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Dlaczego AACI ?
→ Naszą misją jest świat 
bez błędów medycznych.

We Know Healthcare.



Amerykańska Komisja Akredytacji Międzynaro-
dowej (AACI) jest jedną z najbardziej  
doświadczonych organizacji w świadczeniu 

usług akredytacyjnych. Naszą misją jest przyczyn-
ianie się do rozwijania zorientowanych na osobę 
standardów usług medycznych oraz poprawy bez-
pieczeństwa, dobrobytu, jakości życia i jakości opieki 
medycznej na całym świecie.

W AACI wierzymy, że każdy chory na całym świecie 
powinien uzyskać najlepszą możliwą opiekę. AACI 
dostarcza wiedzy z całego świata w celu opracowania 
standardów opieki zdrowotnej zgodnie z najlepszymi 
międzynarodowymi praktykami. Naszym celem jest 
ułatwienie rozpowszechniania dobrych praktyk oraz 
innowacji poprzez skorzystanie z wiedzy i doświad-
czenia ekspertów, lekarzy i pacjentów oraz ustalanie 
standardów, poprawy wyników leczenia pacjentów.

Wspieramy rządy i organizacje służby zdrowia,  
jak również partnerów i pracowników służby 

zdrowia w celu poprawy zdrowia, jakości opieki, 
bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości usług na 
całym świecie. Nasze usługi są świadczone przez 
pracowników służby zdrowia i przedstawicieli 
kierownictwa, którzy mogą służyć konstruktywną 
poradą swoim kolegom na całym świecie. Nasi  
eksperci oferują obiektywną perspektywę i pomagają 
klientom w ocenie wydajności względem najlepszych 
międzynarodowych praktyk i standardów. Znają 
biznes, którym się zajmujecie i rozumieją wyzwa-
nia i zagrożenia z jakimi się zmagacie. Wymagania 
naszych międzynarodowych akredytacji same są 
akredytowane przez międzynarodowe towarzystwa 
jakości w opiece zdrowotnej (ISQua).

Jako firma i jako osoby, uważamy, że różnorodność 
perspektyw, doświadczeń i tradycji jest niezwykle 
ważna. Mówimy twoim językiem oraz znamy loka-
lne potrzeby i kulturę. W skrócie, ZNAMY SIĘ NA 
OCHRONIE ZDROWIA!



Usługi
Akredytacja

Posiadanie zapewnienia przez zewnętrzną jednost-
kę akredytacyjną, że systemy i procesy organizacji 
są solidne i że istnieje poważne zaangażowanie w 
zapewnienie jakości i ciągłe doskonalenie, może tylko 
poprawić publiczne postrzeganie organizacji. Pozwoli 
to także pracownikom tej organizacji mieć pewność, 
że to, co robią na co dzień jest skuteczne.

W AACI oddaliśmy się pomocy w poprawie jakości 
oferowanej przez Ciebie opieki, a także w zapewnieniu 
efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pacjentów 
poprzez oparty o wyniki program akredytacji. Wyobraź 
sobie, że badanie akredytacyjne to coś, czego nie 
możesz się doczekać, a nie coś co budzi strach.

Każda z organizacji naszych klientów wybrała nasze 
standardy akredytowane przez ISQua, aby pomóc 
sobie w dążeniu do doskonałości, poprawie swoich 
wyników i prowadzeniu bieżących inicjatyw jakości 
i bezpieczeństwa. Spełnienie Międzynarodowych 

Standardów Akredytacji AACI to osiągnięcie, za które 
przyznawany jest Złoty Medal Akredytacji AACI.

Certyfikacja

Rozwój Standardów Klinicznych AACI  jest częścią 
programu Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta AACI. 
Standardy AACI i ich nacisk na praktykę kliniczną po-
magają organizacjom w stworzeniu spójnego podejś-
cia do opieki, ograniczając ryzyko błędu. Pomaga to 
utrzymać stały, wysoki poziom jakości, przy użyciu 
efektywnego doskonalenia wyników opartego o 
dane. Nasze portfolio usług certyfikacji doskonałości 
zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania 
każdej organizacji, która pragnie wykazać zgodność 
ich systemów zarządzania i obejmuje:

• Certyfikacja doskonałości klinicznej (Certyfik-
acja usług opieki okołoporodowej i Certyfikacja 
Centrum Interwencji Udarowej) 

• Certyfikacja systemów zarządzania (ISO 9001 
i EN 15224). 

 

We Know Healthcare.



Certyfikacja Centrum Interwencji  Udarowej jest okazją 
dla organizacji opieki zdrowotnej świadczących interwen-
cyjne leczenie udarów do zamanifestowania swojego 
zaangażowania w doskonałość. Standardy Certyfikacji 
pomagają organizować program zarządzania chorobami. 
Pomaga to utrzymać stały, wysoki poziom jakości, przy 
użyciu efektywnego doskonalenia wyników opartego 
o dane.

Osiągnięcie doskonałości klinicznej kwalifikacji oznacza, 
że świadczone usługi posiadają kluczowe elementy 

potrzebne do osiągnięcia długoterminowego suk-
cesu w poprawie wyników i promowaniu kultury 
doskonałości w organizacji ochrony zdrowia.

Certyfikacja Usług Opieki Okołoporodowej do-
starcza schematu ramowego oraz zestawu celów dla 
opieki nad matką i dzieckiem w okresie prenatalnym, 
porodu i okresie poporodowym.



Standardy składają się z trzech wysokiej rangi 
modułów strategicznych: Zarządzania klinicznego, 
Normalnej Opieki Klinicznej, oraz Opieki Klinicznej 
Wysokiego Ryzyka, i zostały zaprojektowane w 
celu prowadzenia planowania i dostarczania usług 
w ginekologii i usługach położnictwa

Programy kładą nacisk na ustalenie zdyscyplinowanego 
systemu zarządzania, w połączeniu z istotnymi naj-
lepszymi praktykami klinicznymi, ustalając certyfikację 
doskonałości klinicznej AACI niezależnie od innych 
programów.

Spełnienie Klinicznych Standardów Akredytacji AACI 
to osiągnięcie, za które przyznawany jest Platynowy 
Medal Akredytacji AACI. Żadna certyfikacja nie jest 
wymogiem wstępnym dla tej certyfikacji.

Doradztwo

Organizacje służby zdrowia, stowarzyszenia i rządy 
mogą wymagać bardzo konkretnej i praktycznej  

→ 

Zrewolucjonizowaliśmy 
sposób interakcji 
naszych asesorów  
z klientami. Nasz 
sukces był napędzany 
przez ich pasję dla 
jakości i bezpieczeństwa 
pacjenta.

We Know Healthcare.

John D Bell, MD, President AACI



ekspertyzy, która ma bezpośredni wpływ na sukces orga-
nizacji. AACI wpisuje się wyjątkowo w pomoc szpitalom 
w poprawie ich zgodności z programami akredytacji. Nasze 
dopasowane wsparcie może pomóc Ci odnieść się do wy-
mogów regulacyjnych i zrozumieć w jaki sposób system 
może być stale doskonalony. Oferta usług doradczych 
AACI obejmuje tematy od tworzenia oficjalnego standardu 
krajowego po Wdrażanie programów ciągłego doskonalenia 
dla wszystkich organizacji opieki zdrowotnej.

Szkolenia

AACI oferuje pełną gamę szkoleń, od podstaw akredytacji 
AACI do zarządzania ryzykiem i wdrażania standardów 
klinicznych  oraz działań audytowych. Szkolenia AACI 
dostarczają wiedzy o tym, jak systematycznie poprawiać 
bezpieczeństwo pacjenta w celu zapewnienia organizacji 
niezawodnej opieki zdrowotnej dla pacjentów i pracown-
ików. AACI oferuje globalną edukację aby zapoznać Twój 
system ze standardem, włączając w to sposób wdrożenia 
systemu zarządzania w celu zapewnienia lepszego bez-
pieczeństwa pacjenta oraz ciągłego doskonalenia.

Dodatkowo rozumiemy, że organizacje muszą 
spełniać konkretne krajowe wymogi regulacyjne. 
Nasi trenerzy znają rynki lokalne, oraz są w stanie 
dostosować i zaoferować szkolenia dla konkretnych 
potrzeb Twojej organizacji i lokalizacji. Oferujemy 
także prywatne sesje szkoleniowe.

Omnia

Nasza rewolucyjne usługi OMNIA umożliwiają 
scalenie wszystkich systemów w JEDEN. Przejście 
jednej rocznej kontroli umożliwia Twojej firmie 
utrzymanie 3 równoległych systemów akredytacji/
certyfikacji. Jedna kontrola rocznie doprowadzi cię 
do 3 certyfikatów: Międzynarodowa Akredytacja, 
PN-EN 15224 oraz ISO 9001.

Z naszymi wykwalifikowanymi ekspertami możecie 
przejść kontrolę "3 w 1" nie ponosząc dodatkowych 
kosztów i nie tracąc czasu. Pozwoli to ograniczyć 
ilość zużywanego papieru i czasu poświęcanego na 
system zarządzania.

Usługi




