידה 

o ניהולי בידי מנהלי בתי החולים  כלי 
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 JCIשל  מודל האקרדיטציה



 !מקום מסוכן= בית חולים 

o ברורה  מדיניות 

o  המדיניות מוכרת וממומשת בצורה אחידה 

o  רצף טיפולי 

oעין ביקורתית למפגעים פוטנציאליים 

oספקי שירותים"נגיעה בכל העובדים ו" 

o"איך אתה יודע שאתה עושה עבודה טובה? " 
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 של תהליך האקרדיטציה" ראש"ה



o Regional Advisory Councils 
o Regional Advisory Councils 
 

o Asia-Pacific Council Members 
 
o Europe Council Members  
 
o Middle East and North Africa Council Members 

 
 
 

o Standard Advisory Panel  
 

 
 

?נקבעים הסטנדרטים( עוד)איך   
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o דרישות השתתפות

 באקרדיטציה  

 

o בטיחות המטופל   יעדי 

oוהמשכיות לטיפול נגישות  

 טיפול  

o  זכויות המטופל ומשפחתו 

o  אומדן המטופל 

o  הטיפול במטופל 

o    הטיפול התרופתי 

o  כירורגיה והרדמה 

o  הדרכת המטופל ומשפחתו 

 סטנדרטים 

 ממוקדי 

 מטופל

 
 סטנדרטים

 דרישות 

השתתפות   



  

o  איכות ובטיחות המטופל 

oמניעת ובקרת זיהומים 

oמנהיגות ואסטרטגיה  , ניהול 

oח ובטיחותם  "ניהול מתקני ביה 

o  השכלה וכישורי עובדים 

oניהול המידע 

 

 

o רפואי   חינוך 

o  מחקר בבני אדם 
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 סטנדרטים 

 ממוקדי 

 ארגון

 סטנדרטים 

 למרכזים

רפואיים   

אקדמיים   

 
 סטנדרטים



oסבבים של ייעוץ 1-2: הכנה למבדק 

oמספר ימי מבדק בהתאם לגודל בית החולים 

oפגישות פתיחה 

oבקרת מסמכים 

oח"סיורים ופגישות עם צוות ביה 

oראיונות מטופלים 

oבקרת רשומות רפואיות 

oבקרת תיקי עובדים 

oפגישת סיכום וקביעת תכנית עבודה 
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 ייעוץ/ תהליך המבדק 



o FADA - JCI (since 1996) jointly provide accreditation 

service in Spain using JCI standards 

 

 

 

 

o CBA - JCI (since 2000) to provide accreditation and 

certification services in Brazil. 

 
 

 

JCI - שותפויות בינלאומיות 



 

The SafeCare Foundation,  

 JCI, the South African-based Council for Health Service 

Accreditation of Southern Africa (COHSASA), and the 

PharmAccess Foundation of the Netherlands   

 
 

JCI - שותפויות בינלאומיות 

http://www.safe-care.org/
http://www.safe-care.org/
http://www.safe-care.org/
http://www.safe-care.org/


o 2005 - World Alliance for Patient Safety (6 action 
areas)  

 לייצר פתרונות ליעדי בטיחות המטופל= המטרה 
 

 
o 2007- 1st Collaborating Centre for Patient Safety 

Solutions 
 

 
 
 

 

   WHO –שחקן מרכזי 



 
2006 - High 5s Project: Global collaboration enhances patient 
safety 

 
 
 

       
 

1. Assuring Medication Accuracy at Transitions in Care 

2. Performance of Correct Procedure at Correct Body Site 

3. Managing Concentrated Injectable Medicines  
 
 

 

   WHO –שחקן מרכזי 



ISQUA ACCREDITATION 



ח"אקרדיטציה למוסדות רפואיים שאינם בי  

o Free-standing medical, 

dental, and surgical 

facilities 

o Dialysis facilities 

o Diagnostic radiology 

centers 

o Outpatient chronic care 

management facilities 

o Acute care center 



o Benchmarks for 

individual 

laboratories 

o Best practices 

standards in a 

recognized format 

o Quality management 

systems 

requirements 



o Complex medical care 

o Social engagement 

o Functional 

independence 

o Pain management 

services 

o Rehabilitation 



o Assisted living facilities 

o Rehabilitation centers 

o Chronic care facilities 



o Emergency treatment and 

transport services 

o Nonemergency transport 

services  

o Public and private 

ambulance services 

o Air and water medical 

transport 

o Fire brigade emergency 

services 



o Community integration 

o Health promotion 

o Disease prevention 

o First-contact medical 

services 

o Linkages to other parts of 

the health care system 
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 ?ומה עוד -אקרדיטציה 

JCI  

Accreditation Certification 

 Disease- and service-specific 
certifications for organizations via 

its Clinical Care Program 
Certification (CCPC) program 
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Section I:  
o Accreditation Participation 

Requirements (APR) 
 
 Section II:   
o International Patient Safety 

Goals (IPSG) Program 
o  Leadership and Management 

(PLM)  
o Delivering or Facilitating Patient 

Care (DFC)   
o Supporting Self-Management 

(SSM)  
o Clinical Information 

Management (CIM)  
o Performance Measurement and 

Improvement (PMI) 
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Clinical Care Program Certification 

    

Any clinical care 
program that is 

provided in association 
with a JCI–accredited 

organization   

 

 

 

 

  

25 
patients 

4 months 

Protocols 
 EBM 

4  
Perform 

Measures 
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Clinical Care Program Certification 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A specialty 
hospital that 

 is JCI–accredited   

JCI 
Accredited 

4 months 

Specific 
population 

4  
Perform 

Measures 



o Baseline Assessment 

o Quality Improvement 

o Facilities Management 

o Tracer Methodology Education Program 

o Mock Survey 

o Focused Consulting 

 

 

 שירותי ייעוץ ממוקדים



o Practicum 

o Updates 

o Publications 

o E-mail  

o $$$ 

 

 

עדכונים ועוד, כנסים  



 ! תודה רבה


