
 Więcej o American Accreditation  
Commission International (AACI)

A ACI to globalny dostawca usług akredy tacyjnych  
w sektorze opieki zdrowotnej. Nasze międzynarodowe 
doświadczenie kliniczne oraz niekliniczne doświadczenie 
naszej załogi pozwala nam ofeować wysokiej jakości nie-
zależne usługi  naszym klientom na całym świecie.

AACI wspiera rządy i organizacje służby zdrowia, jak 
również par tnerów i  pracowników s łużby zdrowia  
w celu poprawy zdrowia, jakości opieki, bezpieczeństwa 
pacjentów oraz jakości usług na całym świecie. AACI 
dostarcza wiedzy z całego świata w celu opracowania 
standardów opieki zdrowotnej zgodnie z najlepszymi  
międzynarodowymi praktykami.

AACI oferuje cztery rodzaje usług:

• Akredytacja
• Certyfikacja
• Szkolenia i
• Doradztwo

American Accreditation 
Commission International 
jest jedną z najbardziej doświadczonych 
organizacji w świadczeniu usług 
akredytacyjnych.

www.aacihealthcare.com

Nasza misja

Misją  AACI jest rozwijanie zorientowanych na osobę stan-
dardów usług medycznych oraz poprawy bezpieczeństwa, 
dobrobytu, jakości życia i jakości opieki medycznej na 
całym świecie. AACI dostarcza wiedzy z całego świata  
w celu opracowania standardów opieki zdrowotnej zgo-
dnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Nasza wizja

Nasza wizja to świat bez błędów medycznych.

Nasze wartości

Określają to, w co wierzymy i kształtują nasze zachowania:

• Dbamy o naszych klientów i partnerów
• Naszą pasją jest dostarczanie doskonałej jakości usług
• Oczekujemy, że każda osoba podejmie osobistą 

odpowiedzialność i będzie wykonywać zadania zgo-
dnie z wysokimi standardami

• Stale określamy najwyższe normy profesjonalne  
i etyczne
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Nasz zespół

Zespół Ekspertów AACI obejmuje lekarzy, pielęgniarki, 
administratorów zdrowia, ekspertów środowiska fizycznego  
i pokrewnych pracowników ochrony zdrowia z bogatą wiedzą 
«w rękach» i doświadczeniem w obszarze usług zdrowotnych.

Nasi asesorzy oferują obiektywną perspektywę i pomagają 
klientom w ocenie wyników względem najlepszych między-
narodowych praktyk i standardów.

Pracownicy AACI przechodzą jedne z najbardziej rygorysty-
cznych kursów i programów kwalifikacji w sektorze opieki 
zdrowotnej. Nasi asesorzy znają lokalne potrzeby, zasady 
i przepisy. Znają biznes, którym zajmujecie się i rozumieją 
wyzwania i zagrożenia z jakimi się zmagacie.

Jako AACI i jako osoby, uważamy, że różnorodność pers-
pektyw, doświadczeń i tradycji jest niezwykle ważna.

Nasze standardy

AACI opracowało normy dla szpitali i innych placówek opieki 
zdrowotnej, dotyczące kluczowych obszarów funkcjonowa-
nia organizacji.

Standardy AACI polegają na podejściu systemu zarządzania. 
Oznacza to, że identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie sys-
temem powiązanych ze sobą procesów dotyczących jakości 
i bezpieczeństwa poprawia skuteczność i efektywność orga-
nizacji opieki zdrowotnej.

W standardzie zastosowano następujące zasady:
• Ład
• Przywództwo

• Zarządzanie ryzykiem
• Opieka zorientowana na pacjenta

Normy te, są podstawą naszych usług akredyta-
cyjnych, zapewniającą jasne wskazówki dla pra-
cowników opieki zdrowotnej i  dającą pewność 
wszystkim udziałowcom, w tym pacjentom, członkom 
zarządu, ubezpieczycielom i agencjom regulacyjnym.

Standardy te są oparte na Warunkach Uczestnic-
twa dla Szpitali Centrów Opieki i Pomocy Medycznej 
(CMS) 42 C.F.R § 482, oraz Krajowych Regulacji Ins-
trukcji Operacyjnych i Wytycznych Interpretacyjnych 
dla szpitali. System Zarządzania Jakością ISO 9001 
i EN 15224 usługi zdrowotne - Systemy zarządzania 
jakością.

OMNIA

Jednak to, co nas naprawdę wyróżnia to OMNIA. 
Nasza rewolucyjne usługi OMNIA umożliwiają scale-
nie wszystkich systemów w JEDEN. Przejście jednej 
rocznej kontroli umożliwia Twojej f irmie na utrzy-
manie 3 równoległych systemów akredytacji/cer-
tyfikacji.

Jedna kontrola rocznie doprowadzi cię do 3 cer-
tyf ikatów: Akredytacji, EN 15224 oraz ISO 9001.  
Z naszymi wykwalifikowanymi ekspertami możecie 
przejść audyt «3 w 1» nie ponosząc dodatkowych 
kosztów i straty czasu.

Ponieważ znamy się na ochronie zdrowia!
Dowiedz się więcej na www.aacihealthcare.com


