«هوالشافي»

داراي گواهينامه استاندارد ايسو 1009
درمديريت كيفيت ودرجه يك عالي ارزشيابي

عنوان سند  :تعاریف و اصطالحات درسیستن هذیریت کیفیت جاهع
و اعتباربخشي

واحذ بهبود كيفيت

 -1کیفیت یعٌی کار درست را برای بار اٍل ٍ برای ّویطِ درست اًجام دادى

 كيفيـت:

 -2کیفیت یعٌی بِ ًیازّا ٍ اًتظارات هٌطقی هطتری ّا پاسخ دادى

 -3کیفیت یعٌی دست یابی بِ استاًذاردّای از پیص تعییي ضذُ
هشـتری:

شخص یا واحذی كه نتيجه كار شخص یا واحذ دیگر را دریافت

هی نوایذ.

 -1داخلي ؛ هاًٌذ :هذیراى ٍ کارکٌاى ٍاحذّای هختلف
 انواع
هشتری:

 -2خارجي ؛ هاًٌذ :سازهاى ّای بیوِ ،ضرکت ّای تَلیذی ٍ سایر ادارات
 -3نهایي ؛ سازهاى ّا ،گرٍُ ّا یا اضخاصی ّستٌذکِ هَجَدیت سازهاى ضوا بِ ٍجَد آى ّا ٍابستِ است.

به عبارت دیگر :سازمان شما فقط به منظور خدمت به هـشـتری نهـایـي دایر شده است.



فرآیـنذ:

فرآینذ یؼنی كار .ثِ ػجبرت دیگز ّزکبری یک فرآینذ اعتّ .ز فرآینذ هؼوَالً اس هزاحل هختلف تؾکیل ؽذُ اعت .ثزگشاری
یک جلغِ ،تبیپ یک ًبهِ ،پذیزػ یک ثیوبر ٍ...
ّز فرآینذ ؽبهل درٍى دادّبیی اعت کِ پظ اس اًجبم فؼبلیت ّب هٌجز ثِ خزٍجی یب ًتبیجی هی ؽَد کِ هؾتزی ّب دریبفت
هی ًوبیٌذ.

خرٍجی(هحصَل)

فعالیت

ٍرٍدی(درٍى داد)

هثالً در فزآیٌذ پذیزػ اتبق ػول؛ ٍرٍدی(ٍرٍد ثیوبر ثِ اتبق ػول اعت) ٍ خزٍجی یب هحصَل ،ثیوبر ػول ؽذُ اعت کِ ثِ
ثخؼ هٌتمل هی ؽَد.
 كـار:

فؼبلیتی اعت کِ در ًتیجِ آى کبالیی تَلیذ یب خذهتی ارایِ هی ؽَد.
 صاحب فرآیـنذ:

کغی کِ حذالل یکی اس هزاحل فزآیٌذ را اًجبم هی دّذ.
صبحجبى فزآیٌذّب ثیؾتزیي اعالػبت را درثبرُ ػولکزد آى فزآیٌذ دارًذ.
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عنوان سند  :تعاریف و اصطالحات درسیستن هذیریت کیفیت جاهع
و اعتباربخشي

واحذ بهبود كيفيت

 سيسـتن:

B

هجوَػِ ای اس فزآیٌذّب یک عیغتن را ایجبد هی ًوبیٌذ.

A
C

D

 هتغـير:

ّز ػبهلی کِ ثز ػولکزد یک فزآیٌذ تبثیز ثگذارد ،هتغیز ًبهیذُ هی ؽَد.
هبًٌذ :هْبرت ًیزٍی اًغبًی ،تجْیشات ،رٍػ ّبی اًجبم کبر
 ارتمـای كيفـيت:

کبعتي تغییزات یب ًَعبًبت ػولکزد فزآیٌذّب یب ثْجَد ػولکزد آى ّب را ارتمبی کیفیت هی ًبهٌذ .ثزای ارتمبی
ػولکزد فزآیٌذّبً ،یبسهٌذ عٌجؼ ػولکزد آى ّب هی ثبؽین .هبًٌذ :فزم ّبی هزثَط ثِ پبیؼ فزآیٌذ ّب
در ثْجَد هغتوزّ ،ذف هب افشایؼ رضبیت هؾتزی اعت.
 هحصـول:

هبحصل اًجبم هجوَػِ ای اس فؼبلیت ّبی هزتجظ یب تبثیزگذار کِ ٍرٍدی ّب را ثِ خزٍجی ّب تجذیل هی ًوبیذ.
 هحصول نـاهنـطبك:

هحصَلی کِ ثب الشاهبت ٍ یب خَاعتِ ّب(ًیبسهٌذی ّبی) هزثَط ثِ آى هٌغجك ًیغت ٍ ثبیذ ثِ هٌظَر جلَگیزی اس
اعتفبدُ یب تحَیل ًبخَاعتِ آى ؽٌبعبیی ؽذُ ٍ تحت کٌتزل لزار گیزد.
 روش كنترل هحصول ناهنطبك:

 -1ثزعزف ًوَدى ػذم اًغجبق گشارػ ؽذُ ثب ّوکبری هغئَل ثخؼ
 -2کغت اختیبر اعتفبدُ ،تزخیص یب پذیزػ هحصَل ًبهٌغجك اس هغئَل هزثَعِ یبرییظ ثیوبرعتبى (هجَس ارفبلی)
-3جلَگیزی اس هصزف یب ثِ کبرگیزی هحصَل ًبهٌغجك اس عزیك اعالع رعبًی ثِ ثخؼ ّبی هزتجظ
 -4صذٍر فزم الذام اصالحی ثب تَجِ ثِ تبثیز ػذم اًغجبق ثز کیفیت هحصَل ٍ هؾتزی ثب تکزار پذیزی آى

هذیریت كيفيت جاهغ:

سیستوی است هتورکس برهطتری ّا ،کیفیت هحَر ،هبتٌی برحقایق ،هتکی بر کار تیوی کِ برای دستیابی بِ
اّذاف استراتژیک سازهاى از طریق ارتقای هستور فرآیٌذّا تَسط هذیریت ارضذ سازهاى رّبری هی ضَد.
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عنوان سند  :تعاریف و اصطالحات درسیستن هذیریت کیفیت جاهع
و اعتباربخشي

واحذ بهبود كيفيت

 اصول هشت گانه هذیریت کیفیت در استانذارد ISO 9001
Customer focus

 -1هطتری گرایی

Leadership

 -2رّبری

Involvement of people

 -3هطارکت کارکٌاى

Process approach

ً -4گرش فرآیٌذی

System approach to management

ً -5گرش سیستوی در هذیریت

Continual improvement

 -6بْبَد هستور

Factual approach to decision making

ً -7گرش ٍاقع گرایاًِ در تصوین گیری
 -8ارتباطات سَدهٌذ هتقابل با تاهیي کٌٌذُ

Mutually beneficial supplier relationships

 انطـباق :Conformity
الـسام

ًیبس یب اًتظبری اعت کِ در یک عٌذ ثِ آى تصزیح ؽذُ ٍ ثِ عَر ضوٌی تَعظ هؾتزی ثیبى ؽذُ یب اججبر لبًًَی
ثزای آى دارین.



ػـذم انطـباق :Non - Conformity

بـرآورده نشـذى یک الـسام

ایي تؼزیف در ثزگیزًذُ اًحزاف ٍ یب فمذاى یک یب چٌذ ٍیضگی هزثَط ثِ کیفیت ٍ ّن چٌیي یک یب چٌذ جشء عیغتن
کیفیت ثب تَجِ ثِ الشاهبت هؾخص ؽذُ هی ثبؽذ.



ػيـب : Defect

ػیت ثِ ػٌَاى ػذم ثزآٍردُ عبسی یک الشام هزتجظ ثب کبرثزد آى تؼزیف هی ؽَد کِ
عواقب حقوقي برای آى السام وجود دارد ٍلی عذم انطباق عواقب حقوقي نذارد.

خط هشی كيفيت(رسالت) :

(رسالت هاهوریت سازهاى را بیاى هي نوایذ).

خَاستِ ّا ٍ جْت گیری ّای کلی یک سازهاى دررابطِ با کیفیت
کـِ بـِ طـَر رسـوی تَسـط هذیـریت ارضـذ اعـالم هی گـردد.


الـذام اصـالحی :

الذاهی ثزای ثزعزف عبختي ػلت یک ػذم اًغجبق کؾف ؽذُ یب عبیزهَارد ًبخَاعتِ ثِ هٌظَر جلَگیزی اس ثزٍس
هجذد رٍیذاد
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عنوان سند  :تعاریف و اصطالحات درسیستن هذیریت کیفیت جاهع
و اعتباربخشي

واحذ بهبود كيفيت

الـذام پيشـگيرانه :

الذاهی ثزای ثزعزف عبختي ػلت یک ػذم اًغجبق ثبلمَُ یب عبیز هَارد ًبخَاعتِ ثبلمَُ ثِ هٌظَر
جلَگیزی اس ثزٍس رٍیذاد در حبلی کِ الذام اصالحی ثِ هٌظَر جلَگیزی اس ثزٍس هجذد رٍیذاد اًجبم هی ؽَد.



چشن انذاز:

هٌظَر اس چؾن اًذاس آًچِ عبسهبى آرسٍ دارد در آیٌذُ ثِ آى دعت یبثذ.



چشن انذاز بيوارستاى:

ثیوبرعتبى هصون اعت در افك  3عبلِ( )1335ثب ثْزُ گیزی اس اهکبًبت ٍ في آٍری ّبی رٍس دًیب ٍ ثب تکیِ ثز عزهبیِ ّبی
ارسؽوٌذ هٌبثغ اًغبًی خَد ثِ ػٌَاى ثزتزیي ثیوبرعتبى ًیزٍّبی هغلح در هٌغمِ ؽوبل ؽزق کؾَر ؽٌبختِ ؽَد.
رسالت سازهاى :هأهَریت اصلی عبسهبى اعت ،ػلت اصلی ثَجَد آهذى – فؼبلیت ٍ کبر اصلی ٍ ثبٍرّب ٍ ارسػ ّبی
عبسهبى را ثیبى هی کٌذ.
برناهه ریسی استراتژیك :یک اثشار هذیزیتی کِ ثِ عبسهبى دّی هٌبثغ کوک هی کٌذ ٍ اًزصی عبسهبى را در هغیز
اّذاف لزار هی دّذ ٍ عبسهبى را در همبثل تغییزات هحیغی آهبدُ هی ًوبیذ.
هولؼيت بيوارستاى در برناهه استراتژیك  :هَلؼیت تْبجوی (رؽذ ٍ تَعؼِ)
اهذاف كالى بيوارستاى بر اساس برناهه استراتژیك :
-1

ارتمبء کیفیت در ارائِ خذهبت عالهت

-2

ارتمبء در ٍضؼیت ثْذاؽت ٍ عالهت ٍ ایوٌی ثیوبراى  ،کبرکٌبى ٍّوزاّبى

-3

ارتمبء در تجْیش ٍ تَعؼِ ثیوبرعتبى

-4

پؾتیجبًی در عت رسم

هنشور حموق بيواراى 5 :اصل ٍ در راعتبی رضبیت ارثبة رجَع (ثیوبراى) عزاحی ؽذُ اعت.
 دریبفت هغلَة خذهبت عالهت حك ثیوبر اعت
 اعالػبت ثبیذ ثِ ًحَ هغلَة ٍ ثِ هیشاى کبفی در اختیبر ثیوبر لزار گیزد.
 حك اًتخبة ٍ تصوین آساداًِ ثیوبر در دریبفت خذهبت عالهت ثبیذ هحتزم ؽوزدُ ؽَد.
 ارایِ خذهبت عالهت ثبیذ ثز احتزام ثِ حزین خصَصی ثیوبر ٍ رػبیت اصل راس داری ثبؽذ.
 دعتزعی ثِ ًظبم کبرآهذ رعیذگی ثِ ؽکبیبت حك ثیوبر اعت.
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عنوان سند  :تعاریف و اصطالحات درسیستن هذیریت کیفیت جاهع
و اعتباربخشي

واحذ بهبود كيفيت

بهره وری :حذاکثز اعتفبدُ اس حذالل اهکبًبت (کبرایی × اثزثخؾی)

هنظور از اثر بخشی در فرهول بهره وری:

هیشاى دعتیبثی ثِ ّذف ّبی هؾخص ؽذُ  -کیفیت هذ ًظز اعت.
هنظور از كارایی در فرهول بهره وری:

هغبثمت ًتبیج ثب هٌبثغ اعتفبدُ ؽذٍُ ،رٍدی ثب خزٍجی هغبثمت داؽتِ ثبؽذ-.کویت هذ ًظز اعت
برناهه ػولياتی بيوارستاى :هؾخص کزدى چگًَگی رعیذى ثِ ّذف -تؼزیف جبهؼی اس الذاهبت اًجبم ؽذُ ثزای
اًجبم ثزًبهِ ّبی اعتزاتضیک کِ در آى جشئیبت اًجبم کبر  ،افزاد هغئَل اًجبم ٍ ّشیٌِ ّب ثبیذ هؾخص ثبؽذ.
اػتبار بخشی  :اس هذل ّبی هؼتجز ارسؽیبثی ثیوبرعتبى ّب ٍ فزآیٌذی هجتٌی ثز کیفیت خذهبت ٍ ایوٌی ثیوبراى ،
ّوزاّیبى ٍ کبرکٌبى اعت کِ جْت کغت اعویٌبى اس هٌبعت ثَدى ػولکزد ثیوبرعتبى اس عزف عبسهبى ّبی ارسیبثی
کٌٌذُ(هثل داًؾگبُ) ثِ صَرت عبلیبًِ اًجبم هی ؽَد ٍ گَاّی ًبهِ صبدر هی ًوبیذ.
خط هشی :راٌّوبی اجزای فؼبلیت ّب در راعتبی هزالجت اس ثیوبر ٍ  .....ثِ هٌشلِ ثٌیبًی ثزای یکٌَاخت عبسی
تصوین ّبی هزثَط ثِ ّز فزآیٌذ ٍ هذیزیت صحیح هٌبثغ هَرد ًیبس  ،راٌّوبیی ّبی السم ثزای اجزای فؼبلیت ّب را ثیبى
هی کٌذ.
برناهه بهبود :راّکبرّبی اجزایی جْت ارتمبی فزآیٌذّب – رفغ ػذم اًغجبق ّب ٍ ثْجَد فؼبلیت ّبی اجزایی
تؼریف  : ISOعبسهبى جْبًی اعتبًذارد عبسی( )Interational organization for standardizationیک
هزجغ جْبًی اعتبًذارد ثِ ؽوبر هی آیذ .اعتبًذارد ایشٍ  3001الشاهبت عیغتن هذیزیت کیفیت را ثیبى هی کٌذ.
)Health Failure Mode & Effect Analyze( :HFMEAرٍیکزدی گبم ثِ گبم ثزای ؽٌبعبیی حبالت ثبلمَُ
خزاثی ٍ ؽکغت در فزآیٌذ عزاحی ٍ تَلیذ یک کبال یب ارایِ یک خذهت ثب ّذف پیؾگیزی اس ٍلَع ایي خزاثی ّب ٍ
حبالت ؽکغت اعت.
) Root Cause Analyze):RCAفزایٌذ ثزرعی ٍ تحمیك عبختبر یبفتِ ای اعت کِ ّذفؼ ؽٌبختي ػلت
ٍالؼی یک هغبلِ ٍ پیذا ًوَدى راُ ّبیی جْت حذف ایي ػلت هی ثبؽذ.
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و اعتباربخشي

واحذ بهبود كيفيت

 ; 5Sنظام پنج  :Sثزاعبط پبکیشگی ً ،ظن ٍ پزّیش اس درّن ریختگی هحیظ کبر ٍ سًذگی پبیِ ریشی ؽذُ اعت کِ
ثب اجزای آى دعتزعی ثِ الالم هَرد ًیبس آعبى ٍ اس اتالف ٍلت جلَگیزی ؽذُ ٍ در ًتیجِ ثْزُ ٍری ٍ ثبسدّی افشایؼ
هی یبثذ ،هحیظ کبر ایوي هی ؽَد ٍ دعتگبُ ّب ثِ ًحَ هٌبعت تزی ًگْذاری هی ؽًَذ .ؽبهل:
 -1عبهبًذّی  :دٍر ریختي الالم غیزضزٍری
ً -2ظن ٍ تزتیت  :لزار دادى اؽیب در هکبى هٌبعت ثِ ًحَی کِ ثِ آعبًی ثتَاى ثذاى دعت یبفت.
 -3پبکیشُ عبسی  :تویش کزدى هحیظ کبر ثِ عَری کِ ّیچ جبیی کثیف ًجبؽذ.
 -4اعتبًذاردعبسی  :هذیزیت دیذاری ٍ اعتبًذارد کزدى فؼبلیت ّب(هثل ثزچغت گذاری)
 -5اًضجبط :ػبدت ثِ اًجبم ّز کبری ثِ ًحَ صحیح
هذیریت ریسك :ؽٌبعبیی ،ثزرعی ،تجشیِ ٍ تحلیل ٍ ارسیبثی خغزات ٍ اًتخبة ثب صزفِ تزیي رٍػ تصحیح،
کبّؼ ٍ یب حذف خغزات ؽٌبعبیی ؽذُ.
 9راه حل ایونی بيوار:

 تَجِ ثِ دارٍّبی ثب ًبم ٍ تلفظ هؾبثِ
 تَجِ ثِ هؾخصبت فزدی ثیوبر جْت جلَگیزی اس خغب در ؽٌبعبیی
 ارتجبط هؤثز در سهبى تحَیل ثیوبر
 اجتٌبة اس اتصبالت ًبدرعت عًَذّب ٍ لَلِ ّب
 اًجبم پزٍعیجز صحیح در هحل صحیح ثذى
 اعویٌبى اس هزاحل دارٍ درهبًی در هزاحل ارائِ خذهت درهبًی
 اعتفبدُ یکجبر هصزف اس ٍعبیل تشریمبت
 کٌتزل غلظت هحلَل ّبی الکتزٍلیت در سهبى تشریك
 رػبیت ثْذاؽت دعت جْت جلَگیزی اس ػفًَت ّبی هزتجظ ثب هزالجت ّبی عالهت
حاكويت بالينی  :چْبرچَثی اعت کِ در آى عبسهبى ّبی ارایِ دٌّذُ خذهت در لجبل ثْجَد دایوی کیفیت
پبعخگَ ثَدُ ٍ ثب ایجبد هحیغی کِ در آى تؼبلی خذهبت ثبلیٌی ؽکَفب هی ؽَد ثِ صیبًت اس اعتبًذاردّبی ػبلی
خذهت هی پزداسًذ.
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