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  :پيشگفتار

تعالي خدمات باليني در مفهوم کلي به معناي ارتقاي کيفيت خدمات باليني 
يش پاسخگويي ارائه دهندگان و متوليان امر سالمت در مورد کيفيت و افزا

  . خدمات ارائه شده به مردم است
تاريخچه گسترش اين مفهوم و تاسيس مراکز تعالي خدمات باليني به سالها 

گردد؛ اولين جنبشها براي ارتقا کيفيت خدمات   يمپيش و به انگلستان باز 
 ١٩٩٩از شد و نهايتا در سال  در اين کشور آغ١٩٤٨سالمت در سال 

هنگامي که متوليان امر سالمت دريافتند که بايد يک سيستم منسجم و با 
پشتوانه و حمايت حاکميتي، مسووليت ارتقا کيفيت خدمات سالمت را 

ن نهاد ي به عنوان اوليبرعهده بگيرد موسسه ملي تعالي خدمات بالين
متعاقب آن آژانس . س شديت سالمت، تاسيفي کيمنسجم مسوول ارتقا

تحقيقات و کيفيت سالمت در اياالت متحده تاسيس شد و به دنبال آنها و 
متعاقب احساس نياز شديد به ورود کيفيت و ارتقا آن در ارائه خدمات 

د يسالمت، موسسات تعالي خدمات باليني در کشورهاي مختلف دنيا پد
  .آمدند

اههاي مادر، حرکتهايي در ايران نيز چند سالي است که در برخي از دانشگ
 يها تها اگرچه هنوز در پلهين حرکتها و فعاليا. به اين سمت آغاز شده است

نخستين بوده و نتوانسته است حمايتهاي کافي را براي خود جلب نمايد، 
م در کيفيت يولي نويد بخش بلوغ فکري نظام سالمت، و بروز تحولي عظ

  .خدمات سالمت در آينده اي نزديک است
 که اکثر مراکز تعالي خدمات باليني بر آنها متمرکزند و اين ياتموضوع

 در معناي واقعي مميزي باليني: کتاب نيز به آنها پرداخته است عبارتند از
آن، که همانا ارتقاي مستمر و مستقيم کيفيت خدمات سالمت از طريق 



 

از ديگر موضوعات پراهميت در اين زمينه . انجام مداخالت کيفيتي است
 به عنوان ابزاري براي جلوگيري از به هدررفتن سالمت يآور فنيابي ارز

از سوي . ها است آوري ترين فن منابع سالمت و تجهيز سيستم به مناسب
مديريت ديگر بديهي است که بهبود کيفيت خدمات سالمت بدون توجه به 

ق اصالح سيستمي ي و جلوگيري از بروز مجدد آنها از طرنظام مند خطاها
ايط بروز و حدوث اشتباهات را فراهم نموده است، امکانپذير نخواهد که شر

تدوين راهکارهاي و در نهايت ايجاد ساختاري مناسب و حمايتي براي . بود
 به عنوان ضامني براي ارائه خدماتي استاندارد و يکسان در طبابت باليني

 و بديهي است که همه مباحث. همه جا از اهميت بسياري برخوردار است
 موجود انجام شوند، و مبناي علمي ترين و معتبرترين شواهدفوق بايد بر 

  . بنابراين در اين کتاب فصلي نيز به اين مقوله اختصاص يافته است
 به رشته تحرير در آمده ياين کتاب که با استفاده از منابع علمي متعدد

طوح است عالوه بر آشنا نمودن ارائه دهندگان خدمات سالمت، و مديران س
ن فرهنگ که يمختلف نظام سالمت با مفاهيم مذکور، قصد دارد با اشاعه ا

، به "کميت ملزومي ناکافي است و حرکت به سمت کيفيت الزم است"
بديهي است که ساختارمند شدن . نهادينه شدن اين مفاهيم کمک نمايد

چنين فرايندهايي در نظام سالمت، براي سه گروه مزيت ويژه خواهد 
  :داشت

برند،   يملين و مهمترين گروهي که از نهادينه شدن اين فرايندها بهره او
بيماران و در واقع مشتريان اصلي نظام سالمت هستند، که خدماتي با 

نکته اي که همواره بايد در نظر ارائه . کنند  يمکيفيت بهتر دريافت 
دهندگان خدمات سالمت باشد، اين است که مردم حق دارند و بايد 

، خود ارائه دومين گروه. نداردها دريافت کنند مطابق با بهترين استاخدماتي
دهندگان خدمات سالمت هستند که در صورت اصالح سيستم در محيطي 



و در نهايت مسلما کل . امن تر و ايمن تر به ارائه خدمات خواهند پرداخت
چرا که سالمت محور توسعه است و . کشور از اين برنامه بهره خواهد برد

وسعه يافتگي و تبديل شدن به توسعه يافته ترين کشور منطقه جنوب ت
مگر با داشتن شهرونداني سالم، امکانپذير ) ١٤٠٤تا سال ( غرب آسيا 
  .نخواهد بود

رامون اين موضوع و تاسيس چنين مراکزي يالبته برخي معتقدند که تفکر پ
 انگلستان در کشورهايي همچون کشورما، شتابزده بوده، و همانگونه که در

اندکي بيش از نيم قرن گذشت تا کيفيت، ساختار مناسب خود را پيدا کرد، 
اگرچه اين صحبت تا حدودي درست است . به گذر سالها زمان نياز است

ولي بايد به خاطر داشته باشيم که براي دست يافتن به يک اتومبيل داخلي 
 از تجربيات سايرين  توانيم با استفاده يمنياز به ساخت مجدد چرخ نداريم و 
هرچند که اين چند روز نيز خود مستلزم . ره چند ساله را چند روزه بپيماييم

همت ويژه و اهتمام فراوان بوده، و توجه شديد به بومي سازي صحيح هر 
 اگر پيشنهاد فوق را يحت. اي برخودار است بخش و فرايند از جايگاه ويژه

و تمرين و ممارست به يک مبدا  سال آزمون و خطا ٥٠بپذيريم، براي طي 
نياز داريم و بنابراين بايد زماني از جايي شروع کنيم، و هيچ بعيد نيست که 
از شروع فعاليت تا ممزوج شدن کيفيت با کليه ارکان و اجزا نظام سالمت 

پس بايد .  يک قرن نيز به طول انجامديما زماني بيش از نيم قرن و حت
  .ميرهرچه سريعتر قدم در راه بگذا

   دانيم که از زحمات و حمايتهاي بيدريغ جناب آقاي   يمدر انتها برخود الزم 
 "معاون محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان"دکتر پيمان اديبي 

 تشکر و "جانشين محترم معاونت پژوهشي"و جناب آقاي همايون ناجي 
يدي، دکتر همچنين تشکر بيدريغ خود را نثار خانمها شه. تقدير نماييم

ند، دکتر واعظ، دکتر رادان و م و آقايان دکتر رضايت، دکتر محب پورمعظم



 

دکتر گودرزيان همکاران محترممان در گروه مطالعاتي تعالي خدمات باليني 
 فصولي  و ويرايش نماييم که با مطالعه يمدانشگاه علوم پزشکي اصفهان 

 دکتر يز از جناب آقاي ن.از اين کتاب ما را در ارائه بهتر آن ياري نمودند
د خود با ما ينظرات مف  و دکتر آرش حدادگر که با ارائه نقطهيرضا منجميعل

  .ميينما يمر يمانه تقدي نمودند، صميهمکار
و درنهايت اينکه هر کس دستي بر آتش مباحث ارتقا کيفيت و آنهم در 
نظام بسيار پيچيده سالمت داشته باشد، خواهد دانست که مفاهيم اين 

 برخوردار است و ساده نويسي آن، يبفرد مبحث از دشواري منحصر
 تمام علوم به اثبات رسيده است، بسيار دشوارتر از سخت همانگونه که در

بنابراين نويسندگان اين کتاب عليرغم صرف وقت بسيار براي . نويسي است
دانند که در اين امر به طور کامل موفق نبوده   يمساده نمودن مفاهيم آن 

 دارند که در کنار کمک به رفع تقاضااند و لذا از تمامي خوانندگان محترم 
جهت در اشکاالت علمي احتمالي موجود در اين نوشتار، چنانچه پيشنهادي 

ساده سازي هرچه بيشتر مفاهيم اين کتاب دارند، نويسندگان را ياري 
  .نمايند

  
  

  نويسندگان
  ١٣٨٦ ماه اسفند
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کس  کار ما اين نيست که در جستجوي چيزهايي که هنوز مورد توجه هيچ
بينند و  يمقرار نگرفته است باشيم؛ در عوض بايد در مورد اموري که همه 

اي براي آنها نينديشيده است،  کنند ولي هنوز هيچ کس چاره بدان توجه مي
  .اي بينديشيم چاره

  )آرتور شوپن هاوئر(
  

  
  

، پيام هميشگي و ۲۰۰۳ مي ۱۹ن جهاني بهداشت در دبيرکل سازما
  "سالمت پايه توسعه است": جاودان خود را به جهانيان ابالغ کرد

  
نوعي نگرش به سالمت و توسعه اقتصادي آن است که به سالمت هم ارزش 

در اين . ذاتي و ابزاري داده شود و هم به عنوان يک هدف غايي مدنظر قرار گيرد
اجزاي بنيادي "ارتقاي سالمت و مراقبتهاي سالمت به عنوان ديدگاه، فرصتهاي 

مستقيم  تواند نشانگر اهميت تاثير غير شوند که مي در نظر گرفته مي" توسعه
بر اساس فلسفه . آمد سرانه باشد  در رشد توليد ناخالص ملي يا در،سالمت

يي ارسطويي، پايبندي جامعه به حفظ و ارتقاي سالمت از اصول اخالقي شکوفا
 جامعه ملزم است امکان زندگي سالم و با ،بر طبق اين اصل. گيرد انسان منشا مي



 فصل اول
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 همواره شکاف عميقي ميان ولي. کيفيت را براي تمامي افراد بشر فراهم آورد
  . وجود داشته است،متوسط خدمات و بهترين کيفيت ممکن ١کيفيت

  :نهيشيپ

ه نحوي به دنبال سازمانهاي متولي سالمت در کشورهاي مختلف همواره ب
حصول به اهداف فوق و کاهش اين شکاف از طريق ارتقاي کيفيت خدمات 

 . شود اند و نظام سالمت انگلستان طاليه دار اين برنامه محسوب مي خود بوده

 سال با تصويري تلويحي از کيفيت، بر مبناي اين فلسفه ۴۰اين نظام بيش از 
 برخوردار از آموزش خوب، تجهيزات و کنانيدر اختيار داشتن کارکه مشغول به کار بود 

 با گذشت زمان، .محيط مناسب، مترادف با ارايه خدمات با استاندارد باال خواهد بود
 ي، رويکردبالينيهاي بررسي کيفيت نظير مميزي پزشکي و مميزي  پيدايش برنامه

ا و ه البته اين برنامه ها اغلب به علت تنگ نظري. مندتر به سيستم بخشيد نظام
هايي مانند اينکه اين فرايندها فوايد بارزي براي خدمات  تحت مضامين و بهانه

  .شدند سالمت يا بيماران نداشته و ندارند، مورد انتقاد واقع مي
بخش دولتي،  مديران و سياستگذاران در بسياري از قسمتهاي ۱۹۸۰در طي دهه 

 و ٢مع کيفيت، تالش کردند رويکردهاي مديريت جااز جمله مراقبت سالمت
اين رويکردها که درصنعت ژاپن به تکامل .  را به کار بندند٣ارتقاي مداوم کيفيت

 شايد به اين دليل که. ش واقع نشدند، به طور گسترده مورد پذيرندرسيده بود
، نقش کارکنان را  شدند و به طور روشن  تلقي مي"مديريت محور"حد  بيش از

  .نمودند مشخص نمي

                                                 
1

ات مناسب، براي افراد مناسب، انجام اقدام: شود يماز ديدگاه ارائه دهندگان خدمات، کيفيت اينگونه تعريف  
 .در زمان مناسب و انجام اين اقدامات در اولين مراجعه است

2
 Total Quality Management (TQM) 

3
 Continus Quality Improvement (QCI) 
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اين .  ارائه شد۱۹۹۰محور اليحه اي است که در اواخر دهه  ١حاکميت باليني
 که بود،اليحه چارچوبي براي حمايت از تشکيالت محلي نظام سالمت انگلستان 

حاکميت باليني . شت کيفيت را برعهده داارتقايمسووليت قانوني الت ين تشکيا
ه فرصت درک و آموختن روشهاي ايجاد و گسترش اجزاي مورد نياز براي اراي

پيشتر اين مقوله و اين عناصر، . آورد  با کيفيت را به ارمغان ميمراقبت
 يا براي بهبودشان ،شدند که جدي انگاشته شوند  تر از آن تلقي مي نامحسوس
  . تالش شود

حاکميت باليني بررسي مجدد نقش ها در نظام سالمت امري در چارچوب 
 در آن، چيزي کمتر از ارائه براي رسيدن به نظام سالمتي کهه و تلقي شدضروري 

 در سال .باشد ابزار مناسب فراهم شده است بهترين خدمات، قابل تحمل نمي
: ارائه نمودندچنين  اسکالي و دونالدسون چشم انداز حاکميت باليني را ۱۹۹۸

که از طريق آن تشکيالت نظام سالمت انگلستان براي حفاظت است چارچوبي "
 اين امر با به وجود و گردد مي مراقبت، پاسخگو و ارتقا مستمر استانداردهاي

  ."شود  تقويت مياست،ت باليني تعالي خدمامحور آن، آوردن محيطي که 
در اين مقوله نکته اي که همواره بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که 

 قابل تحقق نخواهد "رسد به نظر مي آنچه درست" با انجام صرفا حاکميت باليني
هاي متولي امر سالمت براي ايجاد و ارتقا کيفيت خدمات باليني  سازمانبلکه  بود،
برنامه بايد بر ارزيابي نيازها و ديدگاههاي بيماران، اين .  به برنامه نياز دارند،خود

هاي کارکنان، نيازهاي برآورده نشده آموزشي و مقايسه  الزامات قانوني، قابليت
  . ستانداردهاي طبابت استوار باشدبينانه عملکرد کنوني با بهترين ا واقع

                                                 
1
 Clinical Governance 
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 نسبت به برنامه است که احساس مالکيت و تعلقنکته حائز اهميت ديگر وجود 
تک   بلکه از راس تا قاعده سازمان و در تک،نه فقط در سطح هيئت مديره

  .ها و افراد بايد وجود داشته باشد و يا پديد آيد گروه

  :ه استحاکميت باليني به طور رسمي چنين تعريف شد

ت اصول ي ارائه دهنده خدمات سالمت را موظف به رعاي که سازمانهايچارچوب
ت يفي کيق آنها را در مقابل حفظ و ارتقاين طري نموده و از ايني خدمات باليتعال

 .گرداند يدهند پاسخگو م ي که ارائه ميخدمات

گرفت که  تمام نظام در نظر تغيير فرهنگيِتوان به مثابه  يمحاکميت باليني را 
کيفيت  و با بيمار محور، پاسخگو، مستمر سالمت خدماتسازمان را براي ارائه 

  .سازد توانمند مي، تضمين شده

  چرا در حاکميت باليني بر تغيير فرهنگ تاکيد شده است؟

و برتر در دنياي تجارت و صنايع سالهاست که وابستگي ميان دستيابي به کيفيت 
نظام قابل انعطاف  محيط پيچيده و غير.  شده استتغيير فرهنگ سازماني شناخته

 که تالش  سبب شده،استکه اغلب بيش از حد مبتني بر سلسله مراتب سالمت 
 ي ديوارهايهمانندموانع . عملي گردد براي ارائه خدمات کيفي، توان فرسا و غير

اي را از هم جدا نگه داشته و به همين دليل، توسعه  محکم، گروههاي حرفه
و بديهي است که تغيير اين . تنها در حواشي خدمات رخ داده است ،منسجم

  .موانع و گذشتن از آنها به تغيير فرهنگي نياز دارد
 در اعالميه چشم انداز کيفيت در سازمان ملي خدمات سالمت انگلستان، از 
سوي دولت به اهميت تغيير فرهنگ به منظور دستيابي به حاکميت باليني اينگونه 

  : استتوجه شده



 حاکميت باليني و تعالي خدمات باليني

 

٧  

 

دار و پايدار کيفيت در سازمان ملي خدمات سالمت  دستيابي به ارتقاي معني
ها در مکان هاي مورد  انگلستان، نيازمند تغييرات فرهنگي بنيادي است تا تالش

لزوم متمرکز گردد و کارکنان سازمان ملي خدمات سالمت انگلستان توانايي و 
  .قدرت ارتقاي محلي کيفيت را پيدا کنند

   مختلفيدگاههاي از دينيت باليحاکم
حاکميت باليني فرصتي است براي يافتن راههاي به حرکت در آوردن افراد  -

از وضعيت سستي و رخوت فعلي به سمت فرهنگي چالش انگيزتر که در آن، 
 و پرسيدن با هدف ، فعال، صحبت کردن به همراه شنيدن و گوش کردنآموزشِ

اي که به وسيله آن حاکميت باليني پا به  شيوه. زند  موج مي،يادگيري و توسعه
تواند لحظه آغازيني براي شروع تغيير در نحوه انجام کارها   مي،گذارد عرصه مي

در اين محيط باشد تا افراد را به سوي فرهنگي مبتني بر تعقل، و عاري از 
به جاي " ؟کند چه چيز درست کار نمي"سرزنش سوق دهد که در آن پرسش 

، اولين اقدام براي حل هر مشکل باشد و در آن "؟کند ر نميچه کس درست کا"
  .يک اشتباه به طور مرتب و به دفعات توسط افراد مختلف تکرار نگردد

آوردن و ارزش گذاري  حاکميت باليني فرصتي است براي تحت اختيار در -
 به  براي درک ضرورتمجاليها و استعدادهاي کارکنان و در حقيقت  مهارت

  .  به ديگر نقاط استها کتابخانهدن دانش از حرکت در آور

- حاکميت باليني مکانيسمي فراگير و قدرتمند براي حصول اطمينان از رعايت 
باالترين استانداردهاي ارائه خدمات درماني در سراسر نظام سالمت و ارتقا 

 و به عبارتي حاکميت باليني سيستمي براي ارتقا بودهمداوم کيفيت اين خدمات 
 .اردهاي عملکرد باليني استاستاند
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  :اجزاي حاکميت باليني

  :١حاکميت باليني از اجزا زير تشکيل شده است
 2مميزي باليني -

 ٣ در پزشکيمديريت خطا و خطر -

  ٤آموزش -

 اثربخشي -

 5باليني

حقيق و ت -

 6توسعه

 7نقد آزادانه -

                                                 
  :ر برگرفته شده استيما از منبع زن شيا.  1

Nigel Starey. What is clinical governance. Hayward Medical Communica*ons 2001; 1: 1-
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2
 Clinical Audit 

3
 Medical Error Management 

4
 Education 

5
 Clinical Effectiveness 

6
 Research and Development (R&D) 

7
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  :مميزي باليني

اي  عهمميزي باليني فرايندي است براي ارتقاي کيفيت خدمات باليني که از مجمو
در اين فرايند، استاندارد ارائه . از فعاليتهاي به هم مرتبط تشکيل شده است

شود، سپس وضعيت موجود  تدوين ميتعيين و خدمت يا مراقبت مورد نظر 
و مواردي که عدم تطابق با استاندارد وجود دارد مشخص ده يبررسي گرد

 که امکان مداخله وجود دارد مداخله ،در نهايت در مکانهايي از اختالف. دشو مي
صورت گرفته و پس از يک بازه زماني مناسب، به منظور ارزيابي ميزان اثر بخش 

اين فرايندها به مجموعه . شود يمجدد انجام مبودن مداخله انجام شده، مميزي 
  .شود گفته مي چرخه مميزي باليني

  : در مورد مميزي باليني موارد زير همواره بايد مدنظر قرار گيرند

 مميزي باليني فرايندي براي ارتقاي کيفيت است و بازرسي يا  •
  .گيري نيست مچ

  .درگير شوندبايد مميزي باليني همه ذينفعها پروژه  براي انجام يک  •

 . د به قسمتي از فرهنگ سازمان مبدل گردد مميزي باليني باي •

 ،اي است و در سير انجام آن مميزي باليني عموما فرايندي بين رشته •
  . مختلف بايد درگير شوند ي و بخشهارشته ها

کند و به واسطه  تري به سيستم تحميل نمي مميزي باليني هزينه اضافه  •
 .استاز هزينه هاي فعلي نيز خواهد ک ،ارتقاي کيفيت مجموعه



 فصل اول

 

١٠ 
 

مميزي باليني هدفي نيست که بايد به آن نائل شويم، بلکه فرايندي  •
 .است که بايد به صورت روزمره در آن درگير گرديم

  

که به تک تک بيماران خدماتي مطابق با استاندارد يت دارند مسوولهمه پزشکان 
ن الزم بنابراي.  و بايد در اين زمينه پاسخگو باشند ارائه دهندبا بهترين کيفيتو 

است که استانداردهاي مراقبتها را بدانند و بتوانند عملکرد خود را به حد 
 .ندکنده و اثبات نمواستاندارد رسانده و مطابقت دائم آن با استانداردها را پايش 

ي با بهترين  ارائه دهنده خدمت نيز در قبال ارائه خدماتهاي سازمانيک ازهر
 ،اين فرايند را با تدوين و پايش استانداردهاد ن و بايد بتوانندستکيفيت مسوول ه

د که ارائه دهندگان خدماتي که نهمچنين بايد اطمينان حاصل نماي. دنعملي ساز
  .دهند  هستند، به بهترين نحو وظايفشان را انجام ميآنهادر استخدام 

 سالمت ملزم به حفظ و ارائه دهندگان خدماتاز آنجا که در نگرش جديد، همه 
اند، حاکميت باليني به عنوان ابزار  فيت و پاسخگويي در قبال آن گشتهارتقاء کي

 در ييپاسخگوت يبا توجه به اهم .استدستيابي به کيفيتي پاسخگو مطرح شده 
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حاکميت باليني، مميزي باليني از اجزاي اصلي اين تفکر در قبال ارتقا کيفيت 
از پزشکان و  به منظور حمايت ،در واقع حاکميت باليني. شود محسوب مي

 مميزي ، کيفيت خدماتشانءدر راستاي ارتقاو سازمانهاي ارائه دهنده خدمات 
  . باليني را معرفي کرده و ابزارهاي مورد نياز آن را فراهم نموده است

  :برخورد نظام مند با خطاهاي پزشکي

 نفري که دريکي از ۵۰۰ اعالم کرده است که از هر ١موسسه ملي پزشکي آمريکا
 خطاهاي پزشکي کشته علت نفر به ۱شوند،  انهاي آمريکا بستري ميبيمارست

 ۸هر  در ۱در حاليکه احتمال کشته شدن در خطوط هوايي اين کشور . شود مي
اي که خطاهاي پزشکي بر سيستم تحميل  هزينه از سوي ديگر .ميليون پرواز است

آورد  بر۲۰۰۷ موسسه پزشکي آمريکا در جوالي ؛ استسنگينکند، بسيار  مي
م نظا بيليون دالر هزينه براي ۶/۳۷نموده است که خطاهاي پزشکي ساليانه حدود 

طاهاي  بيليون دالر آن مربوط به خ۱۷، که حدود داشته سالمت اين کشور در بر
گذشته همواره تمرکز بر يافتن پزشک يا هر ارائه از . قابل پيشگيري بوده است

اما رويکرد پذيرفته . اتفاق افتاده است اشتباه به دست وي کهه،  بوديدهنده خدمت
يابي آنها  شهير با اين نوع خطاها و برخورد سيستماتيکشده در حاکميت باليني، 

د و امکان وقوع خطا گرددر سيستم است، چرا که تا زماني که سيستم اصالح ن
در اين . به صفر رسانده نشود، خطاها توسط افراد مختلف تکرار خواهند شد

مند حوادث، بازبيني آنها و سپس جستجوي  يق ارزيابي نظام از طر،شيوه
روشهايي براي جلوگيري از وقوع مجدد آنها، از احتمال بروز خطاها و خطرات 

  .شود ناشي از آنها کاسته مي
  

                                                 
1
 National Institute of Medicine 
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  :آموزش
 پس چندي است که در اکثر نظامهاي ارائه خدمات سالمت دنيا، آموزش مداومِ

چرا که بسياري از آنچه که هر . موزشي شده است وارد نظام آ،از فارغ التحصيلي
فرد در طي دوران تحصيل خود آموخته است، به سرعت از دايره اعتبار علمي 

و بدينگونه آموزش مداوم به ابزاري موثر و مفيد براي ايجاد . گردد خارج مي
  . تغيير توسط حاکميت باليني تبديل گرديده است

 رکت به سمت تربيت نيروهاي ح روند،در نظامهاي سالمت پيشرفته
 را بياموزند، نه افراد يدي جدقابلي است که بتوانند هر دانش و مهارت

  .اند داده  متخصصي که حجم زيادي از اطالعات را در ذهن خود جاي

  

  :اثربخشي باليني
اندازه گيري .  اثربخشي باليني اندازه گيري ميزان کارايي هر مداخله خاص است

شود که تناسب آن مداخله  تر مي  است، ولي هنگامي اثربخشبه خودي خود مفيد
 نيز لحاظ و محاسبه ،و ميزان صرفه جويي اقتصادي ناشي از به کارگيري آن

  .گردد

  

  :پژوهش

 است که به هنگام نامعلوم بودن بهترين و مناسب ترين فرايند الزم، اي پروسه
شود، و حاصل آن  در پژوهش دانش و دانسته جديدي خلق مي. پذيرد  ميانجام

  . گردد به پيکره دانش موجود اضافه مي
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  :باز بودن سيستم و انتقاد پذيري
 از طريق چارچوب حاکميت باليني ،شود اگر خدمتي به صورت ضعيف ارائه مي

اين . دهي شود بايد آشکار گردد و به صورت منظم به سطوح مرتبط گزارش
 ،عملکرد ضعيفرفته است که  از مميزي باليني براساس اين تفکر شکل گبخش

  در موردياطالع رسان و بدين صورت .افتد اق ميپشت درهاي بسته بيشتر اتف
، به  و قضاوت آزادانه در مورد آنها،فرايندها به منظور بررسي و رسيدگي جامعه

  . مبدل گرديده استجزيي ضروري براي تضمين کيفيت

ناپذير از  يد به جزيي جدايي، باره آزادانه در مورد بخشهاي مختلفبحث و مذاک
  .هر ساختار مبدل شودفرهنگ 

 

از گوش فرا دادن به نظرات مخاطبان نظام سالمت انگلستان در طول چند سال    
کنند،  شود که کارکنان مراقبت سالمت نيز احساس مي گذشته، چنين برداشت مي

بهتري خواهند راههاي   ميچرا که کارکنان.  ايده درستي استحاکميت باليني
بيابند وحاکميت باليني آنها را در رسيدن به اين ت خدمات خود يفيارتقا کبراي 

به اجرا درآمدن حاکميت باليني رويکردهاي جديد به . رساند مهم ياري مي
ريزي راهبردي براي دستيابي به کيفيت، مشارکت بيماران، مديريت  رهبري، برنامه

ي واحد براي توسعه مسير.  داشتکارکنان و مديريت فرايند را در پي خواهد
تشکيالت سازماني حمايتي هريک از اين مقوله ها وجود ندارد، اما شکل گيري 

که از آنها به عنوان  يالتيتشک.  استيضرورها آن براي اجراي موفق خاصي
  .شود ي نام برده ميني خدمات باليمراکز تعال
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  :مراکز تعالي خدمات باليني

1)اي   عملکرد پژوهشي وتوسعه وظيفه۱۹۹۰در اوايل دهه 
R&D)  در بخش

سالمت انگلستان در مقياسي ملي بر عهده نظام سالمت اين کشور گذارده شد و 
مورد را  ارتقاي کيفيت مسيرهاي تاداشت بر آن اين امر نظام ملي سالمت را 

. اما نيروي محرک ديگري نيز براي تغييرات وجود داشت. دهد بررسي مجدد قرار
هاي آشکار استانداردهاي مراقبت در بريتانيا در طول پنج سال  رساييمجموعه نا
 اعتماد به نظام ،نگراني عميق مردم و دست اندرکارانو بدنبال آن ، قبل از آن

ن نموداز سوي ديگر عملياتي . ه بودسالمت ملي را در معرض تهديد قرار داد
  . اجراي آن بودمفاهيم حاصل از پژوهش بحث ديگري بود که نظام ناگزير از 

هاي   به انتقال موثرتر و پايدارتر درس(EBM) طبابت مبتني بر شواهداتخاذ فلسفه 
به عنوان يک   EBM.حاصل از پژوهش به طبابت روزمره و معمول منجر گرديد

، به گونه اي که دارداي  جز از هسته مرکزي حاکميت باليني جايگاه برجسته
  . ندهستآن استوار ه يپابر بسياري ديگر از اجزاي اين مجموعه 

عالوه بر موارد فوق، رويکردهايي که به ارتقاي کيفيت ارائه خدمات سالمت 
، نظير داروها وري هاي جديدآ ارزيابي فن معطوف به مواردي چون ،شدند منجر مي

جهت استفاده بهينه از سرمايه موجود، و ارائه ) HTA( پزشکي تجهيزاتو 
 جهت مواجهه با بيماري ها بود که هريک به ٢ مناسبيراهکارهاي مراقبتي و درمان

  . شد صورت مستقل و مجزا انجام مي
مميزي همچنين ارتقاي کيفيت خدمات باليني در سطوح محلي توسط فرايند 

  . شد، که آن هم ارتباط منسجمي با بخشهاي پيشين نداشت  محقق مي٣باليني

                                                 
1
 Research and Development 

2
 Clinical Practice Guidelines 

3
 Clinical Audit 
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صورت مستقل انجام همانگونه که مشخص است هريک از اين موارد که به 
 بوده ارتقاي کيفيت خدمات سالمتاند، به نحوي در راستاي دستيابي به  شده مي
  . هستند پاسخگويي در قبال آن ارکاناز و 

که از ارائه و است حاکميت باليني عنصر مرکزي چارچوبي 
از طريق تاسيس اين عنصر . کند ارتقا کيفيت حمايت مي

دهد تا بتوان  ابزاري به دست مي سازمانهاي تعالي خدمات باليني
 بودند، به رويکردهاي ارتقاي کيفيت که پيش از اين پراکنده

   .انسجام بخشيد

مند با عملکرد   سياستهاي برخورد نظام، اشاره شد نيزهمانگونه که پيش از اين
 با هدف(ضعيف پزشکان و اطالع رساني موثر در مورد وقايع ناخواسته و خطاها 

 نيز به تدريج به ساختارهاي حاکميت باليني افزوده )محيط بالينيارتقاي ايمني 
  :گونه اجزاي يک مرکز تعالي خدمات باليني استاندارد تعريف گرديد  و بدين،شد

  مميزي بالينيواحد �

 مند با خطاهاي پزشکي   برخورد نظامواحد �

 سالمت  يآور فنواحد ارزيابي  �
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 اليني تهيه و تاييد راهکارهاي طبابت بواحد �

 (R&D)واحد تحقيق و توسعه  �

 Evidence)              که همه فرايندهاي فوق بايد مبتني بر شواهد و مدارک علمي و دقيق

Based) ١باشند .  

  

                                                 
 در منابع مختلف ارائه شده است، ستونها در اکثر Seven Pillars فوق تحت عنوان يشما.  1

 ,Clinical effectiveness, Risk management Effectiveness عنوان۷منابع تحت 

Patient Experience, Communication Effectiveness, Resource 
Effectiveness, Strategic Effectiveness & Learning Effectiveness ي   نامگذار 

 استفاده ينيت بالي حاکمي کلي نشان دادن اجزايما براشن يشتر از اين کتاب بيسندگان اي نو.اندشده
  . اندکرده
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  نحوه تاسيس اولين مرکز تعالي خدمات باليني؛

  :)١تعالي خدمات باليني انگلستان ملي موسسه(

 :پيشينه

 براي ،لستان بدون هرگونه برنامه خاصي نظام سالمت ملي انگ۱۹۴۸در سال  -
فرض بر اين بود که شکل گيري زير ساخت و . کيفيت تاسيس گرديد يارتقا

کيفيت . کيفيت خواهد انجاميدبهبود تربيت نيروي انساني و آموزش کارکنان به 
 ومهارتهاي افراد هايژگيوشد که به وسيله  از خصوصيات ذاتي سازمان تلقي مي

در دو دهه بعدي کوششهايي . گرديد  بخش سالمت تامين ميمشغول به کار در
براي بهبود کيفيت به عمل آمد ولي تالشها در اين دوره بر تنظيم مجدد اجزاي 

به کارگيري تجهيزات بهتر، مرمت بناها و ساختمان ها، (محسوس خدمات 
ت از آنجا که مسوولي. متمرکز بود...) بازآموزي و آرايش مجدد نيروي انساني و 

خود را به  فقدان ارتباطشد، ناگزير  هريک از اين عناصر به طور مجزا تعيين مي
بتدريج و در . شکل ناکارايي، دوباره کاري و ايجاد فرايندهاي پيچيده نشان داد

 انجام شد، تا نهايتا مراکز تعالي خدمات يختلفطي سالها فرايندها و فعاليتهاي م
  :رفتندباليني با ويژگيهاي فعلي خود شکل گ

 تحليل گران و نظريه پردازان با شناخت اهميت درک ارتباط ۱۹۷۰در دهه  -
ميان ساختارها، فرايندها و پيامدها به تعريف مفهوم و ارتباط اجزاي کيفيت 

 . پرداختند

  .  مديران پاسخگوي نتايج و برونداد خدمات شدندبتدريج ،۱۹۸۲از سال  -

                                                 
1 National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
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 در پاسخگويي در سطح  به عدم شفافيت١ گزارش گريفيث۱۹۸۳در سال  -
محلي اشاره کرد که به کنار گذاشته شدن مديريت درمان بر اساس توافق جمعي 

. هاي سالمت انجاميد و انتصاب مدير عمومي براي رهبري واحدهاي مراقبت
 و اين اقدام، عنصر نقش کارکنان پزشکي درون گروههاي درماني مشخص گرديد

  . نمود واردنظام خدمات سالمتدر ا  براي خدمت ارايه شده رپاسخگويي فردي

، هنوز شواهد اندکي مبني بر استفاده از فرصتها براي ۱۹۹۰در اوايل دهه  -
نهادينه ساختن مفهوم ارتقا کيفيت در خدمات سالمت در سطح ساختاري، وجود 

  . داشت

 سازمان ملي خدمات سالمت انگلستان تاسيس شد و مستقيما ۱۹۹۹در سال  -
دولت براي اولين بار مسووليت قانوني . قبت سالمت پرداختبه مساله کيفيت مرا

امر کيفيت را عهده دار شد و نگرش حاکميت فراگير که پيش از اين تنها در 
. کاري کاربرد داشت به عرصه ارايه کيفيت گسترش پيدا کردمورد امور مالي و بارِ

  .تبديل شد کيفيت به جاي يک ضميمه مطلوب به هدفي غالببدين ترتيب 

 براي موسسه ملي تعالي خدمات باليني انگلستان به عنوان يک الگو و نمونه بارزِ
  :يک مرکز تعالي خدمات باليني استاندارد، وظايف زير تعريف شده است

 به عنوان زير بناي اصلي ساير پزشکي مبتني بر شواهدتشکيل کميته هاي  -
مت، تدوين راهکار سال يآور فنمميزي باليني، ارزيابي (فعاليتهاي اين مرکز 

  ....)طبابت باليني و 

  داروها، تجهيزات، درمانها و مداخالت موجود و جديدارزيابي و نقد علمي  -

                                                 
1
 Griffiths 
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هاي علمي به ارائه دهندگان خدمات  ١خبرنامه تهيه و ارائه پيشنهادات و -
  سالمت 

   و به روز رساني راهکارهاي موجودراهکارهاي باليني جديدتدوين  -

   به بيماران اطالعات مناسبارائه  -

  از طريق چارچوب حاکميت بالينياستانداردهاي مليتهيه و ارائه  -

پس از تاسيس سازمان ملي تعالي خدمات باليني در انگلستان که در واقع نهاد 
ارتقاي کيفيت خدمات باليني بود، به سرعت مراکز و براي  فعاليت متمرکز

د که شايد اولين آنها سازمانهاي مشابهي در کشورهاي ديگر جهان تاسيس شدن
  .   بود٢آژانس تحقيق و ارتقا کيفيت اياالت متحده

 مساله ارتقاي کيفيت در NICE, سال از تاسيس ۱۰اکنون پس از گذشت حدود 
سالمت بسياري از کشورهاي جهان مطرح شده است و کشورهايي ميان متوليان 

مستمر راي ارتقاي بمنسجم که ميل به توسعه پايدار دارند در جستجوي نهادهايي 
  .کيفيت خدمات سالمت خود هستند

                                                 
1
 Newsletter 

2
 Agency for Health Research and Quality 
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افته ودر حال ي جهان اعم از توسعه يها  از مردم کشورياري بسي امروزه دغدغه
 توجه به بعد . ممکن استتيفين کي به خدمات سالمت با بهتريتوسعه دسترس

کشورها مثل  يم در بعضيشود که بدان ي پر رنگتر مي خدمات سالمت زمانيفيک
ر يغمرگ هر روز سه ) شود يافته محسوب ميسعه  تويکه از کشورها (نروژ

ط در يافراط وتفر. دهد يرخ م سالمتن خدمات ييت پايفي به علت کيضرور
ان ي م،قي عميش شکافيدايارائه و استفاده از خدمات  نظام سالمت منجر به پ

 ي از سو و استشده نظام سالمت ي ت خدمات ارائه شده و توان بالقوهيفيک
 .دنينما يل مي بر نظام سالمت تحمي گزافينه هاي هز،نابه جان خدمات يگر ايد

ش از ي و ب،کاي در امرک صورت گرفتهيلوژوياقدامات راد درصد ۲۵ مثال يبرا
 ير ضروري جهان غيها کشوراز  ياريز شده در بسي تجوي درصد داروها۵۰

 ي ارتقايت و ح باالتر نبودهينه هاي هزيالزاما به معنات باالتر يفي کنيبنابرا ،است
  .شود ينه ها مي باعث کاهش هز،تيفيک

کيفيت خدمات سالمت عبارتست از ارائه خدماتي که بيماران 
و خدماتي که برايشان الزم است ) کيفيت از ديد بيمار(خواهند  مي

، در زمان مناسب و توسط فرد مناسب با استفاده )کيفيت حرفه اي(
  .از کمترين منابع و بدون خطا
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 ي جهت ارتقاکميست و ي صورت گرفته در قرن بيها شرفتيپبا توجه به 
موزش دهندگان آ که مي دارازين -ف ذکر شدهيمطابق تعر -ت خدمات يفيک

فاصله گرفته و به ستم ي پزشک قرن بي و متخصصان سالمت از الگويپزشک
 بود که به ي پزشک اول پزشک. شوندترکي نزدکم يست و يقرن ب پزشک يالگو
 ،ستينگر ي ميک ارزش محوري به عنوان ي به خودمختار،کرد يم طبابت ييتنها

 در .دانست ي خود را مصون از خطا م،مارانيو در هنگام مواجهه با همکاران وب
 مراقبت را درک ي و نظام هايست که کار گروها يپزشککه پزشک دوم يحال

   .رديگ ين نظام را به دست مي ايکند و رهبر يم
ابعاد مختلف ن ها کنند که آ ي پزشکان فکر ميسنت به طور  هنوز هماگر چه

 ،دهند يت را ارائه ميفين کين بهتري و بنابراشناسند ي را م سالمتت خدماتيفيک
  .کنند ي اشتباه م، اغلباما

ت يفي کاهش کي  نحوهي از دربارهيمورد نم که اطالعات يهست يوه ايازمند شينما 
 يها ها ونظام  روشيري به کارگم بايتوانما قرار دهد، تا بار ينامطلوب را در اخت

ن ي به ا.مي و به حداقل رسانمي را کاهش دهها يخطاها و کاست ،تيفي کيارتقا
ت باالتر ارائه يفي با کي خدماتانتو يهمان منابع سابق م يريبا به کارگق يطر
  ما در نظام سالمت،نکهيجه اينت .دکر را درمان ماراني از بيشتريا تعداد بي ،دنمو

م خدمات سالمت بر اساس ينان حاصل کنيم تا اطميازمندي نييبه ابزارها
 .گردد يت ممکن ارائه ميفين کي و با بهتر،موجودن دانش ين و معتبر تريدتريجد

 يني باليزيمم. است يني باليزيممنه ين زمين ابزارها در اي از موثرتريکي
 به ما  وستاستانداردها  ا در قالب، معتبر شواهد بريمند و مبتن  نظاميکرديرو

  .يابد ميارتقا وسته يبه صورت پسالمت ت خدمات يفيبخشد که ک ينان مياطم
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   ؟ستي چيني باليزيمم

و تحت عنوان مميزي  ۱۹۸۹ ن بار در سالي اولي برا١يني باليزي ممي هيمفهوم اول
 ي برا۱۹۹۰ شد و بعد ها در سال ي معرف٣ سالمت انگلستاني ملنظامبه  ٢پزشکي

 به پوشش دهد،ز ين مراقبتهاي درماني را ريسا و انپرستار يتهاي فعالنکه بتوانديا
  .افتير نام يي تغيني باليزيمم

 يت افرادين و فعال آ به سال ها قبل ازيني باليزي ممي نهيشي پ،ن وجوديبا ا
 .گردد يم از ب٥نگليتيفلورانس نابه ن آ قبل از ي و حت٤ارنست کدمنهمچون 

ج ي نتا۱۹۱۲ در سال شده است، شناخته ي پزشک٦زيممن يعنوان اولکدمن که به 
 ينها مورد بررسآ يماريبو ماران را با توجه به شرح حال يب  ازي تعداديجراح

 به ، صورت گرفته توسط جراحانيها  بردن به خطايق با پين طري اازقرار داد و 
ن افراد سالها ي اياهتي با وجود موفق. نموديانيماران کمک شاير بيکاهش مرگ و م

ن يدر طول ا. رديمورد توجه قرار گ د،ي آن طور که بايني باليزيتا ممد يطول کش
مار ي محور به بيافته و در واقع از منظر پزشکي توسعه يني باليزيمدت مفهوم مم

ن به کار  آي روشن سازيبرا که يفين تعارآ همراه با ،ر جهت دادهييمحور تغ
 يني باليزي قابل فهم ممي وليي ساده وابتدافي تعر؛ استتهافيز تکامل يرفته اند ن

 يندي فرايزيمم: " عبارت است از، ارائه شد۱۹۸۹ن بار در سال ي اوليکه برا
 ،رات الزميي و اعمال تغماران را با نظارت بر طبابتيت مراقبت از بيفياست که ک

  ". بخشد يارتقا م

                                                 
1 Clinical Audit 
2
 Medical Audit 

3
 National Health System (NHS) 

4
 Ernest Amory Codman 

5
 Florence Nightingale 
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 يف کاملتريتعر) (NICEستان  انگليني خدمات بالي سازمان تعال۲۰۰۲در سال 
  : ر ارائه داديبه شرح ز

ي جهت ارتقاي کيفيت خدمات باليني است که به نديمميزي باليني فرا
مرور نظام مند چگونگي مراقبت از بيماران در مقايسه با استانداردهاي 

پردازد و تغييرات الزم جهت بهبود ساختار، فرايند  صريح و روشن مي
کند و همچنين   از بيماران را شناسايي و اعمال ميو پيامدهاي مراقبت

رات و بهبود کيفيت خدمات نظام ييح تغيبراي اطمينان از اعمال صح
  .پردازد ندها ميي به پايش و بازبيني دوباره فرا،سالمت

  
 ،درمان ،صيتشخ را اعم از ي مختلف طبابت فعلي جنبه هايني باليزيدر واقع مم
 ها استاندارد قرار داده و با ي مورد بررس، استفاده از منابعي نحوه و مارانيمراقبت از ب

 با آنها تفاوت ها و نقص ها در جهت انطباق  و رفعييکند و با شناسا يسه ميمقا
 قابل سنجش يها که جنبه ها  استانداردنيا. دنماي ين طبابت ممکن اقدام ميبهتر

  . باشند بر شواهديمبتند همواره يکنند با يمف يمار را تعريمراقبت از ب
  

  شرفتهيپنظام سالمت ک ي در يني باليزياه ممگيجا
ت ير چتر حاکمي است که در ز١ينيت بالي ازحاکمي ضروري جزئيني باليزيمم
 از يکيدهد و  يل مي طبابت را تشکيستم بهبود استاندارد هاي از سي بخشينيبال

 تحقيق، يني باليش اثر بخ،ت خطريري مدچون يين را در کنار مقوله ها آيهاستون
  .سازد يمآموزش پزشکي  و سازمانانتقاد پذيري در  ،و توسعه

  

                                                 
1 Clinical Governance 
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د به رسالت يبام يک جمله خالصه کني را در يني باليزيت مميم اهمياگر بخواه
ج يشود و نتا يان نظام سالمت ارائه مي که به مشتريت خدماتيفي کين در ارتقاآ

  . ميينما اشاره ن افراديا ين براآحاصل از 

 که در يت خدماتيفياز کم يتوان يم است که يني باليزيبا کمک ممگر يان ديبه ب
 ،ميده ينظام سالمت ارائه م

 يا گونهبه  وم يومطمئن ش
 يمستند چگونگمند و  نظام

 اطالعت خدماتمان را به يفيک
  . ميگران برسانيد

اگر چه در متون مختلف 
 يزي ممي برايمختلف يها روش

ن ي اما ا، ذکر شده استينيبال
 ها تنها به ابهام يدسته بند

زند واز  يمشتر موضوع دامن يب
 يطکنند و آن هم  يم را دنبال يوه کليک شيتا ين روشها نهايتمام ان جا که آ

ده ي ها را نادين دسته بنديتوان ا ي م،ستا  تا به انتهايني باليزي ممي کردن چرخه
  بنا به يگاه مراحل اما ،استن چرخه ثابت ي اياگر چه چارچوب کل. گرفت

    .شود يا کاسته ميو ضرورت افزوده 
  

  اي، مميزي باليني است؟ آيا هر مميزي

 يگري دواژه هاي:  نيست که پيشوند مميزي را به همراه داردمميزي بالينيتنها 
 مميزي  ازيگريانواع ديا و چون مميزي مالي، مميزي داخلي، مميزي سازماني 
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در اينجا تعريف کوتاهي از .  اشتباه شونديني باليزي با ممديز وجود دارد، که نباين
  :دهيم ارائه ميانواع هريک ازاين 

  

    مميزي مالي �

نمايد که  پردازد و اطمينان حاصل مي يممميزي مالي به بررسي حسابها و دفاتر 
  .وضعيت مالي سازمان درست، دقيق و منصفانه منعکس شده است

  

   مميزي داخلي �

انجام  داخل هر سازمان دريک سرويس ارزيابي مستقل ق يند از طرين فرايا
اين . نمايد ي مفعاليتهاي تمامي سطوح مديريتي آن سازمان را بررسي و ،شود يم

سرويسها به طور عيني به بررسي، ارزشيابي و در نهايت ارائه گزارش در زمينه 
 از منابع اثربخشي و کارايي سيتمهاي کنترلي داخلي، وضعيت مالي، استفاده موثر

  .پردازند مي... و 
مميزي داخلي يک فعاليت داخلي است که از طريق نظارت بر فعاليتها و در واقع 

پردازد که؛  آيا کارها به همان  يمي به بررسي اين موضوع نيبالهاي غير  منظا
  ؟شوند  انجام مي،)استاندارد(روالي که بايد انجام شوند 

 

  مميزي سازماني �

 مستقل و معموال داوطلبانه از کل سازمان است که بر  مميزي خارجي،ينوع
در حاليکه مميزي . پذيرد اساس چارچوبي از استانداردهاي مشخص انجام مي

باليني به جزئيات فرايندها و نتايج حاصل از ارائه يک خدمت باليني خاص توجه 
کند، مميزي سازماني به چگونگي تاسيس يک سازمان و کليه کارهاي آن در  مي

  .نگرد ک روز ميي
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  :براي مثال. ها در چند حيطه با هم داراي اشتراک هستند همه انواع مميزي

همه آنها بررسي و ارزشيابي نموده و به ارائه گزارش در مورد فرايندها  -
  .پردازند ونتايج مي

شوند،  همه آنها در راستاي اطمينان از اينکه کارها به بهترين نحو انجام مي -
  .پذيرند صورت مي

  .همه آنها نيازمند زمان، تالش و برنامه ريزي دقيق هستند -
 .کنند همه آنها از طريق مقايسه وضعيت فعلي با وضعيت استاندارد عمل مي -

  
ارائه يک تفاوت مهم ميان مميزي باليني و ساير انواع مميزي اين است که 

ه در حالت ايد (دانند يمدهندگان خدمات سالمت مميزي باليني را از آن خود 
خودشان در مورد يافته هاي ، دهند خودشان فرايند مميزي را انجام مي، آنها )آل

خودشان تغييرات را اعمال کرده و منجر ، رسند و به نتيجه مي کنند آن بحث مي
 شخصي از بيرون ،در حاليکه در ساير انواع مميزي، ... وشوند به ارتقا کيفيت مي

  . کند آيد و سازمان را مميزي مي مي
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 يني باليزي مميجزاا

 ،رندير ناپذييتغثابت و  يزي مراحل چرخه مميم بعضيهمان گونه که ذکر کرد
 :عبارتند از  اجزانيا

  ن استاندارد هاييتع) ۱
  ت موجوديوضع يبررس )۲
  با استانداردها موجود  تيوضع ي سهيمقا )۳
  مور درصورت لزييتغاعمال ) ۴
  ند مورد نظريت فرايفيکاز بهبود نان ي جهت اطمي مرحله قبل۴انجام مجدد  )۵

  . نديگو ي ميزي ممي چرخه ي مرحله ا۵ند ين فرايبه ا
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  :يني باليزيمراحل انجام مم
 

  يني باليزيم مميل تيتشک )۱

  انتخاب موضوع )۲
  يزي مميداردهانن اهداف و استاييتع )۳
  انتخاب نمونه )۴
  يدرنظر گرفتن مسائل اخالق )۵
   اطالعاتي و جمع اوريزيربرنامه  )۶
  ز داده هاينالآ )۷
  جي نتاي ارائه )۸
   گزارشنگارش )۹

  رات الزم يي تغاعمال )۱۰
  يزيتکرار مم )۱۱
  انتشار )۱۲

مرور و تدوين 

 استانداردها
جمع آوري 

 اطالعات مربوط به

 دموجو وضعيت

ايجاد تغيير در 

 صورت لزوم
ي اطالعات  مقايسه

جمع آوري شده با 

 استانداردها
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  :م پرداختين مراحل خواهيک از ايح هرير به طور خالصه به توضيدر ز

  يني باليزيم مميل تيتشک

  چه کساني بايد در فرايند مميزي باليني درگير شوند؟

 را شامل ينيم بالي تي اعضاي  است و همهيم چند بخشيک تي يني باليزيم مميت
م جهت بهبود رات الزيي و اعمال راحت تر تغيين امر منجر به شناساي ا.شود يم
شبرد يهمکاران جهت پ  افراد وهمهت وتعهد يرا حمايز، شود ي مينيت باليفيک

  . استيرات الزامييتغ
  

  :انتخاب موضوع
  رد؟ي قرار گيني باليزيرد ممو مدي بايچه موضوع

ن ي به هم،رسند ي مناسب و مرتبط به نظر ميني باليزي ممي براياديموضوعات ز
 تا ن موضوع ها صورت گرفته استي اي جهت دسته بنديادي زيل تالش هايدل
 يم بنديک چارچوب مناسب تقسي ، مشخص قرار دهندي طهيها را در چند ح نآ

 ريب زي به ترتنآ يطه هاي ح ارائه شد که۱۹۶۶ در سال ١نيدونابدتوسط 
  :باشد يم
  
  کارکنانو  منابع يده و سازمانمنابع به  ي دسترسيچگونگ :ساختار .۱
  .شود  ين مآنچه که منابع صرف انجام آ هر :نديراف .۲
 يت زندگيفي و کي انجام شده بر سالمتيت هاي فعاليياثر نها: جينتا .۳

ستم ي سيت هاي که در اثر فعاليراتيي تغي وبه طور کل، خدماتگان کنندافتيدر
  .جاد شده استيت افراد اير وضعسالمت د

                                                 
1
 Donabedian 
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ت يد اولوي انتخاب موضوع بايت منابع مربوط به سالمت برايبه علت محدود
 يها اريمع. مينتخاب کن ات راين اولويشتري بيموضوعات دارا انجام داده و يبند

  :کنند ينظر کمک م  موضوعات مورديت بنديلور به اويز
  
   موضوع مورد نظرينيت بالياهم )۱
  ماراني مانند ب،م سالمتنظا استفاده کنندگان از خدمات يران بآت ياهم )۲
  نآ از ي ناشاتخطرفراواني وقوع و )۳
  طهي و ارائه دهندگان خدمات به آن ح پزشکاني عالقه )۴
  ن آتيري و مشکل بودن مديدگيچيپ )۵
  ستمي به سيلي تحمنهيهز )۶
   آنيبرا ي و ملي حرفه ايدر دسترس بودن استاندارد ها )۷
   آنطه مرتبط باي حر درييامکان اعمال تغ )۸
  

   يزي مميدارد هانن اهداف و استاييتع

د سه ي بايزيند ممي و قبل از شروع فرايزيمم ي ک پروژهين عنوان ييپس از تع
  :ز مشخص و به توافق رسانده شوديچ

   يهدف کل �

 به يزي ممي پروژهانجام  که قرار است با يتوان به صورت سوال يمرا  يهدف کل
 مطابق ،يابتي ديا در درمان زخم پايآ" : مثالي بران نمود،ايبن پاسخ داده شود آ

  "ن درمان موجود عمل شده است؟يبهتربا 
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کند  يمف يج مورد انتظار را توصي که نتاين را به صورت جمله اآتوان  يما ي
 ارائه يابتي ديماران مبتال به زخم پاي که به بي خدماتيارتقا":  مثالي برا،نوشت

  ".شود يم
  
  ينيا عي ياهداف جزئ �

 ي براوکند  يم مي ترسيزي ممي  پروژهي برايعي چارچوب وسي هدف کل
 شکسته يتر يني عياجزا به کهراحل انجام پروژه الزم است مشخص کردن م

  .شود ي پروژه اطالق مينياهداف ع ن اجزاي به مجموعه ا.شود
   
    استاندارد �

د درمان شوند يماران چگونه بايبدارند  يمان ي ساختارمند هستند که بياستانداردها جمالت
 محک ي برايزي ممي نجا که در پروژهآ از .دگردد ارائه يوخدمات سالمت چگونه با

 نآ مختلف ياز به دانستن خدمت مناسب و جنبه هايم سالمت ننظازدن خدمات 
ک ي  درمان به عنوانيها ن جنبهي ايريگ  اندازهيان چگونگي با باستاندارد ،ميدار

ست ا ين ارتباط تنگاتنگ تاحدي ا.استده يمطرح گرد يني باليزيم مياديجز بن
 بدون وجود استاندارد يزي انجام ممر بوده وي ناپذکيتفک يزياستاندارد و ممکه 

د ي را بسنجيزي دارد که چيت کميدر واقع اهم. دباش ير ممکن مي معنا و غيب
ده است، ت موجود که حاصل سنجش شما بويد وضعينکه بدانآبدون ) يزيمم(

ن يو همچقدر فاصله دارد ) استاندارد( مطلوب تيا بد و با وضعيخوب است 
مفهوم  يبرد، يمطابق با آن صورت نپذ يري سنجش و اندازه گ کهيطور استاندارد

  . است
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در "و " ترين به روز"استانداردها بايد همواره مبتني بر 
 به شواهد موجود باشند، زيرا ارزش استانداردها" ترين دسترس

همچنين بايد قبل از استفاده . شواهدي است که بر آن استوارند
از استانداردها توافق در سطوح مختلف محلي و ناحيه اي در 
مورد آنها ايجاد شده باشد و گرنه در بهبود کيفيت خدمات 

  .باليني نقشي نخواهند داشت

  
 يزيدر مم  باشد تايگريات ديد حائز چه خصوصي با، بر شواهدياستاندارد مبتن

  ؟شود قابل استفاده ينيبال
  
  
  .ا داشته باشديق وگوي دق،ي علميزبان -
 مورد ،ن آ را بات موجوديتطابق وضعسه باشد تا بتوان يقابل سنجش و مقا -

  . قرار داديبررس
  .باشد قابل اجرا -
  . باشديزيممرتبط با اهداف پروژه م -
  .بول باشدح و قابل قي صحياز نظر تئور -

١هدف، استاندارد در
ن يف اي در واقع استاندارد با تعر.شود مي تعريف ٢استثناء و 

  .شود يقا مشخص مي هدف است که دقفي تعربه خصوصو دو شاخص 

                                                 
1
 Target 

2 Exception  
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يعني اينکه استاندارد مورد نظر در چند درصد از جمعيت مورد بررسي  :هدف
بايد وجود داشته باشد، يا يک خدمت مشخص به چند درصد از افراد جمعيت 

ف ي تعريافتني و دست ي همواره هدف واقعبهتر است. د ارائه گرددمورد نظر باي
 .ه شودرساند% ١٠٠با تصميم بر اينکه در مميزي هاي بعدي به د، البته شو

 خون پرفشاري به مبتال بيماران از درصد ۹۰ فشارخون" : در عبارت استانداردمثأل

. ف شده استير درصد تع۹۰هدف  ،"شود گيري اندازه سال در يکبار حداقل بايد
 خون يماران مبتال به پرفشاريد فشارخون تمام بي است که قاعدتا بايهيبد

ن امر يط موجود اي با توجه به شراي شود وليريبار در سال اندازه گ کيحداقل 
 است که از يتيگر وضع ميترس ،د که هدفيتوجه داشته باش. ستير نيامکان پذ

 يزيت در پروژه مميفيمطلوب ارتقا کزان يمحداقل و ت موجود بهتر بوده يوضع
 هدف تعيين شدهشتر از يا بيد برابر ي باييدستاورد نهامسلما  .دهد يرا نشان م

 يد در نظر داشته باشند که طي بايزي ممهاي ان پروژهين حال مجريو در ع. باشد
به عنوان نمونه در مثال . ندن درصد برسا۱۰۰د هدف را به ي باي بعدي هايزيمم

 يبه گونه ابايد ط ي مداخالت مختلف، شرايطيزي هاي مجدد و م مدر فوق،
ند، ساير بيماران  که در دسته استثنائات قرار دارير از مواردي که غشودفراهم 

قرار  فشارخون يرياندازه گمبتال به پرفشاري خون همگي تحت بررسي ساليانه 
 .گيرند

 به علت وجود يرند، ول مطابقت با استاندارد نداکه هستند مواردي :ءاستثنا
مکن است داليل م .شوند محسوب نميز ين نقص نظام ،ي و منطقيل علميدال

قابل قبولي وجود داشته باشد که براي يک بيمار دقيقا مطابق عبارت استاندارد 
براي مثال اگر يک بيمار مطابق . است انتخاب بيماريک دليل شايع . عمل نشود
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 چون براي گذراندن ،"جاع ويزيت نشود هفته پس از ار٤"استاندارد طي 
  . شود  کوتاهي و اشتباه سيستم قلمداد نمي!تعطيالت به مسافرت رفته است

نوعي کوتاهي در ارائه خدمت نباشد که تغيير   که يک استثناشوددقت بايد البته 
  . شده باشدجلوه داده قيافه داده و موجه 

رسانده و به توافق  ،زي تعريفمميهنگام تدوين استانداردهاي استثنائات بايد 
  .شوند

  

 ،شود استانداردي که قابليت حصول به آن در شرايط موجود يمگفته 
  .وجود ندارد را اصال وضع نکنيد براي شما

  

  انتخاب نمونه

مورد نظر ت ي جمعي ن است که همهآال  دهيا، ي پژوهشيهمانند طرحهااگر چه 
ر ممکن بوده و اغلب ي در عمل غي ولدي قرار دهيزي مورد مم و کردهيرا بررس
  .کند يت مي کفايکاف با تعدادو ک نمونه مناسب يانتخاب 

   اطالعاتيورآ و جمع يزيبرنامه ر

 اطالعات فراهم کردن اطالعات الزم جهت ين جا که هدف از جمع اورآاز 
 يهيبد.  نموديورآد اطالعات مرتبط را جمع ي تنها با،سه با استاندارد استيمقا

ر اصول ي مغا،اضافهنه يهزل يتحمعالوه بر ، شتري اطالعات بيورآ  جمعاست که
  .ز هستي نياخالق
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    داده هاليتحل

د تا ين کنييتع. ديسه کني اطالعات را با استاندارد مقايورآج حاصل از جمع ينتا
ها   استانداردتطابق بال عدم ي استانداردها عمل شده است؟ دالمطابقزان يچه م

  چه بوده است؟
  

   جينتا  ارائه

از ي که احساس نيد در مواردي کني وسعديارائه ده همکاران خود يج را براينتا
  :دي به توافق برسد،ير نمودييبه اعمال تغ

  ؟ر کندييتغ... ا ي طبابت يا الزم است نحوه يآ -
  ؟شوندا الزم است استانداردها به روز يآ -
 ؟ دارندمجددا يشتر يموزش ب آاز بهيا کارکنان نيآ -

       گزارشرشنگا

کر ذات را ي خود را نوشته و جزئيها افتهي ،يد به صورت کامال رسميت بايدر نها
  .باشد استفاده مجدد قابل يزيممانجام نده جهت يآد تا در يکن

  

  يزيرات الزم و تکرار مميي تغاعمال

با کمک تمام همکاران  ،يزيند مورد مميدر فراات رييتغبه اعمال در صورت لزوم 
  .ديک شويا به آن نزدي ،دهيد که به استاندارد رسيي نمايد و سعيل شووارد عم

رات ييتغمناسب د تا از اعمال يرا تکرار کن يزيک فرصت مناسب مميسپس در  
  .ديينمانان حاصل ياطمت خدمت مورد نظر يفيو ارتقا ک
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   انتشار
د يتشر کنمنآن را د ي با،ار ارزشمند استي انجام شده بسيزيند ممينجا که فراآاز 

ج ين قابل استفاده است نتايري سايبران چه آ البته ،ن استفاده کنندآگران از يتا د
   .دين راه گرفته ايکه در ااست  ييها استفاده و درسمورد  بلکه روش ،ستيشما ن

ت کوچک يک جمعي ي معموال بر رويزيند ممي که فراديبه خاطر داشته باش
  .ستيگر ني ديتهايم به جمعيج آن قابل تعميشود و نتا يانجام م

  

  توجه به اصول اخالقي

 درپروژه هاي مميزي باليني نيازي به تصويب طرح ،خالف طرحهاي تحقيقاتي بر
ولي پروژه . هاي اخالق در پژوهش و کسب تاييديه اخالقي وجود ندارد در کميته

  وهاي مميزي باليني نيز بايد در يک قالب کامال اخالقي انجام و هدايت شوند
 .در نظر گرفته شود در تمام مراحل انجام پروژه ياخالق يارزشها

  

  ي پزشکيزي با مميني باليزيتفاوت مم

که ي در حال،ر پزشک استي پزشک محور بوده و تنها فرد درگي پزشکيزيمم
 شامل پزشک و ينيم بالي افراد تي هي بوده و کلين بخشي بيندي فرايني باليزيمم

ن جا که به ندرت پزشک تنها فرد موثر  آ از.رديگ ير پزشک را در بر ميپرسنل غ
م ير افراد خارج از تيوساد گرد يماران ارائه مي است که به بيت خدماتيفيدر ک

ارائه شده ت خدمات يفي در کياتي نقش ح،ريماربر و مدي ب،يمانند منشز ين ينيبال
 يو تمام ل شده استي تبديا ن حرفهيب کامال يکردي به رويني باليزي مم،دارند

  .رديگ ي در بر مبخشها را
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  پژوهش با ينيبال يزي مميشباهت ها و تفاوت ها

 به اشتباه  که با پژوهش دارد،ي فراوانيها  به علت شباهتي گاهيني باليزي مم
وجود  ي قابل توجهيها ن دو تفاوتياميان که ي در حال،شود يانگاشته م آن معادل

  .ددار

ک ي ي بهتر برايافتن درمانيمانند د يجاد دانش جديهدف از پژوهش ا
ن ي بهترمطابقا يآپردازد که  يمن موضوع ي به ايزيکه ممي در صورت،ستيماريب
 رسالت پژوهش يبارتعبه  ؟ري خايشود  يم عمل ،ي علمين دستاوردهايتريقوو

  . استحينان از انجام عمل صحياطم يزي و رسالت ممحيکشف عمل صح
 يزيج حاصل از مميکه نتاي است در حالميعم تج پژوهش قابل تکرار و قابلينتا

توانند استفاده  يمگرفته شده  به کار روشر افراد تنها از ي و سانبودهر يم پذيتعم
ن پژوهش بر ي همچن. استآن پروژهخود ج هر پروژه منحصر به يد و نتانينما

  در،رسد يان مي گرفته و به پاانجامکبار يو بوده ش فرض يو پ يتئورک ياساس 
 مجدد قرار يزيد حتما مورد مميبا است که ياتي عمليندي فرا،يزيکه مميحال

شود،  ي پژوهشگر انجام ميکه توسط تعدادوهش ژخالف پ ن بريعالوه بر ا .رديگ
 ارائه دهندگان خدمات  بلکه خود،ستندين ک دسته مجزاي ،يزيجام ممان انيمتول
  . هستندنظام سالمتدر 
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  يک مثال عملي

 بر ١از يک فرايند مميزي باليني که در نظام سالمت انگلستاناي  خالصه
اين بررسي تحت : روي زخم پاي ديابتي انجام شده بود به شرح زير است

مدت (مميزي مدت زمان صرف شده جهت بهبود زخم پاي ديابتي : عنوان
دليل . انجام شد) شود تا زخم پاي ديابتي بهبود يابد يمزماني که سپري 

 درصد از افراد مبتال به ديابت در ۵ميزي اين بود که حدود انجام اين م
اي که شايعترين علت پذيرش و   به گونه.شوند طول حيات خود به زخم پاي ديابتي دچار مي

 زخم پاي ديابتي است و بديهي است که ، در اين بيماران بستري طوالني مدت در بيمارستان
ت اين افراد و کاهش قابل توجه هزينه هاي درمان به موقع، منجر به ارتقاي کيفيت سالم

  .تحميلي بر نظام سالمت خواهد شد
 ماه ازمراجعه به تيم تخصصي ۶ زخم پاي ديابتي در طي :استاندارد اينگونه تعريف شده بود

  .مربوطه بايد بهبود پيدا کند
اران ي موارد جديد بيم در ابتدا وضعيت موجود مورد بررسي قرار گرفت، بدين صورت که همه

ي مميزي وارد  نمودند، به اين پروژه ديابتي که به علت زخم پاي ديابتي به کلينيک مراجعه مي
  :اطالعات جمع آوري شده شامل موارد زير بود . شدند

  زمان مراجعه •

   نوع زخم •

  محل زخم •

  ي زخم اندازه •

  نوع پانسمان •

  نوع انتي بيوتيک استفاده شده •

  د و تاريخ هريکنمو يمي مراجعه تعداد مواردي که هر بيمار براي پيگير •

  رعايت نکات آموزش داده شدهزان يم •

  فراواني نسبي استفاده از کفش طبي مناسب و علل عدم استفاده از آن •

 تاريخ بهبودي •

 ماه ۶ به زخم پاي ديابتي در طي ن درصد مبتاليا۷۲بررسي وضعيت موجود نشان داد که 
  :عواملي چون. اين بيماري وجود داشت درصد قطع اندام متعاقب ۲يافتند و  بهبود مي
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مراجعه ديرهنگام بيماران به علت عدم آگاهي از عالئم و نشانه هاي ابتال به زخم پاي  �
  ديابتي

عدم حضور بيمار در ويزيت هاي بعدي به علت عدم آگاهي بيماران از اهميت پيگيري  •
 بيماري

وم استفاده از آن و عدم استفاده از کفش مناسب به علت عدم آگاهي به اهميت و لز •
 دردسترس نبودن کفش مناسب

  .مهمترين علل عدم بهبود در زمان مورد انتظار برآورد شدند
بررسي ها نشان داد که همه موارد فوق به علت عدم آگاهي بيماران بود که تا حد زيادي از 

  .شد اطالع رساني و آموزش نامناسب توسط پرسنل سالمت، ناشي مي
يعني تصميم گرفته شد که در اين .  درصد در نظر گرفته شد۸۰ه سپس هدف تعيين شد ک

يابند  يم ماه پس از ابتال بهبود ۶دوره مميزي درصد مبتاليان به زخم پاي ديابتي که در طي 
  . درصد رسانده شود ۸۰ درصد به حداقل ۷۲از 

ظم آموزشي با توجه به اينکه عدم آگاهي مهمترين علت بهبود ناکافي عنوان شد، دوره هاي من
براي بيماران و همچنين پرسنل ترتيب داده شد، همچنين يک دوره آموزشي در مورد نحوه 

و در انتها نيز تعدادي بروشور . ارائه آموزش صحيح و موثر به بيماران، براي پرسنل برگزار شد
در مورد اهميت اين بيماري و نکاتي که در هنگام دچار شدن به آن بايد رعايت گردد براي 

هاي آن براي بيماران ديابتيکي که هنوز به زخم پاي ديابتي  بيماران مبتال، و عالئم و نشانه
و در نهايت در مورد اهميت استفاده از کفش طبي . دچار نشده بودند، تهيه و توزيع گرديد

توان اين کفشها را از آنها  يممناسب و راحت اطالع رساني شد و مکانهاي مجازي که 
  . معرفي گرديدخريداري نمود،

 درصد زخم ها در ۸۵نتايج حاکي از آن بود که حدود .  ماه بعد وضعيت، مجددا بررسي شد۶
.  ماه پس ازارجاع بهبود يافته بودند که اين ميزان ازهدف انتخاب شده، نيز بيشتر بود۶طي 

 .هيج موردي از قطع اندام گزارش نشد
  :به دو هدف زير انجام گرفتسپس برنامه ريزي جهت مميزي مجدد به منظور نيل 

  بررسي اينکه آيا عملکرد در حد استاندارد حفظ شده است ؟ -

  . درصد۹۰ درصد به ۸۰افزايش هدف از  -
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 بيمـار ديگـر نيـز در نتيجـه     ۱۴ تا آن زمـان  ۱۹۸۶ لبررسي ها نشان داد كه از سا   
  .اند اند، يا براي هميشه فلج شده چنين اشتباهي به كام مرگ رفته

را وايـان   عامل را در بروز اين حادثـه مـوثر دانـستند و علـت مـرگ                  ۴۸پزشکان  
هاي پزشكي، پرستاري و داروسازي دانسته و بيمارسـتان را نيـز بـه               اهات تيم اشتب

در ايـن مـاجرا همچنـين صـنايع     . علت عدم آموزش موثر پزشكان مقصر دانستند    
  .داروسازي و وزارت بهداشت نيز زير سوال رفتند

  .هاي مديريت خطا در انگلستان شد اين ماجرا موجب شکل گيري پايه

 در مركـز پزشـكي      ۲۰۰۱ ساله، در فوريه سال      ۱۸ ٢وايان ژووت 
  .ناتينگهام پس از تقريباً يك ماه بيهوشي درگذشت ٣کوئين

 اشـتباهاً از طريـق      علت مرگ او تزريـق داروي ويـن كريـستين         
  .اسپاين به جاي وريد به وي بود
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  خطا چيست؟

رت است از شكست در انجام كامل يك فعاليت برنامه ريزي شده مطابق             خطا عبا 
و يا استفاده از يك برنامه غلط بـراي رسـيدن بـه يـك               ) خطاي اجرايي (با برنامه   

 خطـاي   و٤خطـاي اجرايـي   : پس دو نوع خطـا وجـود      .)خطاي برنامه ريزي  (هدف  

  . ٥برنامه ريزي
  

وهي ديگر معموالً بـه چـشم   بعضي از خطاهاي اجرايي قابل مشاهده هستند و گر     
  :توان خطاهاي اجرايي را نيز به دو گروه تقسيم كرد يم پس ،آيند نمي

 كـه قابـل مـشاهده       ٧خطاهـاي سـهوي    كه قابل مشاهده هـستند و        ٦خطاهاي لغزشي 

  . نيستند
   

  :شوند  تقسيم ميپنهان و فعالدر تقسيم بندي ديگر، خطاها به دو دسته 
افتـد و اثـرات آن       سط عاملين اصلي كار اتفاق مي      خطايي است كه تو    ٨خطاي فعال 

خطاهـاي  "معموالً از اين خطاهـا تحـت عنـوان     . شود تقريباً بالفاصله احساس مي   
  .شود  ياد مي"انساني
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 خطايي است كه در طراحي سازمان و يا تربيت نيروها اتفاق ٩خطاي پنهان
. ماند خاموش ميافتد، ولي اثرات اين خطا براي مدتها در سازمان نهفته و  مي

  .شود  مينام برده "خطاهاي سيستمي"معموال از اين خطاها تحت عنوان 

  
 تقـسيم   ارتكـاب خطـاي    و   غفلتخطاي  در تقسيم بندي ديگري خطاها به دو گروه         

 انجـام نـدادن يـك كـار صـحيح اسـت، ماننـد               ١٠خطـاي غفلـت   : شوند يمبندي  
 يك داروي الزم بـراي      تشخيص ندادن يك بيماري، ارزيابي با تاخير، عدم تجويز        

 ماننـد   ،  انجام دادن يك عمـل اشـتباه اسـت          ١١خطاي ارتكاب ... درمان بيماري و    
  .تجويز يك داروي غلط براي يك بيمار اشتباه در يك زمان نادرست
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  شود؟ يمچه موقع يك خطا موجب بروز حادثه 

تعريـف شـده و    ١٢ به وارد آمـدن آسـيب بـه يـك سيـستم     هنگامي كه خطا منجر 
  .هاي فعلي يا آينده آن سيستم را تحت تاثير قرار دهد ده شود و برون شخصم

  :توان در قالب سه گروه طبقه بندي كرد يم اين گونه حوادث را 
  

اي است كه موجب مرگ يا آسـيب جـدي بـه بيمـار               حادثه: ١٣ حادثه ناگوار  -۱
  .شده، يا كاركرد سازمان را مختل نموده باشد

کنـد گازهـاي اسـتريل       يمـ  پرستار اتاق عمل فرامـوش       به عنوان مثال هنگامي که    
درون حلق کودکي را که تحت عمل جراحي آدنکتومي قرار گرفته اسـت خـارج               

 يک رخـداد نـاگوار و   ،کند و در نتيجه راه هوايي کودک مسدود شده و فوت کند 
  .فاجعه آميز رخ داده است

  

ت ضـرر رسـان   توانـس  يمـ حادثه اي است كه بـالقوه     : ١٤ حادثه بدون عارضه   -۲
عدم ضرر رسـاندن ممكـن      . باشد ولي منجر به هيچ گونه زيان واقعي نشده است         

  .است ناشي از ماهيت جبراني فيزيولوژي انسان يا صرفاً از روي شانس باشد

به عنوان مثال اگر در بيماري که تا به حال پني سيلين دريافت نکرده، به هر دليلي 
ريق آن به بيمار انجام نشود ولي بيمار از تست حساسيت به پني سيلين قبل از تز

روي خوش شانسي به پني سيلين حساسيت نداشته و پس از تزريق آن دچار 
 .شوک آنافيالکسي نشود، يک رخداد بدون آسيب اتفاق افتاده است
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 كه بـه دليـل تـشخيص و تـصحيح     هستندمواردي : ١٥موارد نزديك به خطا  -۳
از بـروز پيامـدهاي     )  يـا بـدون برنامـه      به صورت برنامـه ريـزي شـده       (فعل خطا   

  .ناخواسته آن جلوگيري شده باشد

شده، گازها را از حلق کودک در مثال اول اگر پرستار به موقع متوجه اشتباه خود 
ک به خطا رخ داده ي و کودک از مرگ نجات پيدا کند يک مورد نزددينماخارج 

 .است

  
 تقـسيم  غيرقابل پيشگيري و   گيريقابل پيش توان به دو گروه      يمحوادث را همچنين    

  حادثه اي را قابل پيشگيري گويند كه در اثـر يـك خطـاي پزشـكي حـادث                  .كرد
  .داافتخواهد  اتفاق ن،هاي پزشكي استاندارد  مراقبت ارائهشود و در صورت يم

پيوندند كه شرايط مخفي نظير نارسايي       يم زماني به وقوع     ١٦تصادف و حوادث ناگوار   
  .اه فعال انساني همراه شوندسيستم، با يك اشتب
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هاي اتفاقي است كه بـراي حـصول          رهايي از آسيب   ١٧شرط برقراري امنيت بيمار   
به آنها نياز به تاسيس سيستمها و پروسه هاي عملكردي وجود دارد كـه احتمـال                
وقوع خطاها را به حداقل رسانده و احتمـال جلـوگيري از بـروز آنهـا و کـاهش                   

  .صورت وقوع، به حداكثر رساند از آنها را در يعوارض ناش
  . استشناسايي خطاهان مهم، ي به ايابي دستين گام براياول

  : سه روش براي شناسايي خطاها وجود دارد

  گزارش دهي اجباري  �
  گزارش دهي اختياري  �
 سيستم هاي فعال نظارتي �

  
 بيـشتر بـراي خطاهـايي كـه منجـر بـه آسـيب             سيستم هاي گزارش دهي اجباري    

روند و يك دايره قانوني كـه جزيـي از پيكـره دولـت               به كار مي   ،اند  شده ١٨جدي
اين گونه خطاها كه توسط فرآينـد مميـزي         . باشد  است موظف به گزارش آنها مي     

قابل كشف هستند، تنبيه هاي قانوني به دنبـال دارنـد و جامعـه حـق دارد كـه در           
  .مورد آنها اطالع داشته باشد

 يب جـد  ي که به آسـ    ياسايي خطاهاي  براي شن  سيستم هاي گزارش دهي اختياري    
  . روند يم به كار )حوادث بدون عارضه و موارد نزديک به خطا (منجر نشده اند،
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اي وجـود دارد كـه    در بسياري از سازمانها سيـستم هـاي محرمانـه    

. پردازنـد  افراد بدون مشخص شدن هويتشان به گزارش خطاها مي        
ي ايـن گزارشـها و    ارزش واقعشرفته که از  ي سالمت پ  يدر نظام ها  

 ،اطالعات حاصل از آنها در کاهش خطاهاي سيستم مطلع هـستند          
. شـود  براي گزارش اينگونه خطاها جوايزي نيز در نظر گرفتـه مـي         

 خواهند داشت، چون اينگونه گزارشات تنبيهي به دنبال ن      به هرحال   
  .اگر در سيستم درست نهادينه شوند بسيار موثر خواهند بود

  
 و سيـستم هـاي   سيـستم هـاي فعـال نظـارتي    نه خطاها از طريق شناسايي اين گو 

 .ارتقاي كيفيت نيز قابل انجام است

  

 :ي انسانيبرخورد با خطاها

  :توان مورد بررسي قرار داد يمبرخورد با خطاهاي انساني را از دو ديدگاه 
  .کيستميس و روش يروش فرد
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گانـه جلـب    در اين ديدگاه توجه بر روي اشـخاص بـه طـور جدا             :روش فردي 
ــي  ،شــود و خطاهــاي موجــود  م

هاي اشتباه ذهنـي     ناشي از پروسه  
دقتـي،   افراد مانند فراموشـي، بـي     

... انگيزگــي و  كــم تــوجهي، بــي
طبيعتـاً راه حـل     . گـردد  تلقي مي 

ــا     ــه ب ــز مقابل ــده ني ــشنهاد ش پي
طرفداران . رفتارهاي فردي است  

اين ديدگاه بـا خطاهـا بـه ماننـد          
ــورد   ــاري برخـ مـــشكالت رفتـ

با اين فرض كه اتفاقات     . نندك  مي
  .افتد بد براي انسانهاي بد مي

تفكر غالب در اين ديدگاه اين است كـه انـسانها جايزالخطـا              :روش سيستميك 
و ريـشه خطاهـا   . هستند، حتي اگر در بهترين سازمان ها مشغول به فعاليت باشند          
ر نتيجـه راه   د. كنـد   را نه در انسانها بلكه در سيستم و محيط كار افراد جستجو مي            

مقابله با خطاها را نه در تنبيه و تعويض انـسانها کـه در تغييـر و اصـالح شـرايط         
دانـد، تـا بـدين صـورت جلـوي           هاي دفاعي مي   کاري آنها و تهيه و تعبيه سيستم      

  .آنها را به حداقل برساندات خطاها را بگيرد و يا اثر

باشـد   زشكي مـي  هم اكنون روش فردي ديدگاه غالب در پ        :ارزيابي روش فردي  
، امـا ايـن    اسـت چون متهم كردن افراد بسيار راحت تر از متهم كردن سازمان هـا              

يكي از مهمترين معايب روش فردي از ميان      . ها و معايب بسيار دارد     روش كاستي 
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دانيم مديريت خطـا تنهـا در صـورت          بردن فرهنگ اعتماد است، همانگونه كه مي      
بـدون گـزارش دقيـق      .  خواهـد شـد    وجود يک سيستم گزارش دهي، موثر واقـع       

حوادث ناگوار، حوادث بـدون عارضـه و مـوارد نزديـك بـه خطـا راهـي بـراي                    
شناسايي خطاها و ايجاد موانعي براي بروز مجدد آنها وجـود نخواهـد داشـت و                

شود كـه اعتمـاد در بـين افـراد           تنها در صورتي اين محيط گزارش دهي ايجاد مي        
وش فردي چنين محيطي هيچگاه ايجاد نخواهـد        وجود داشته باشد، كه با اتخاذ ر      

نقطه ضعف ديگر اين روش اين است كه با فردي دانستن اشتباهات، سيستم             . شد
اي جز تكرار شـدن اشـتباهات    شوند و نتيجه ها مبرا از هرگونه اشتباهي تصور مي      

  .تحت شرايط محيطي مشابه بدنبال نخواهند داشت

يـه اسـاس مـديريت خطـا در روش     سدهاي دفاعي چنـد ال  :مدل پنيرسوئيسي 
اين موانع دفاعي از چندين اليه تشكيل شده است كـه بعـضي             . سيستميك هستند 

زنگهاي هشدار مانيتورهاي پايش كننده قلب، دستگاههاي تـنفس         ( سخت افزاري 
افراد و چک ليست هاي کنترل اجرايي، بررسي (و بعضي نرم افزاري  ...)دهنده و 

ــا و   ــتهاي احي ــه س  ...)روزان
آل آن اسـت کـه       ايده. هستند

هر اليه دفاعي بـدون نقـص       
باشد اما در دنياي واقعي اليه      

تر شـبيه اليـه      ها دفاعي بيش  
هاي پنيرسوئيسي هستند کـه     

اما . سوراخهاي بسياري دارد   
وجود سـوراخ در يـک اليـه      

شود چون اليه هاي ديگري نيـز وجـود دارنـد         بروز حادثه نمي   نجر به به تنهايي م  
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اما حوادث ناگوار زماني اتفاق خواهند افتـاد        . کنند قش محافظ را ايفا مي     آنها ن  که
هـاي   که سوراخ هاي تمام اليه ها در امتداد هم قرار گيرند و به عبارتي تمام اليـه        

  . ١٩محافظتي در يک نقطه مشخص داراي سوراخ و نقصان باشند

  

  شوند؟ يماين سوراخ ها براي چه ايجاد 

شـوند کـه قـبال     اعي به علت دو گونه خطـا ايجـاد مـي          سوراخ هاي اليه هاي دف    
 دهد و خطـاي پنهـان      يم خطاي فعال که توسط افراد رخ        ؛توضيح داده شده است   

اما مشکلي که وجود دارد اين اسـت کـه         . که ريشه در خود مديريت سازمان دارد      
د و خطاهـاي پنهـان يـا سـازماني       نشو يمتر احساس    خطاهاي فعال يا فردي بيش    

  .گيرند ورد توجه قرار نميمعموال م
  

  توان با خطاها مقابله و به بيان ديگر آنها را مديريت کرد؟ يمچگونه 

 و  محدود کردن وقوع حوادث ناگوار    : مديريت خطا از دو جزء تشکيل شده است       
اختن سيـستم    شـن  از آنجايي که اين امر هرگز به طور کامل محقق نخواهـد شـد،             

در . رابر بروز حوادث ناگوار داشـته باشـند       هايي که تحمل پذيري بيش تري در ب       
حاليکه اشخاص پيرو روش فردي در جـستجوي اصـالح افـراد هـستند، پيـروان              
روش سيستميک به دنبال يک برنامه مديريتي جامع براي  اصالح افراد، گروههـا،              

  .محيط کار، موسسه و به طور کلي نظام سالمت هستند
مثال بسيار خوبي براي الگو برداري در       فته  شري پ يتي امن يستمهاي با س  يهاي  سازمان

  . توان صنعت هوانوردي را مثال زد يمنه هستند که از اين ميان ين زميا
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  درس هايي از هوانوردي

کنند، در هر دو حرفه امنيت       يماي کار    پزشکان و خلبانان هر دو در محيط پيچيده       
ستند امـا موجـب     حوادث هوايي نادر هـ    . از اهميت بسيار زيادي برخوردار است     

شوند و انعکاس سريع و زيادي در مطبوعات و جهان پيـدا    تلفات جاني بسيار مي   
 رخ  يصـورت انفـراد    بر عکس خطاهاي پزشکي بر روي اشـخاص بـه            .کنند مي
تر از آن بـرخالف هوانـوردي هـيچ     مهم. کنند  پيدا نمييدهد و معموال انعکاس    مي

اي بــراي  شــده سيــستم اســتاندارد
ــات در  زمينــه خطاهــاي  تحقيق

موســسه . پزشــکي وجــود نــدارد
زند که   يمپزشکي آمريکا تخمين    

 ۴۴۰۰۰ساالنه چيـزي در حـدود       
 نفر به علت خطاهاي     ۹۸۰۰۰الي  

  .کنند پزشکي فوت مي
هوانوردي از جمله صنايعي است     
که به طـور گـسترده از مـديريت         

ايـن  اسـاس مـديريت خطـا در      . کند خطا جهت افزايش امنيت سيستم استفاده مي      
هـاي   گونه سازمان ها درک طبيعـت و وسـعت خطاهـا، تغييـر شـرايط و محـيط                 

شـوند و آمـوزش      خطرآفرين، تعيين رفتارهايي که موجب کاهش بروز خطـا مـي          
  .باشد کارمندان در بکارگيري اين رفتارهاي تعيين شده مي

براي ارزيابي امنيت در صنعت هوانـوردي از منـابع اطالعـاتي متعـددي اسـتفاده                
 داوطلبانـه   يهاي گزارش ده   هاي محرمانه از خلبانان، سيستم     نظر خواهي . ودش مي

خطا که در آن خلبان بدون ترس از تنبيه و به صورت داوطلبانه اشتباهات خود و                
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کند و يک سيـستم جديـد کـه در طـي آن              يا موارد نزديک به خطا را گزارش مي       
تهديـد کننـده امنيـت      افراد متخصص با حضور در هواپيما در طول پرواز مـوارد            

با اسـتفاده از ايـن منـابع        . کنند پرواز، موارد خطا، و رفتارهاي نادرست را ثبت مي        
توان انواع خطاهاي رخ داده وميزان بروز آنها را مشخص و با توجـه     يماطالعاتي  

 ثابت شده است    يستمها به خوب  ين س يدر ا . به نوع خطا اقدامات الزم را انجام داد       
ـ      بـدين منظـور در صـنعت       . ه امنيـت، مـديريت خطاهـا اسـت        که کليد رسـيدن ب

اين روش بر خالف گذشته کـه فقـط   . شود هوانوردي از روشي جديد استفاده مي  
ماننـد  (گرفت، عوامل محدودکننده انـسانها        مشکالت تکنيکي پرواز را در نظر مي      

ه پذيرد و رفتارهاي مقابلـ     يمو ماهيت جايزالخطا بودن انسانها را       ) خطا و استرس  
  .کنترل مؤثرو نظارت ، آموزش، رهبري: کند يمبا آنها را تعيين 

اي است که از هوانوردي پيچيده تر است، متخصـصين مختلـف در    پزشکي حيطه 
کنند بيماري را که شرايط و پاسـخ دهـي نـامعلوم دارد،       يک کار گروهي سعي مي    

ا بـا منـابع   با جمع آوري اطالعات در حيطه پزشکي و مقايسه آنهـ        . نديمعالجه نما 
طـه مـشاهده و کـشف       ين دو ح  يان ا ياطالعاتي هوانوردي شباهت هاي بسياري م     

د و اين نتيجه به دست آمد که مدل مديريت خطا در هوانوردي کامال قابـل                يگرد
ورودي ـ پـردازش ـ     «اين مدل از يک الگـوي .  پزشکي استياجرا در حيطه ها

 تيم، محيط کـاري و ويژگـي        عوامل ورودي شامل افراد،   . کند تبعيت مي » خروجي
شود که احتمال وقوع خطا را       در اين مدل تهديد عاملي تلقي مي      . هاي بيمار است  

افزايش دهد و شامل عوامل محيطي مانند نور، شرايط پرسـنل ماننـد خـستگي و                
  .شرايط بيمار مانند بيماريهاي تشخيص داده نشده، است
ايط رخ داد خطـا را مهيـا   تهديدات مخفي جنبه هايي از سيـستم هـستند کـه شـر       

  .کنند مانند سياست هاي سازماني نامناسب مي



ي پزشکيمديريت خطاها  

 

٦١  

 

  .٢٠مدل زير بيانگر تعامل خطا، مديريت خطا و برون ده سيستم است
  

  :هاي مديريت خطا ايجاد برنامه

  :شود اي جهت مديريت خطا پيشنهاد مي  مرحله۶فرآيند يک در پايان بحث، 
جزئيـاتي در مـورد سـازمان و       بايـد شـامل بررسـي        کـه    شرح حال و معاينه    .۱

  .ان آن باشدکنکار
جزئيات حـوادث   ،  هاهاي گزارش دهي خطا    اطالعات محرمانه سيستم   افتيدر .۲

  مشاهده سيستماتيک فعاليت هاي گروهي  نزديک به خطا و  مواردناگوار و
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 مقابله با عوامل مخفي شناسايي شده، تغييـر محـيط شـغلي و سـازماني، تهيـه           .۳
يي استاندارد و پايه ريزي يـک سيـستم شناسـايي خطـاي             دستورالعمل هاي اجرا  

  تنبيهي  غير
گروهي، شناخت خطاها و محـدوديت هـاي         اجراي دوره هاي آموزشي در کار      .۴

  عملکردي افراد 

   تقويت روابط بين فردي و مهارت هاي تکنيکي  .۵

 تداوم مديريت خطا به عنوان يک برنامه سازماني از طريق دوره هاي آموزشي              .۶
 ع آوري اطالعاتممتد و جم

  
  
 اگر سازمان ها و محيط هاي شـغلي، اجتنـاب ناپـذيريِ             

ــ ــع آوري    درخ ــت جم ــه اهمي ــد و ب ــا را بپذيرن اد خط
ــد، تــالش  هــاي  اطالعــات در مــديريت خطــا پــي ببرن

سيستماتيک در ارتقاي امنيـت بـه طـور حـتم ميـزان و              
  .شدت حوادث ناگوار را کاهش خواهد داد
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 کـودک  پرده گوش در بيمارسـتان بـستري شـد،    elective  ساله حين جراحي   ۸يک پسر   

متخصص بيهوشي بعـد از  .  و براي او يک لوله تراشه و پروب دما گذاشته شد         گرديدبيهوش  

وارد کردن لوله به صداي ريه گوش نکرد، رابط پروب دما با صفحه نمايش دهنده مطابقـت               

ص بيهوشي در خواست يک     متخص) بيمارستان روز قبل مدل ها را عوض کرده بود        (نداشت  

  .فراموش کرد که آن را متصل کند پروب ديگر کرد اما

 دقيقه شروع به ۳۰ شروع شد و غلظت دي اکسيد کربن بعد از حدود ۸:۲۰جراحي در ساعت 

. و نـبض مـريض را در پرونـده وارد نکـرد           CO2متخـصص بيهوشـي غلظـت       . افزايش کرد 

لي نشسته اما با او صحبت نکردنـد، چـون          پرستاران ديدند که مسئول بيهوشي بر روي صند       

  .خواستند درگيري ايجاد شود يمن

 جراح صدايي شنيد و متوجه شد که لوله هوايي جدا شده است، مشکل بـه        ۱۰:۱۵در ساعت   

 يمسئول بيهوشي گزارش شد و لوله دوباره وصل گرديد ولي وي مجددا به صداهاي تنفـس               

  .گوش نکرد

کرد که جراح نتوانست به عمل ادامه دهد و          ع تنفس مي   بيمار به حدي سري    ۱۰:۳۰در ساعت 

 ضربه در دقيقه است اما او اقدام خاصـي انجـام     ۶۰به مسئول بيهوشي گفت که نبض بيمار        

 ۱۱حـدود سـاعت     .  نمايشگر، ضربان هـاي نـامنظم قلـب را نـشان داد            ۱۰:۴۵ساعت  . نداد

است که به عمـل ادامـه   مسئول بيهوشي متوجه نامنظمي شديد ريتم قلب شد و از جراح خو           

  . تزريق شد ولي وضعش بدتر گرديدLidocaineبه بيمار يک دوز . ندهد

و مسئول بيهوشي تيم احيا را خبر کرد، لوله تراشه خـارج        .  قلب مريض ايستاد   ۱۱:۰۲ساعت  

لولـه تراشـه    . آن توسط موکوس بسته شده بوده است      % ۵۰شد و مشخص گرديد که حدود       

مسئول تيم احيا متوجه شد که گرم کننـده راه هـوايي،   . تيله گرددجديد وارد شد و مريض ون  

. تيوپ هاي پالستيکي سيم هاي تنفسي را ذوب کرده و گرم کن را خـاموش نمـوده اسـت                  

  .بيمار با وجود تالش هاي تيم احيا فوت کرد
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تـوجهي در حـين جراحـي توسـط          مثال باال در نگاه اول يک مـورد سـاده از بـي            
 ساله به علت وصل نکـردن  ۸ که منجر به مرگ يک پسر       متخصص بيهوشي است  

امـا در نگـاه عميـق و هنگـامي کـه         . دستگاهها و عدم نظارت صحيح شده اسـت       
 خطاي متـوالي آشـکار    ۶ ،دهيم حادثه پيش آمده را در مدل تعامل خطاها قرار مي         

توجهي متخصص بيهوشي سـکوت کـرده انـد،          پرستاران که در مقابل بي    : شود يم
با وجود شرايط بد بيمار و عدم توانايي مسئول بيهوشـي در برگردانـدن           جراح که   

تر از همه در اينجا خطاهاي پنهان سازماني  دهد و مهم بيمار به عمل خود ادامه مي     
شود؛ عدم بررسي گزارش هاي پيشين در مـورد سـوابق متخـصص        نيز آشکار مي  

ورينـگ بيمـار،   هاي از پيش تعيين شـده جهـت مانيت       بيهوشي، عدم وجود سياست   
انجام پروسه جراحي با وجود خستگي پرسنل و در پايان سکوت در برابر خطاي              

  .همکاران
  
  
  

کفايـت مـسوول     بررسي هـا نـشان داده اسـت کـه انـسانهاي بـي             
توسط %) ۹۹(ساير خطاها   . مشکالت و خطاها هستند   % ۱حداکثر  

خواهند کارشـان    شود که مي   انسانهاي خوب و کارآمدي انجام مي     
اي   به بهترين صورت انجام دهند، اما مرتکـب اشـتباهات سـاده    را

 و فرايندهاي آن است کـه محـيط مناسـبي           سيستمو اين   . ميشوند
  .آورد براي اين موضوع فراهم مي



ي پزشکيمديريت خطاها  
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  نيست و چه جديد است الزاما مفيد آن
  .آنچه مفيد است هميشه ضروري نيست

  
هاي مختلف  ها و جنبه ارزيابي سيستماتيک ويژگي به ٢١سالمت يآور فنارزيابي 

ي توزيع يک تکنولوژي  قي و حتي نحوهايمني، اثربخشي، رعايت موازين اخال
گردد که عواقب مستقيم،  سالمت با استناد به معتبرترين شواهد موجود اطالق مي

ي ناشي از ورود يک تکنولوژي را در بر  مستقيم و خواسته يا ناخواسته غير
  .گيرد مي

، تجهيزات پزشکي، داروها ؛شود ي را شامل ميعيگستره وسسالمت  يآور فنواژه 

  .از موارد آن هستند ارائه خدمات روشهاي سازماندهي و مديريت و نيز شهاي درمانيرو

سالمت به  يآور فني اخير ارزيابي  با پيشرفت چشمگير تکنولوژي در سه دهه 
يکي از حيطه هاي مهم و مطرح در بحث تعالي خدمات باليني تبديل گرديده 

حداقل همان کيفيت قبلي با ي خدمات با کيفيت بيشتر يا  است که در جهت ارائه
  . دارد  بر نظام سالمت گام بر ميي کمتر هزينهتحميل 



 فصل چهارم

 

٧٠ 
 

 بوده و همکاري و هماهنگي افراد مبتني بر شواهد معتبراين فرايند، علمي و 
شناسي   و حتي جامعهHTAتجربه در حيطه هاي مختلف پزشکي، اقتصاد، دانش  با

  .انجامد ت سالمت ميطلبد و در نهايت به ارتقاي کيفيت خدما را مي

امروزه نرخ تورم در بخش سالمت در بسياري کشورها از ساير بخشها پيشي 
 درصد تورم ۵۰-۶۰ را مسبب آوريهاي جديد ورود فنمحققان . گرفته است

و اين در حالي است که برخي از اين فن آوريها . دانند ن بخش مييها در ا قيمت
ب هايي را نيز بر سالمت جامعه وارد نه تنها ضروري و مفيد نيستند، بلکه آسي

  . سازند مي
سالمت از يک سو  يآور فنعامل فوق که خود معلول سياستهاي غلط در زمينه 

و سود و منفعت مالي فراوان در تجارت در اين عرصه، از سوي ديگر است، 
موجب شده است که حتي در صورت نبود محدوديتهاي مالي در تامين 

 مبناي انتخاب بيمار و انتخاب پزشكنوين، باز هم آوريهاي  هاي فن هزينه
 و ٢٢هاي تشخيصي و درماني قرار نگرفته و همواره خطر درمان نامناسب روش

  . در کمين سالمت جامعه باشدگرايانه بازاريابي منفعت
چرا که تورم . شود  بيش از هر زماني احساس ميHTAدر جهان امروز نياز به  

 و ناتواني در تامين هزينه ها و در نتيجه محروميت شديد بازار سالمت از يک سو
 ترين خدمات سالمت، از سوي ديگر ترين و ابتدايي  از اساسيانسانميليون ها 

داده گيرندگان نظام سالمت قرار   سياستگزاران و تصميمفرا رويچالشي بزرگ 
 "٢٣ نود- ده"گر همان قانون و بي عدالتي هميشگي   اين عدم هماهنگي تداعي.است

 بيش از نود درصد از  در نظام سالمت نيز مانند بسياري نظامهاي ديگرست؛ا
شود و  تنها ده درصد نيازهاي موجود هزينه مينمودن فع مرت براي سرمايه ها
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 ها سرمايهجهت پاسخدهي به نود درصد نيازها تنها چيزي در حدود ده درصد 
  .يابد اختصاص مي

  

 تنها يک روي هزينه هاي سنگين فن آوريهاي مدرن  
فاصله عميقي است که بين آن  روي ديگر ؛قضيه است

تبليغات پر سر و صداي کمپاني هاي سرمايه گذار و 
. وجود داردکارکرد حقيقي اين فن آوريها در عمل، 

سالمت به چشم يک  يآور فنگذاران به  اغلب سرمايه
نگرند و با به ميان آمدن  منبع فوق العاده درآمدزا مي

 اولين چيزيست که اخالق و ثروت شخصي، پاي منافع
  .گردد  و يا حتي قرباني مي،شود کمرنگ مي

  
در اين جاست که مديران و تصميم گيرندگان عرصه سالمت که به طور سنتي 

تصميم  جايعمدتا پزشک هستند نيازمند اطالعات مبتني بر شواهد معتبرند تا به 

ي خود را   جامعههاي واقعي مردم نياز ،دههاي توليد کنن ي نيازهاي کمپانيمبناگيري بر 
هاي خود جهت پذيرش و خريد فن آوريهاي جديد قرار  يريگ مالک تصميم

سالمت مطلع  يآور فني افرادي که بايد از نتايج ارزيابي  البته امروزه دامنه. دهند
 از محدوده پزشکان فراتر رفته است و عالوه بر سياست ،گردند گسترش يافته

   .ارائه دهندگان خدمات، بيماران را نيز در برگرفته استگزاران و 
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 عالوه بر بررسي اطالعات مرتبط با ايمني، براي حصول به يک نتيجه مناسب
ابعاد فرهنگي، اجتماعي  ،آثار اقتصاديبايد  و ميزان اثربخشي آزمايشگاهي، خطر

   . شوددر جامعه نيز مورد مطالعه قرار گرفته و بررسي يآور فن آنو اخالقي 

، سالمت بپردازيم يآور فناي دقيقتر به مفهوم ارزيابي  اگر بخواهيم به گونه
 :توان گفت يم

به يك گروه از مطالعات مرتبط با سياست گذاري اطالق  ٢٤ارزيابي فن آوري
 کوتاه مدت و بلند  گردد كه قصد دارد تصميم گيران را نسبت به آثار و نتايج مي

آوري  آوري جديد و يا تغيير اساسي در يك فن  فنمدت احتمالي استفاده از يك
 آثار مستقيم و غيرمستقيم و يا ثانويه،  بررسياين مطالعات به. قديمي آگاه سازد

منافع و مضار و نتايج نامطمئن عارض بر بخش خصوصي و دولتي در صورت 
 .پردازد  ميجايگزيني آنو يا  يآور فناز يک استفاده 

هاي مختلف  مجموعه منظمي از تحليل گزينه يآور فنعبارت ديگر ارزيابي ه  ب
نوني و تاثير بر محيط زيست اسياستگزاري را از حيث آثار اقتصادي، اجتماعي، ق

 .دهد در اختيار تصميم گيران قرار مي

 فن آوريهاي هزينه و تناسب، اثربخشيبه طور خاص  سالمت يآور فنارزيابي 
زير   سوال اساسي۴ از طريق پاسخ به نمايد و اين امر را سالمت را بررسي مي

  : دهد انجام مي

 كارآمد است ؟  يآور فنآيا  -

 براي چه كساني سودمند خواهد بود ؟  يآور فناستفاده از اين  -

 شود؟ يم يآور فنن ي ايري صرف به کارگيا نهيچه هز -

 و در مقايسه با ساير فن آوريهاي مشابه چگونه است ؟   -
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  :سالمت و وضعيت فعلي آن در جهان يآور فني ارزيابي  پيشينه

زماني که . گردد  ميبازي هفتاد ميالدي  به اواسط دهه يآور فني ارزيابي  پيشينه
ي   پيرامون عوارض ناخواسته مختلفي مدرن پس از کسب تجربيات جامعه

هاي کشاورزي، صنعت و مواد شيميايي به حساسيت  تکنولوژي در عرصه
هاي برد و پذيرش بي چون وچراي تکنولوژي  گيري در اين زمينه پي تصميم

  .جديد به شدت زير سوال رفت
  براي اولين بار در امريکا مطرح شد و ۱۹۶۵درسال  يآور فن اصطالح ارزيابي 

را  يآور فن هدف از ارزيابي ، امريکاي  يکي از اعضاي کنگره٢٥اميليو داداريو
  : عنوان نمودکمک به سياستگزاران

در اغلب موارد "
گزاران، فاقد  استسي

اطالعات ضروري پيرامون 
 يک تکنولوژي رمنافع و مضا

 اين يهستند و يا گاه
 صحيح و به طوراطالعات 

ا قرار داده هکامل در اختيار آن
 بنابراين اين افراد .دوش مين

قادر به قضاوت صحيح 
اين در حاليکه . ي تکنيکي آن نيستند پيرامون عواقب تکنولوژي در زمينه پيچيده
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وارد نوني ا اقتصادي وق،هاي اجتماعي جنبه حتي ،ها تمامي جنبهافراد بايد همواره 
  ."را مد نظر قرار دهنديک تکنولوژي جديد ن نمود

توسط کنگره به رسميت شناخته  يآور فني ارزيابي   اداره۱۹۷۲نهايتا در سال 
  .دهاي مرتبط با سالمت راه اندازي گردي  به بعد برنامه۱۹۷۵شد و از سال 

ي ارزيابي فن آوري، همزمان با معرفي نسلي از  توان گفت توسعه يمدر واقع 
سالمت بود که عموم مردم را به علت برتري معجزه آساي پرهزينه آوري هاي  فن

خود بر دستاورد هاي سابق، در ميزان اثر بخشي و تاثير گذاري، عميقا متوجه 
ها  ت را به يکي از اولين اولويتسالم يآور فن و اين امر ارزيابي ه بودخود ساخت

  . ارزيابي توسط سازمان هاي متولي مبدل نمودجهت
از آنجا که تکنولوژي سالمت شامل کاالها و خدماتي است که توسط بازارهاي  

گردند و با توجه به هزينه باالي توليد فن آوريها و نيز  يمملي و بين المللي ارائه 
  وآنها و روند فزاينده جهاني شدن کاالهاهزينه هاي سرسام آور مصرف گسترده 

در به سرعت  سالمت يآور فنخدمات و فن آوريهاي ارتباطي، ايده ارزيابي 
  .کشورهاي توسعه يافته در سطوح ملي و بين المللي ظهور کرد

 در کشورهاي در حال توسعه نيز به سرعت در حال سالمت يآور فنارزيابي 
 فيليپين، تايلند، چين و  کشورها چونبسياري از بطوريکه در ،گسترش است

  . اين منظورشکل گرفته اندبهپاکستان نيز سازمانهايي 
 در ايران نيز چند سالي است که اين علم مطرح شده است و تعدادي از 
دانشگاههاي کشور به خصوص دانشگاههاي مادر فعاليتهايي را در اين زمينه آغاز 

ين زمينه توسط همين دانشگاهها منتشر شده کتابهايي نيز تا کنون در ا. نموده اند
و حتي برخي از شرکتهاي خصوصي اين فعاليت را در زمره اهداف و 

   .ماموريتهاي خود قرار داده اند
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  :توان به موارد زير اشاره کرد يمسالمت  يآور فنازعوامل موثر برگسترش بازار 

 پيشرفت در شاخه هاي مختلف علم اعم از پزشکي و غير پزشکي  •

آوري و پررنگ  کننده فن هاي توليد قائل شدن حقوق قانوني براي کمپاني •
 آوريهاي سالمت ، فروش و ارائه فن شدن انگيزه هاي مالي حاصل از توليد

ظهور پاتوژنها و بيماريهاي جديد و نياز به پيدايش فن آوريهاي جديد  •
 هاآنناسب با مت

جه کاهش احساس فشار گر ودر نتي پرداخت هزينه ها توسط سازمانهاي بيمه •
  و افزايش تقاضا به دنبال آن،ناشي از پرداخت مستقيم هزينه توسط مردم

 يآور فنآموزش تخصصي برخي پزشكان براي كاركردن با برخي از انواع  •
 ها

رقابت واحدهاي ارائه كننده خدمات براي جلب بيماران و پيشرو بودن در  •
 ارائه خدمات جديد 

نه اي بر بيماران براي درخواست فن آوريهاي اثر تبليغات تجاري و رسا •
 جديد  

  
   :HTAاجزاي اصلي 

هاي  ارائه نتايج و يافته«و » تهيه گزارش ارزيابي« شامل دو بخش HTAفرآيند 
 بنابراين کيفيت مناسب گزارش و استفاده مؤثر از آن .باشد مي» حاصل از ارزيابي

 انتخاب و استفاده از گذاري بر تصميمات نظام سالمت بمنظور براي تاثير
  .تر به همان اندازه انجام ارزيابي داراي اهميت است تکنولوژي مناسب
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  :سالمت يآور فن ارزيابي مراحل

اگر چه اختالفات زيادي در انتخاب روش و پرداخت به جزئيات در انجام يک 
خورد با اين وجود بيشتر فعاليتهايي که در اين  پروژه ارزيابي سالمت به چشم مي

  :کند عيت ميتب مرحله زير ۸از  گيرد زمينه انجام مي

  شناسايي موضوع و مشخص نمودن مساله مورد ارزيابي .۱
منظور از محل ارزيابي اين است که آيا : تعيين محل ارزيابي .۲

کنند يا نتايج ارزيابي  مي يآور فنگزاران خود اقدام به ارزيابي  سياست
 .نمايند را از گروههاي ديگري خريداري مي

شواهد و مدارک موجود و به دست آوردن اطالعات  جمع آوري .۳
 ي جديد اوليه

 نقد، بررسي وتفسير شواهد .۴

 سنتز و ادغام شواهد .۵

 جمع بندي و خالصه سازي يافته ها و پيشنهادات .۶

 يافته ها و پيشنهادات نتشار و گسترشا .۷

  پايش اثر .۸

توان  ا ميي اساسي نهفته است که مختصر  مرحلهشش،  پنج و چهاردر دل مراحل 
  : زير توضيح دادصورتبه 

 .جديد پرداخت  يآور فنخطري و اثر بخشي   به بررسي بييد بااولي  در مرحله
از جمله با در نظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي  دومدر مرحله سپس 

اهميت اين . جديد را با انواع قديمي آن مقايسه نمود يآور فناثربخشي، _هزينه
که بدانيم بسياري از اوقات تفاوت اثر بخشي اين شود  موضوع وقتي مشخص مي
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در مرحله . نيست% ٣ تا ٢فن آوريها با وجود تفاوت هزينه هاي هنگفت، بيش از 
 زيرا در شود پرداخته ميجديد  يآور فنورود   به تاثيرات سازماني ناشي ازمسو

ي مشخصي قادر به پرداخت هزينه  هر کشور موسسات دولتي و بيمه در محدوده
در . گردد جديد منجر به ورشکستگي آنها مي يآور فنباشند و گاهي ورود  ا ميه

چرا که شود،  توجه ميهاي اخالقي ورود تکنولوژي جديد   به جنبهچهارممرحله 
هاي مالي دولت از يک تکنولوژي تنها در راستاي کمک به قشر  گاهي حمايت

به داليل  يآور فنر آن باشد و اين خود معلول توزيع نابراب خاصي در جامعه مي
 زير ساخت هاي ضروري و نيروي مپنجدر مرحله . مختلف در جامعه است

واقع  ارزيابي موردانساني ماهر مورد نياز جهت به کارگيري آن تکنولوژي 
 اين زير ساخت ها، اغلب ننبودصورت فراهم توجه داشته باشيد که در . شود مي

 اثرات مششدر مرحله و در نهايت  .فن آوريهاي قديمي کارايي بيشتري دارند
   .گيرد مورد نقد و بررسي قرار مي يآور فنسياسي ناشي از ورود يک 

  
 مرحله فوق را شامل نشده و اين مراحل الزاما به HTA ۸ي برنامه هاي  البته همه

مثال بسياري از . شوند اين ترتيب و به صورت خطي و پشت سر هم انجام نمي
سالمت متکي بر اطالعات ارائه شده در مجالت و  يآور فنبي اهاي ارزي پروژه

 جمع آوري اطالعات به صورت اوليه اطالعات اپيدميولوژيک هستند و نيازي به
  . ندارند

ي جمع آوري شواهد و تفسير و ادغام آنها در يک برنامه  گاهي اوقات چرخه
ن مرتبه يندچ مستلزم FDAبراي نمونه تاييد يک دارو توسط . شود بارها تکرار مي

بسته به شرايط گاه  و .باشد مي...  و يحيوان،  آزمايشگاهيسطحتکرار چرخه در 
  .  در نظر گرفته نشوندحذف شده، ي آخر  ممکن است دو مرحله HTAانجام 
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 مورد ارزيابي قرار سالمت يآور فنهايي از فناوري در ارزيابي  چه جنبه

  گيرد؟ مي

مورد مطالعه و بررسي  يآور فنتي از يک جنبه هاي متفاو يآور فندر ارزيابي 
  : که اين ابعاد عبارتند از،گردد واقع مي

اطالعات مربوط به اثرات جانبي و عوارض احتمالي يک فن آوري،  :٢٦ايمني )١
که از طريق مطالعات معتبر صورت گرفته و موسسات بين المللي آنها را گزارش 

  .اند داده

در شرايط مطلوب  يآور فنآل يک  ايده عملکرد ، از آن منظور:٢٧کارايي )٢
  .  است

در شرايط معمول  يآور فنملکردي است که يک از آن ع منظور :٢٨اثربخشي )٣
  . گيرد، دارد يعني زماني که بطور گسترده در نظام سالمت مورد استفاده قرار مي

آوري و منافع حاصل از آن، و   هزينه هاي فني مقايسه: ٢٩آثار اقتصادي )٤
مورد نظر منجر به ايجاد بيشترين  يآور فنن نکته که آيا استفاده از بررسي اي

  حاصل از سرمايه خواهد شد؟بازده 

و دسترسي اقشار  يآور فن بررسي و تعيين چگونگي توزيع :٣٠عدالت) ٥
 به آن جامعه مختلف 

بر وضعيت  يآور فن بررسي و تعيين نتايج و آثار :٣١موضوعات اخالقي) ٦
  اده کنندگانسالمت و حقوق استف
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 توجه به تاثيرات مورد انتظار از ،هاي فوق شايان ذکر است که عالوه بر جنبه
ي هدف، امري  تکنولوژي مورد نظر بر وضعيت سياسي و اجتماعي جامعه

  .ضروري است
ي نهايي تحليل  مدنظر قرار دهيم نتيجه HTAي ابعاد فوق را در گزارش  اگر همه

 اما بر خالف پيشگامان مبحث ، خواهد بودهمه جانبه و جامعي از تکنولوژي
ند، ه اهاي جامع تاکيد داشت سالمت که بر اين گونه تحليل يآور فنارزيابي 

با تمرکز بر  HTAامروزه تحليل هاي انتخابي رايج ترند و اغلب گزارش هاي 
د فوق، به توصيف جزئي تري از يک يا دو بعد حائز اولويت، مواربرخي 

  . پردازند مي

   بهره ببرند؟HTAتوانند از گزارشات  ني مياچه کس

  :توان طبقه بندي نمود يمرا در سه سطح  HTAذي نفعهاي  
  سطح فرد يا بيمار)ا

  ي خدمات سالمت سطح گروهها و موسسات ارائه دهنده)۲
  سطح محلي، ملي و بين المللي) ۳
   

  :سالمت يآور فنانواع اصلي ارزيابي 

ي سالمت که از آنها به عنوان محرکهاي انجام ها يآور فنانواع مختلف ارزيابي 
  :شوند شود، در سه دسته زير طبقه بندي مي اين ارزيابي ها نيز نام برده مي

  

۱( HTA اين نوع ارزيابي به تعيين ويژگي ها و عواقب : ٣٢تکنولوژي محور
 براي مثال ممکن است دولت تصميم بگيرد اثرات .پردازد يم تکنولوژي خاصيِ
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اي ناشي از غربالگري سرطان در  ادي، صنعتي، کلينيکي و حرفهاجتماعي، اقتص
  .جامعه را مورد ارزيابي قرار دهد

  

۲(HTA  هاي  و استراتژي  هادر اين جا تمرکز بر يافتن راه حل: ٣٣مسئله محور
 که در مديريت آن مسئله ممکن ،ي خاص است الزم براي مديريت يک مسئله

  .مکمل استفاده شوديا و است از تکنولوژي هاي جايگزين 
  

 ۳(HTA  محلي از يک تکنولوژي در يک ي متمرکز بر استفاده: ٣٤پروژه محور 
براي مثال وقتي که يک بيمارستان ميخواهد . مرکز، برنامه يا پروژه خاص است
لوژي هاي مرسوم با ويا جايگزيني رادي MRIدر ارتباط با خريد يک دستگاه 

  .  دتصميم گيري نمايژي ديجيتال راديولو
  

اوقات از  بسياري يستند و شده در باال کامال از هم مجزا نسه گرايش ذکر
 مشخص ميکند ارزيابي تکنولوژي محورهمپوشاني داشته و يا مکمل يکديگرند؛ 

تکنولوژي چه مشکالتي را حل خواهد کرد و تا چه ميزان براي شرايط مختلف 
براي يک   مختلف را اثرات تکنولوژي هايارزيابي مسئله محور. مناسب است

چندين  يآور فني ارزيابي  کند و در واقع پروسه يمي خاص بررسي  مسئله
 تاثيرات مختلف يک ارزيابي پروژه محورشود و  يمتکنولوژي را شامل 
هاي جايگزين را در شرايط خاص بررسي کرده و نقش و  تکنولوژي يا تکنولوژي

  .دنماي خاص ارزيابي مييط و شرا را براي آن مسئله هابودن آن ميزان مفيد
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  :زمان ارزيابي

به . وجود ندارد HTAيک زمان واحد مشخص به عنوان بهترين زمان براي انجام 
شود زماني براي ارزيابي يک تکنولوژي زود نيست که  يمگفته  يگاهاي که  گونه

  ! ديگر خيلي دير شده است

هر چه يک تکنولوژي زودتر مورد ارزيابي واقع شود در 
زيان بخش باشد سريعتر قادر به  ي که غير موثر ياصورت

 که زمان ي به شرطجلوگيري از پخش آن در جامعه هستيم
 يب و مضرات آن کافي مشخص شدن معاي شده برايسپر

  . باشد

مثال هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد که بعد از مدت ها رواج يک 
  .ت رسيده استتکنولوژي، ناکارائي يا حتي مضر بودن آن به اثبا

ازطرف ديگر معموال مدتي زمان الزم است تا هزينه، کارايي و اثرات مفيد يا 
مضر طوالني مدت ناشي از استفاده از يک تکنولوژي نمايان گردد و ارزيابي زود 

  .دشو هنگام آن منجر به ناديده انگاشتن و پنهان ماندن اين اثرات بعدي، مي
  

  :وکيفيت خدمات سالمتسالمت  يآور فني ارزيابي  رابطه

، شخص مناسب، توسط خدمت مناسبي  منظور از کيفيت خدمات سالمت ارائه
ي  ارائه. باشد يم به آن خدمت نيازمند و فرد مناسب و به زمان مناسب و مکاندر 

خدمت مناسب توسط نظام سالمت مستلزم بررسي سيستماتيک شواهد موجود 
ي آن   گيري جهت خريد و ارائهپيرامون منافع و مضرات آن خدمت و تصميم

  .است
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 HTA از آنها ي بين مداخالت پزشکي و نتايج حاصل به دانش ما پيرامون رابطه
هاي  ي راهکار  و توسعهتدوينتوان جهت  يماز اين دانش . افزايد براي بيمار مي

زمايشگاه هاي طبي و غيره  آها، کارخانهدر ، استاندارد هاي توليد ٣٥طبابت باليني
هاي انجام شده به  HTAهمچنين از نتايج حاصل از گزارشات معتبر . اده کرداستف

مورد نياز توان استاندارهاي  يمخصوص در زمينه داروها و روشهاي درماني، 

ارتقاي کيفيت به را تامين نموده، از اين طريق نيز منجر  مميزي باليني براي انجام

  .گرديد سالمت خدمات

  

  :HTA  بر سر راه موجودموانع

 HTAاگر چه رويکرد غالب در نظام هاي سالمت به سوي گسترش برنامه هاي 

کنند که در  هاي متعددي در جهت مخالف، اعمال فشار مي سوق دارد اما نيرو
 در اذهان عموم مخصوصا در کشور هاي ي تکنولوژي طلبي سلطهصدر آنها 

تکنولوژي جديد هر گردد  به اين معني که همواره تصور مي. باشد توسعه يافته مي
ي صرفه جويي هاي   و هر گونه مخالفت با آن به مثابهچه باشد يقينا بهتر است

  .شود بيش از حد دولت تلقي مي
 و فروشندگان اين محصوالت قدرت و سلطه بيش از اندازه صاحبان تکنولوژي

سالمت وعدم وجود شواهد حمايت کننده يا رد کننده از برخي  يآور فنبر بازار 
 و در ،است HTAگر ديگري بر سر راه  خالتي که رواج يافته اند نيروي مقابلهمدا

 است که همواره بر اينرسي حاکم بر دنياي طبابتنهايت يکي از مهمترين موانع، 
موزشي ناکارا، مداخالت معمول و قديمي پزشکي، و روش آتداوم روش هاي 

ندک امايه گذاري سر. شود ورزيده مي هاي منسوخ مديريتي در سيستم اصرار
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ست که غلبه بر  او حمايتهاي ناکافي آنها عامل ديگري HTAي   در حيطهها دولت
  .سازد ممکن مي اين موانع را دشوارتر و گاه غير

HTA  گيرند يمو شناسايي خدمات مفيدي که کم مورد استفاده قرار:  

ا يو به صورت صحيح انجام شود، منجر به کاهش استفاده  HTAدر صورتي که 
هزينه نسبت به فوايد حاصل از  حذف تکنولوژي هاي مضر، غير موثر و يا پر

اگر چه حذف تکنولوژي هاي مضر و ناکارامد از فوايد مهم . آنها، خواهد شد
HTA شود که  است اما معموال از اين نکته غفلت ميHTA  به شناسايي تکنولوژي

شوند  يم يا کم استفاده شوند هاي اثربخش موجود که به طور معمول استفاده نمي
  .کند نيز کمک مي

ي پزشکي که در صورت استفاده   بسياري از مداخالت پيشگيرانه در حيطه
صحيح منجر به کاهش دهها هزار مرگ و مير و ميليون ها دالر صرفه جويي در 

. گيرند يمهزينه هاي غير ضروري نظام سالمت خواهد شد، در اين زمره قرار 
ني در حمايت از برنامه هاي ترک سيگار مانند جايگزيني قمتبراي نمونه شواهد 

 اما ،نيکوتين و مشاوره به عنوان مداخالت مفيد، کارا و کم هزينه وجود دارد
ها به داليل متعددي همچون  ها در بسياري از کشور ميزان استفاده از اين برنامه

هزينه هاي کوتاه به بيش از اندازه اطالع رساني ناکافي، عدم پوشش بيمه، توجه 
 و عدم تقاضاي ،ها ديده گرفتن هزينه اثربخشي طوالني مدت اين برنامه مدت ونا

  .باشد مي بيماران و پزشکان محدود
گيرند از جمله اين مداخالت  مداخالت زيادي امروزه در اين گروه قرار مي

36ي ناکافي از  توان به استفاده مي
ACEI ري از در درمان نارسايي قلبي و يا جلوگي

حاد، و عدم رواج سکته قلبي تجويز ناکافي بتا بلوکرها براي  اختالالت کليوي،
  . اشاره کرد...ن هاي کلورکتال و رتينوپاتي ديابتي و ااي غربالگري سرطه برنامه
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  ٣٧سالمت و منافع سرمايه گزاران يآور فنارزيابي 

ت پژوهشي در مراحل مختلف، از سرمايه گزاري و حماي HTAنتايج حاصل از 
. گيرد تواند تحت تاثير منافع شخصي و گروهي قرار ي انجام و آناليز مي تا مرحله
 يآور فني اثر  اي که در اکثر مواقع متولي پژوهش هاي بررسي کننده به گونه

ذکر اين نکته ضروري . جديد کسي جز سرمايه گذار و کمپاني توليد کننده نيست
و گزارش آن دهنده دار زيادي به انجام به مق HTAاست که اعتبار يک گزارش 

 مطالعاتي که نشانگر عدم ،موارداز در بسياري طبيعي است که  و .بستگي دارد
بنابراين احتمال . يابند باشند هرگزمجال انتشار نمي مي يآور فنکارايي يک 

  . داشتبايست در نظر  مخدوش بودن نتايج را همواره مي

  

  

بتني بر معتبر ترين شواهد موجود رويکردي م HTAبه طور خالصه 
باشد که به صورت سيستماتيک فن آوريهاي ايمن، اثربخش و  مي
شناسايي کرده و اطالعات را  اعم از جديد ودر حال استفاده، ،صرفه به

الزم جهت تصميم گيري هاي مبتني بر شواهد را براي 
 و با توجه به .نمايد گيرندگان در نظام سالمت فراهم مي تصميم

 ابزار مقبولي جهت افزايش حدوديت منابع در کشور هاي در حال توسعهم
جاي سيستم و در نهايت  به کارايي و محدود کردن هزينه هاي نا

  .باشد  مي،ارتقاي کيفيت خدمات نظام سالمت
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 نيز ناميده ٣٨راهکارهاي باليني که راهکارهاي طبابت باليني
شوند، عبارات ساختارمندي هستند که به پزشک و بيمار در  مي

گيري مناسب براي مواجهه با يک شرايط باليني خاص  تصميم
شوند تا کيفيت ارائه  راهکارها طراحي مي. کنند کمک مي

 اطالعات مناسبي براي ،ات براي بيماران را بهبود بخشندخدم
، تشخيص هاي خاص، شرايط يا درمانهاي ويژه فراهم نمايند

 ينجر به ارتقا سالمت شده و از تحميل هزينه هاي اضافم
  .دنجلوگيري نماي

  
ن بر پايه شواهد حاصل از پژوهش باشد ولي امکاراهکارها بايد تا حد نگارش 

نظرات افراد  نيست،واهد مرتبط به اندازه کافي موجود در مواردي که ش
تواند به عنوان پايه و اساس پيشنهادات و   مي نيز در آن رشته و مجربمتخصص

ذکر منبع توصيه در در چنين مواقعي که البته  ،ها مورد استفاده قرار گيرد توصيه
  .الزامي استراهکار 
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 منجر سالمت خدمات کيفيت ارتقا بهتوانند  يمو علمي  دقيق بالينيِ راهکارهاي

 خدمات بهبود استانداردهايبراي  و نمايند متحول را ارائه خدمات فرايند شوند،
 دهندگان ارائه به هايي اين راهکارها توصيه. باليني مورد استفاده قرار گيرند

 ارائه سالمت مردم  ارتقاو ارائه مراقبت  چگونگيزمينه در سالمت خدمات

. استفاده قرار گيرند مورد  سالمتپرسنل آموزش جهت در توانند نمايند و مي مي
 و بگيرند تري آگاهانه تصميمات تا دکنن مي کمک نيز بيماران به عالوه بر اين

  .شوند ي مپزشک و بيمار ارتباط ميانمنجر به تقويت 

 :وجود دارد راهکار نوع دو عمومي سالمت حيطه در

 

 انواع مورد در هايي ارها که توصيهراهک نوع اين :مداخالتي راهکارهاي �

 مسوول محلي توسط سازمانهاي ،دنده يم ارائه )مداخالت (فعاليت ها از مشخصي

 زندگيِ و ارتقا سبک نگهداري به مداخالت اين. شوند يمتهيه  ناحيه هر سالمت

  .کنند يم کمک بروز بيماريها خطر کاهش يا سالم

 براي بيشتري  هايتوصيهبا  که راهکارها نوع  اين:اي برنامه راهکارهاي �

 روي بر است ممکن ،هستند همراهها  بيماري  بروزجلوگيري از و سالمت ارتقا

 در جهت مردم به کمک براي  راهبردهايي:مثل د،ننماي خاص تمرکز موضوع يک

 کنند يم خاصي تاکيد جمعيت روي معموال بر همچنين اين راهکارها. سيگار ترک
 مانند( شوند  يم متمرکز روي محل خاصي بر و )... و املهزنان ح ،جوانانمانند (

 )ها کارگاه

 : چراکه آنها،راهکارها در ارائه خدمات سالمت بسيار با اهميت هستند
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 در ارائه خدمات درماني براي يک مورد منفرد ي موجوداهتفاوتها و اختالف -
بهترين ورد کنند که در م به ارائه دهندگان خدمات کمک مي، و دهند را کاهش مي

  .روش ارائه درمان به توافق برسند
  .شوند منجر به کاهش تعدد منابع آموزشي موجود مي -
  .نمايند درمانگران را از رايجترين درمانهاي مبتني بر شواهد موجود مطلع مي -
مميزي  (منجر به تهيه استانداردهايي براي ارزشيابي کيفيت ارائه خدمات -

 .شوند  مي)٣٩باليني

 

  :رتدوين راهکا

  از کجا شروع کنيم؟
اولين گام در تدوين يک راهکار جستجو براي يافتن راهکارهاي مشابهي است 

  .  نوشته شده است،مورد خاصکه تا کنون براي اين شرايط يا 
  

 مبتني بر شواهدي در اگر راهکارهايِتوجه داشته باشيد که 
نگارش شده و در دسترس باشد، بهتر است مورد نظر زمينه 

 وارد فرايند تدوين يک راهکار جديد شويد، کهاينبه جاي 
  .سازي نماييد بوميها را آن
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 معتبر مبتني بر شواهد به راهکارهايتوانيد براي يافتن  يمبرخي از سايتهايي که 
  :يد در زير آورده شده اندکنآنها مراجعه 

• National Institute for Clinical Excellence (NICE); 

http://www.nice.org.uk 

• US National Guideline Clearinghouse; 

http://www.guideline.gov/index.asp   

• Guideline International Network; http://www.g-i-n.net 

• Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN); 

http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/ 

• Canadian Medical Association Clinical Practice Guidelines 

Infobase; http://www.cma.ca/cpgs/ 

• Database of critically appraised guidelines; 

http://www.his.ox.ac.uk/guidelines/index.html/ 

• New Zealand Guideline Group; http://www.nzgg.org.nz/ 

• Health Insite (Australia); 

http://www.healthinsite.gov.au/content/topic_map/topic_map.

cfm 

• Medicalb Algorithms; 

http://www.medal.org/visitor/login.aspx 

• National Library for Health; 

http://www.library.nhs.uk/Default.aspx 
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  : موجودراهکارهاياستفاده از 

اگر در زمينه مورد نظرتان راهکارهايي پيدا کرديد، گام بعدي بررسي و ارزيابي 
 نظام سالمت برخي از نهادها مانند. آنها از نظر قوت و پشتوانه علمي آنها است

 از لحاظ ،مراکزي دارند که راهکارها را قبل از اينکه منتشر شوند... انگلستان و 
. دهند متدولوژي ارزيابي نموده و مورد تحليل قرار ميروايي و پشتوانه علمي 

  و٤٠موسسه ملي تعالي خدمات باليني انگلستانبراي مثال راهکارهايي که توسط 

شوند از اين   تدوين و منتشر مي٤١دالين اسکاتلنددانشگاهي تدوين گاين يبشبکه 
  .  کنند و نيازي به ارزيابي و تحليل مجدد ندارند خصوصيت تبعيت مي

وزن و قوت شواهد پشت هر 
توصيه بايد مشخص و محکم 

 بهتر راهکاردر متن . باشد
است که فرايند متدولوژيکي 
که براي تدوين آن طي شده 

 و بايد منابع شوداست نوشته 
و مراجعي که مورد استفاده 

اگر . دگردقرار گرفته اند، بيان 
اين موارد بيان نشده و راهکار 

 يک مکان معتبرطرف نيز از 
 بايد از ابزارها و پرسشنامه هايي که براي ارزيابي و تحليل ،باشدمنتشر نشده 

 اين ابزارها بر سه جنبه عمده.  استفاده نمود،اند نقادانه راهکارها طراحي شده
  کاربرد و ،متن و محتوا، دقت در تدوين :تدوين راهکار متمرکز هستند
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  دقت در تدوين •

  :دقت به مراحل زير ضروري استدر اين مرحله 
  )گروه نويسندگان(چه کسي يا چه کساني مسوول تدوين راهکار بوده اند  -
  شواهد چگونه گردآوري شده اند؟ -
  کدام شواهد مورد استفاده قرار گرفته اند؟ -
 و شواهد علمي ارتباط وجود ،ميان توصيه هاي ارائه شده در راهکارچقدر  -

  دارد؟
  ؟٤٢ستهمکاران مورد ارزيابي قرار گرفته اگروه راهکار توسط اين آيا  -
 راهکار چه زماني به روز شده است؟ -

 

  متن و محتوا •

  :بايد مورد توجه قرار گيرددر اين بخش موارد زير 

  ارائه شده اند؟اهداف کلي و عيني تدوين راهکار آيا  -
 و بيماران، کارشناسان، پزشکان( تبيين شده است يبه درستجامعه هدف آيا  -
  ؟)..
 بيان گرديده ، شدهپيشنهاد  درمانيِهاي و هزينه هاي روشمعايب محاسن، آيا  -

 است؟ ممکن، مقايسه شده يو با ساير روشها

  
 

  :کاربرد •

که در ادامه  (راهکاريش پا و انتشار، اجرادر اين قسمت بايد به استراتژي هاي 
  . توجه نمود)بحث خواهد شد
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اگر پس از انجام بررسي هاي کافي به اين نتيجه رسيديد که راهکارهاي موجود 
سازي  يمتوانيد آنها را بر طبق شرايط خود بو از قوت کافي برخوردارند، مي

ه اي مانند گروهي ک سازي نيز الزم است يک گروه چند رشته براي بومي. نماييد
 )بحث خواهد شددر ادامه  (براي تدوين يک راهکار جديد مورد نياز است

 و  راهکار ارائه و انتشاربراي بايد ،اين گروه پس از بومي نمودن. تشکيل گردد
  . دکننبرنامه ريزي  ،نيزبه روز نمودن آن 

  
 تدوين يک راهکار جديد

 توصيه است و يروقت گ و هزينه براين فرايند اگر به درستي انجام شود کاري 
جستجويي براي يافتن راهکارهاي حتما شود که قبل از آغاز اين فرايند  مي

  .دگيرموجود انجام 

  

  :ي تدوين يک راهکار طبابت بالينمراحل

   انتخاب موضوع �

 انتخاب موضوع براي نگارش يک راهکار به عوامل مختلفي بستگي دارد و هر 
 و اولوليتهاي خود سياستهاي انتخاب  تدوين راهکار بر طبق معيارهامرکز متوليِ

ج حاصل از گزارشات ينتابه عنوان مثال . نمايد يمموضوع براي راهکار را تعيين 
 يي شناسايک منبع مناسب برايتواند  ي مي پزشکيت خطاهايري مديها تهيکم

در تدوين راهکارها توجه به . ن راهکار باشديازمند به تدوي ضعف و نيمکانها
يک نياز شوند بايد بتوانند  يمراهکارهايي که ارائه ي است که اين نکته ضرور
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امکان و اميد تغيير اي ارائه شوند که   و در زمينهمراقبتي يا درماني را مرتفع نمايند
امکان عمل مطابق توصيه هاي آنها  که دناي باش  يعني به گونه.باشد وجود داشته

يت خدمات سالمت و بهبود نتايج ارتقا کيفمنجر به ، عملدر صورت  وجود داشته، و

  .شوند درماني براي بيماران

  :گروه تدوين کننده راهکارتشکيل  �

هاي باليني که راهکار ممکن  نمايندگاني از تمام حيطهبا حضور اين گروه بايد 
همچنين در اين گروه . ها کاربردي داشته باشد، تشکيل شود است در آن حيطه

 هستند و به متبحروري شواهد علمي و سنتز آنها بايد افرادي که در زمينه جمع آ
ند، حضور باش يممتدلوژي روش تحقيق و آمار و مهارتهاي کارگروهي مسلط 

 در نيز در مهارتهاي اجرايي و منشي گري مجرب يک فرد حضور. داشته باشند
ي از گروه مديران و در صورت ا نمايندهبهتر است که . کمک کننده استگروه 

  .داشته باشندعضويت ه اي از بيماران نيز در گروه امکان نمايند
تشکيل با . درعضو دانفر  ۱۵ تا ۶ بين  تدوين راهکار گروه يکآل حالت ايده در

 که دا کرديپتوان تا حدودي اطمينان  هاي مختلف مي ها و حيطه گروهي از رشته
استفاده  ات همه گروههاي درمانيرنظاز  و ه به حداقل رسانده شدتورشها

  .ه استرديدگ
  
  :گذاري هدف �

به توافق   گروه بايد در مورد هدف وحيطه عمل راهکار اعضايدر اولين قدم
 اين بخش از اهميت بسزايي برخوردار است و الزم است که همه اعضاي .برسند

  .گروه تدوين کننده، دقيقا در مورد اهداف توجيه شده و به توافق برسند
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  :يافتن منابع �

ي يافتن منابع و شواهد علمي مرتبط در تمام پايگاههاي جستجوي دقيقي برا
بايد  Cinahl و  ,Cochrane, Medline, Embaseاطالعاتي مناسب مانند

 عناوين و خالصه هاي مقاالت را دو گروه مستقلمعمول است که . انجام شود
  .براي ارزيابي تناسب آنها، مورد بررسي قرار دهند

جستجو و پايگاههاي اطالعاتي مورد استفاده براي استراتژي در متن راهکار بايد 
  . نوشته شوندراهکارتدوين 

  

  :تلفيق و پيوند شواهد �

پس از اينکه جستجوها صورت گرفت و ارزيابي ها انجام شد، مقاالت مناسب 
شوند، براساس قوت  توصيه هايي که در يک راهکار ارائه مي. بايد انتخاب شوند

شود که اين درجه  مجددا تاکيد مي. گردند يشواهد پشتيبانشان درجه بندي م
 قوت شواهد پشتيبان هر توصيه، بلکه نمايانگر ربطي به اهميت توصيه ها نداردبندي 
  .است

 .هر مرکز يا نهاد تهيه و تدوين راهکار براي خود در اين زمينه دستورالعملي دارد
  .مثال يک تقسيم بندي به شرح زير است

  ناليز بر روي مطالعات تصادفي شده شاهد دارشواهد حاصل از انجام متاآ )۱
  شواهد حاصل از حداقل يک مطالعه تصادفي شده شاهد دار )۲
  شواهد حاصل از حداقل يک مطالعه شاهد دار )۳
  شواهد حاصل از يک مطالعه نيمه تجربي )۴
  شواهد حاصل از مطالعات توصيفي غير تجربي )۵
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ربيات هاي تخصصي يا نظرات و تج شواهد حاصل از گزارشهاي کميته )۶
  متخصصان باليني معتبر و با صالحيت علمي

 توسط متخصصين آن حيطه در ،همه شواهد بايد از نظر روا بودن و مرتبط بودن
  . مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرند،گروه تدوين کننده راهکار

 :تفسير شواهد �

ه در اين مرحله توجه به اين نکت. تفسير شواهد نياز به توجه و تعمق بسيار دارد
 تفسير حاصل از شواهد را ، که نظرات شخصي متخصصينحائز اهميت است

توجه به قابليت تعميم نتايج حاصل از . دهي و تورش نکند دچار جهت
از اهميت بسزايي   نيز به جمعيت هدف اين راهکارهاي انتخاب شدهپژوهش

  .برخوردار است
  

  :تدوين توصيه ها �

 آنها يبانه بر اساس قوت شواهد پشتهر راهکار مجموعه اي از توصيه ها است ک
  :شوند ميدرجه بندي 

شواهد حاصل از ؛ تلفيق و پيوند شواهددر قسمت  (۱ اگر بر مبناي شواهد :الف
  .قرار داشته باشند) انجام متاآناليز بر روي مطالعات تصادفي شده شاهد دار

ه و  استفاده شد۱ باشند يا از شواهد دسته ۲ در صورتيکه براساس شواهد :ب
  .پس از ايجاد تغييرات و دخيل نمودن نظراتي ارائه گرديده باشند

 استفاده شده و ۲ باشند يا از شواهد دسته ۳ در صورتيکه براساس شواهد دسته :ج
  .ه باشنديرات و دخيل نمودن نظراتي ارائه شدپس از ايجاد تغي
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 و دخيل  باشند يا پس از ايجاد تغييرات۴ در صورتيکه براساس شواهد دسته :د
  . ارائه گرديده باشند۳نمودن نظراتي در شواهد دسته 

که احتمال کمي دارد که شواهد حاصل از پژوهش هاي انجام شده  از آنجا: توجه
   ضد و گاهي با حتي ودقيقا مطابق موضوع راهکار در حال نگارش باشد 

يش  از اوقات مجبور به اعمال تغييرات، پبسياري، شويم يممواجه هايي  نقيض
  . بيني ها و نتيجه گيري هايي هستيم

  :باشد يم به صورت زير SIGNيا سيستم رتبه بندي 
  

GRADES OF RECOMMENDATION  

At least one meta analysis, systematic review, or RCT 
rated as 1++, and directly applicable to the target 
population; or  
A systematic review of RCTs or a body of evidence 
consisting principally of studies rated as 1+, directly 
applicable to the target population, and demonstrating 
overall consistency of results  

A  

A body of evidence including studies rated as 2++, 
directly applicable to the target population, and 
demonstrating overall consistency of results; or 
Extrapolated evidence from studies rated as 1++or 1+ 

B 

A body of evidence including studies rated 2+, directly 
applicable to the target population and demonstrating 
overall consistency of results; or Extrapolated 
evidence from studies rated as 2++ 

C 

Evidence level 3 or 4; or 
Extrapolated evidence from studies rated as 2+ D 
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  :ارائه �

راي اينکه کاربران بتوانند به راحتي از راهکارها استفاده کنند، آنها بايد به ب
معموال براي خالصه . اي ساده و حتي االمکان متحدالشکل ارائه شوند شيوه

 تصميمات عمده و بدين وسيلهشود  يمنمودن راهکارها از الگوريتم ها استفاده 
، به رمان بايد اتخاذ شوند و نتايج مورد انتظار از هريک از آنهااي که در سير د

  .شود  نشان داده ميصورت ساده و خالصه
  

SIGN GRADING SYSTEM 

LEVELS OF EVIDENCE 

High Quality meta analysis, systematic review of RCTs, or 
RCTs with a very low risk of bias 

1++ 

Well conducted meta analysis, systematic review of RCTs, 
or RCTs with a low risk of bias 

1+ 

Meta analyses, systematic review of RCTs, or RCTs with a 
high risk of bias 

1- 

High quality systematic reviews of case-control or cohort 
studies 
High quality case-control or cohort studies with a very low 
risk of confounding, bias, or chance and high probability that 
the relationship is causal 

2++ 

Well conducted case-control or cohort studies with a low risk 
of confounding, bias, or chance and a moderate probability 
that the relationship is causal 

2+ 

case-control or cohort studies with a high risk of 
confounding, bias, or chance and a significant risk that the 
relationship is causal 

2- 

Non-analytical studies, e.g. case reports, case series 3 
Expert opinion 4 



ي طبابت بالينيراهکارها  

 

١٠٣ 
 

  :انتشار و اجرا �

ياري رساندن به " ايم؛ براي نيل به هدفي که براي تدوين راهکار تعريف کرده
 درماني در -بيماران و ارائه دهندگان خدمات در اتخاذ تصميمات مناسب مراقبتي

  بلکه بايد از،، نه تنها بايد راهکارهاي روايي داشته باشيم"رايط باليني خاصش

  . آنها نيز اطمينان حاصل کنيماجرايي شدن
  

اي ميان تدوين   متاسفانه معموال شکاف و فاصله
همانگونه . راهکارها و به اجرا در آمدن آنها وجود دارد

ي که راهکارها خود به عنوان پل ميان پژوهش و عمليات
شوند، نياز به  شدن نتايج حاصل از پژوهش شناخته مي

پلي وجود دارد که شکاف ميان تدوين راهکارها 
واجرايي شدن آنها را نيز پر نموده و اين دو را به هم 

  .متصل کند

  
  :موانع به اجرا در آمدن راهکارها

 نيموانع درو: دونوع سد و مانع براي اجرايي شدن راهکارهاي باليني وجود دارد
  .موانع بيرونيو 

 آن مرتبط است، ساختار ضعيف راهکار و اشکاالت متدولوژيک به  موانع دروني
جوي که قرار است راهکار در آن اجرايي  به ، خارجياي يروني بدر حاليکه موانع

  .  آن راهکار بستگي داردموضوع و عنوانط بوده و به تب مرشود
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جرا درآمدن راهکارها وجود دارند، به  به ا سر راهاي که بر  بالقوهموانع خارجي
  :شرح زيرند

  )مانند موانع مالي(فاکتورهاي بنيادي  �

مانند عدم وجود مهارت کافي براي اجراي توصيه هاي (فاکتورهاي سازماني  �
  )راهکار،  نبود تجهيزات و امکانات کافي

  متناسب با ارائه شدهي که استانداردهايزمانمانند (مقاومت همکاران و رقبا  �
  )تمايلهاي درماني همکاران نيست و توافق کامل بر آنها حاصل نشده است

مقاومت و ايجاد ممانعت از سوي افرادي که دانش، نگرش (فاکتورهاي فردي  �
  )يا مهارت کافي ندارند

مانند مشکالتي (افتد  واکنشهايي که ميان بيمار و ارائه دهنده خدمت اتفاق مي �
  )آيد  پيش ميان به بيمارکه به علت عدم اطالع رساني کافي

 روشهاي علمي و دقيقِ تدوين راهکاربراي مرتفع نمودن مشکالت داخلي بايد از 
 بايد متناسب با نوع هر مشکل ،استفاده نمود و براي غلبه بر موانع خارجي

  . تدبيري اتخاذ کرد
  :عبارتند از يخارجبرخي از روشهاي پيشنهادي مقابله با موانع 

  روهي و فرديارائه آموزشهاي گ -
  بهره گيري از کمک افراد ذي نفوذ در فراگير نمودن استفاده از راهکارها -
  استفاده از روشهاي تبليغاتي موثر -
  اطالع رساني مناسب به بيماران و تغيير سطح دانش ونگرش آنها -
  برقراري مشوقهاي مختلف براي اجراي راهکارها -
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 حمايت سياستگذاران سالمت از راهکارها   -

  راهکار بازبيني �

منتشر شود و نتايج آنها  از آنجا که به صورت پيوسته پژوهشهايي انجام مي
 يک شرايط خاص  در، ممکن است توافق عمومي بر سر بهترين درمانگردد مي

بيني شوند  بنابراين ضروري است که راهکارها به صورت دوره اي باز. دشونقض 
ه هاي راهکار خللي حاصل گردد که شواهد جديد در صحت توصيتا اطمينان 

  .قيد گرددزمان بازبيني بايد در راهکار . ندا ايجاد ننموده
  
  ارزشيابي �

 پس از تدوين يک راهکار و اجرايي نمودن آن الزم است که در زمانهاي 
هايي در جهت اطمينان از رعايت توصيه هاي ارائه شده در  مشخصي ارزشيابي

مميزي ختار تعالي خدمات باليني در قالب راهکار انجام پذيرد، که اين کار در سا

  .شود  انجام ميباليني

  :نکته مهم

ها که در واقع يک فاکتور کليدي براي  يک بخش بسيار مهم در تدوين راهکار
تمام افراد .  آنها استبه توافق رساندنرود   به شمار مي نيزاجرايي شدن آنها

د در مورد کليات و حتي  بايدارند،ذينفعي که در گروه نگارش راهکار شرکت 
بديهي است که هرچه تعدد و . جزئيات نوشته شده در راهکار به توافق برسند

اند، بيشتر  اعتبار مکانهايي که يک راهکار را تائيد نموده و با آن موافقت کرده
  .باشد، ارزش و قابليت اجرايي شدن آن راهکار بيشتر خواهد بود
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CCME  وNICE طبابت باليني در مراحل تدوين راهکارهاي ۱در ضميمه 
٤٣ ،

  .آورده شده است

: ساختار تعالي خدمات باليني، راهکارها يک جز کليدي و مهم هستنددر 
؛ در صورتي که راهکارهاي علميِ راهکارها مبناي استخراج استانداردها هستند

 هامبتني بر شواهد و مورد توافقي وجود داشته باشد، استانداردها بر اساس آن
 در مميزي باليني به عنوان رکن اصلي تعالي خدمات بالينيشوند و  ميتدوين 

  .شود ، بر اساس آن استانداردها انجام مي سالمتارتقاي کيفت خدمات
  

از سوي ديگر وجود راهکارها منجر به ارائه درماني مشابه 
شود و  براي يک بيماري مشابه در مکانها و شرايط متفاوت مي

يان و ارائه دهندگان خدمات پاسخگوئي متولهمين امر 
  .دهد  است، افزايش مياساس حاکميت باليني را که سالمت

  
 روشهاي درماني صحيح، مناسب و مورد توافق ،با استفاده از راهکارهاي باليني

 بدين صورت نه .يابند شوند و خطاهاي پزشکي کاهش مي مشخص و شفاف مي
يابد، که   سيستم کاهش ميتنها عوارض جانبي ناشي از خطاها براي بيمار و

 منجر به ارتقا ،خود و شود تري براي ارائه دهندگان خدمات فراهم مي محيط امن
  .گردد کيفيت ارائه خدمات مي
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 :است ضروري زير نکات به توجه راهکارها مورد در

 هرگز و بوده راهکار صرفا راهکارها است مشخص آنها نام از که همانگونه -

 .شوند نمي پزشکمهارت  و دانش جايگزين

 که باشد داشته وجود راهکار صدها بيماري يک درمان براي است ممکن -

 .باشند بر شواهد مبتني و علمي همگي

 که کند مي کمک تنها و ندارد قانوني الزام هيچ باليني راهکارهاي مطابق عمل -

 .يابند کاهش پزشکي خطاهاي و شود ارائه جا خدمات، همه از اي سطح پايه

 طبابت باليني بايد توسط ارائه دهندگان خدمات سالمت و راهکارهاي -
  .خصوص اعضاي هيئت علمي و با بيطرفي کامل نوشته شوند به

 تائيد براي جايگاهي تاسيس باليني خدمات تعالي مراکز وظايف از يکي -
 .است اخالقي موازين با يافته نگارش مطابقت راهکارهاي

  
 :يني بايدو در نهايت، همه راهکارهاي طبابت بال

   .رود  محتوي همان چيزي باشند که از آنها انتظار مي: باشند٤٤روا �

 از شواهدي که در اين راهکارها ،ديگريگروه  اگر : باشند٤٥تکرار پذير �
  .استفاده شده است، استفاده کنند، به همين نتايج دست يابند

  .استفاده نامناسب از منابع راکاهش دهند: باشند ٤٦هزينه اثر بخش �

  .دسازن تمام گروههاي ذينفع و عالقمند را درگير : باشند٤٧شته ايبين ر �
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 ساده، منطقي و بومي باشند و : را داشته باشند٤٨قابليت استفاده در بالين �
  .جامعه هدف مشخص داشته باشند

 ، بر طبق وضعيت موجود و ترجيحات بيماران:دن باش٤٩انعطاف پذير �
  .دنقابليت تغيير و انعطاف داشته باش

بوده و به راحتي توسط جامعه نزباني مبهم   از نظر دستور:دناش ب٥٠واضح �
  . دنهدف قابل فهم باش

 زمان و فرايند بازبيني و به روز سازي آنها بيان :٥١مورد بازبيني قرار گيرند �
 .شده باشد

اي باشد که   راهکار بايد به گونه:٥٢دن باشقابل استفاده در مميزي باليني �
قيقي از آن استخراج نمود و در فرايند مميزي بتوان استانداردهاي قطعي و د

 .باليني  مورد استفاده قرار داد
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٥٣دستورالعمل
: 

راهکار که راهنماي ارائه خدمت است و پذيرش آن اختياري بوده و  مقابل در
 و بوده پذيري انعطاف فاقد وجود دارد که) پروتکل( دستورالعمل ،اجباري نيست

  .دارد يقانون التزام و الزام آن به عمل

وضعيت  يک درمان براي که هستندها فعاليت و فرايندها از اي مجموعه دستورالعملها
  .دشون  انجامبايد و به طور متوالي و با ترتيب مشخصي  ارائه شدهخاص

 کجا هر در و کس هر توسط که است پروتکل يک بيماران احياي دستورالعمل مثال

 باز را مصدوم هوايي راه ابتدا بايد همه يعني .پذيرد انجام صورت يکسان به بايد

 و بپردازند  ويخون گردش بررسي به نهايتا  وکرده چک را  اوتنفس سپس کنند،
  .شود اتخاذ اين ترتيبي خالف بهتراست او نظر به که کند ادعا تواند نمي کسي

 بيمار به آسيبي آمدن وارد به منجر چنانچه ها دستورالعمل از تخطي که است بديهي

  ..داشت خواهد دنبال به پيگرد قانوني ود،ش
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Stakeholder activity Phase of the guideline 
development process 

Register for guidelines of interest 
Registering 

Comment on scope 
Attend stakeholder meeting 
Nominate potential patient/carer and 
health 
professional members of the Guideline 
Development Group 
Submit suggestions for clinical 
questions 

Scoping phase 

Submit list of evidence 
Submit papers as requested 
Participate in additional activity if 
appropriate 

Development phase 

Comment on first consultation draft 
Comment on second consultation draft 

Validation phase 

Disseminate guideline Publication and 
dissemination 

  : NICEمراحل تدوين راهکار تهيه شده توسط: ۱-۱ضميمه 
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    CCME: مراحل تدوين راهکار تهيه شده توسط: ۲-۱ضميمه 
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فرضيه ه تنها براي رد يا اثبات يک  نشواهددر دنياي کنوني 
 نيز افراد اي تمامي فعاليتهاي حرفه بلکه ،روند  به کار ميعلمي

عمل براساس شواهد بهترين . توانند بر اساس شواهد باشند مي
اي، در اختيار افراد قرار  راهکارها را در جهت توسعه حرفه

عمل براساس شواهد رويکردي است بر خالف . دهد مي
عمل  قواعد تغيير ناپذير، و فرآيندي است در تضاد با ها و سنت

  .شده است بر اساس آنچه هميشه انجام مي

  
شاهد در معناي وسيع خود شـامل هـر چيـزي اسـت کـه بـراي اثبـات                   : ٥٤شاهد

تواند شـامل هـر گـزاره        در معناي فلسفي، شاهد مي    . حقيقت يک ادعا به کار رود     
  .رود لط به کار ميدرستي باشد که در حمايت از يک گزاره غ

رود، معاني خـاص خـود را    اين لفظ هنگامي که در حيطه هاي مختلف به کار مي        
مانند کاربرد آن در سياست، تحقيقات علمي، تحقيقات جنايي و مباحـث            . يابد  مي

  .قضايي
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ار ارزشـمند در    ي به عنوان يک محـصول بـس       (evidence) در عصر جديد، شاهد   
 نوع شاهد براي يک فرد مشاهدات شخـصي او          ملموس ترين . شود  نظر گرفته مي  

گر کـه بـه دنبـال شـواهدي      براي مثال يک مشاهده.  است ٥٥استفاده از حواسش  با  
  . فقط کافي است که به آسمان نگاه کنداست،براي اثبات آبي بودن آسمان 

 :٥٦شواهد در علم

 شواهد از طريق مشاهده پديـده هـايي کـه در دنيـاي طبيعـي                ،درتحقيقات علمي 
، جمـع   ... و   در آزمايـشگاهها  ، تحليل تجربيات و انجـام تحقيقـات         افتند اق مي اتف

  . دنشو آوري مي
در دنياي کنوني شواهد نه تنها بـراي        
رد يا اثبات يک فرضيه علمي به کار        

 بلکــه تمــامي فعاليتهــاي ،رونــد مــي
بـر   بايـد و تواننـد   اي ما نيز مـي  حرفه

عمـل براسـاس   . اساس شواهد باشند 
هتـرين راهکارهـا را در    بکـه  شواهد

جهـت توسـعه حرفـه اي در اختيـار     
 رويکـردي اسـت     ،دهد افراد قرار مي  

بر خالف سنت ها و قواعد تغيير ناپذير و فرآيندي اسـت در تـضاد بـا عمـل بـر          
  .شده است آنچه هميشه انجام مياساس 
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  :پيشينه

مـان  تفکر استفاده از نتايج حاصل از تحقيقـات و پژوهـشهاي انجـام شـده در در                
» ٥٧ي بر شـواهد نمبت«واژه . گردد  بيماريها به صدها و شايد هزاران سال پيش بر مي         

و اصـطالح    شـد به کـار بـرده       ٥٨ديويد ادي  توسط   ۱۹۹۰براي اولين بار در سال      
 در مقالـه اي بـه نوشـته    ۱۹۹۲براي اولين بار در سـال      ٥٩پزشکي مبتني بر شواهد   

  .آورده شد ٦٠گويات و همکاران
 اين نمود،که پزشکي مبتني بر شواهد جايگاه خود را پيدا آن پس ازتدريجا و 

هاي مراقبت سالمت و   حيطهاکثربتدريج وارد ) مبتني بر شواهد بودن(تفکر 
 Evidence Based و بدين ترتيب در کنار .سياستگذاري سالمت گرديد

Medicine حيطه هايي چون:  

� Evidence Based Dentistry 

� Evidence Based Nursing 

� Evidence Based Management 

� Evidence Based Decision making 

� Evidence Based Physiotherapy 

� Evidence Based Librarianship 

� Evidence Based Thinking 

� Evidence Based Practice 

� Evidence Based policy making  

  . مرتبط با سالمت نيز به وجود آمدو بسياري حيطه هاي ديگرِ

 هاي اصلي تنهر موارد فوق، از آنجا که استفاده از شواهد يکي از عالوه ب
رود، استفاده از آن در زمينه هاي گوناگون ديگري   به شمار ميگرايياي حرفه

  .چون آموزش، اقتصاد، روانشناسي و معماري نيز وارد گرديد



  فصل ششم

 

١١٨ 
 

  :به کارگيري شواهد در سالمت

 است و بديهي است ذاري سياستگيکي از مهمترين فرايندهاي نظام سالمت  
 بايد مانند ديگر تصميم گيريها در زمينه ،که به علت اهميت زيادي که دارد

 بر بهترين و جديدترين شواهد موجود استوار باشد و با درنظر گرفتن ،سالمت
ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که تفاوت . ها صورت پذيرد منابع و ارزش

معموال دانشمندان در . گيري وجود دارد سازي و تصميم آشکاري ميان تصميم
گيري نهايي با در  کنند و تصميم  ايفاي نقش مي)سازي تصميم  (مرحله اول

بنابراين .  عموم مردم و سياستمداران خواهد بودرعهده ب،نظرگرفتن ارزشها
کنند هرچند   کامال متفاوت فعاليت مييهاي دانشمندان و سياستمداران، در حيطه

 . آنان با يکديگر مشابه استکه هدف نهايي

  : استفاده از شواهد براي پاسخ به سواالت زير الزامي است،در سطح سياستگذاري

  چه ميزان از سرمايه عظيم ملي بايد در بخش خدمات عمومي به کار رود؟ �
 بايد ،چه ميزان از سرمايه اختصاص يافته به بخش خدمات عمومي سالمت �

   جهت ارتقا سالمت به کار رود؟،ه ميزان از آنبراي انجام مراقبتهاي سالمت و چ
هاي  ميزان سرمايه تخصيص يافته براي مراقبتهاي سالمت در جمعيت �

  د؟درگ بر چه اساسي بايد تعيين ،جغرافيايي گوناگون
توان به  بيماري خاص اختصاص پيدا کند، چگونه مييک اي به  اگر سرمايه �

  بهترين نحو از آن استفاده نمود؟
 ولي ،ل ديگر که برحسب شرايط هر منطقه و کشور متفاوت استو صدها سوا

  .دارد آنها استفاده ازو نياز ضروري به شواهد 
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مراقبت سالمت مبتني بر  در گذشته بيشتر از ، سالمتدر عرصه عموميِ      

گيري براي گروهها و يا جمعيت هاي مورد نظر بر  تصميم به معني ٦١شواهد
سالمت عمومي  اما امروزه عبارت ،شد ستفاده مي ااساس بهترين شواهد موجود

 سالمت با ي در نظاماست گذاريس:  جايگزين آن شده است٦٢مبتني بر شواهد
 سيستمهاي ،ها گيري علمي و استفاده سيستماتيک از داده استفاده از اصول تصميم

سالمت . هاي علوم رفتاري و مدل هاي برنامه ريزي مناسب  تئوري،اطالعاتي
تني بر شواهد و مراقبت سالمت مبتني بر شواهد انواع مختلف عمومي مب

  :دارند مطالعات زير را در بر

  ارزشيابي اقتصادي و سازماني مراقبتهاي سالمت •
  بيمار و انتخاب عمومي مبتني بر شواهد •
  اقتصاد سالمت •
  سالمت يآور فنارزيابي  •
  مديريت نظام سالمت •
 سياستگذاري سالمت  •

 خريد در نظام سالمت •
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تدولوژي خاص مورد استفاده در تعيين بهترين م
شواهد عمدتا توسط يک گروه تحقيقاتي به 

 در ٦٤ و گوردن گويات٦٣رهبري ديويد ساکت
  .ماستر کانادا طراحي گرديد دانشگاه مک

آيد و سپس فرد براي حل آن از  در روشهاي سنتي ابتدا مشکل به وجود مي
نمايد، به سراغ  مکاران سوال ميکند و يا از ه تجارب شخصي خود استفاده مي

  .خواند رود و يا نهايتا يک مقاله مروري مي مي text Bookيک 

 :کنند يمولي فرايندهاي مبتني بر شواهد از اصول کلي زير تبعيت 

  تعريف يک سوال مناسب .۱
توانند به اين سوال پاسخ  تعيين مقاالت و ساير منابع مبتني بر شواهدي که مي .۲

  .دهند
   آنها٦٥حليل نقادانه شواهد در جهت اطمينان از رواييارزيابي و ت .۳
  به کاربردن نتايج حاصل از شواهد .۴
۵. و تالش براي ارتقاي ، انجام شدهارزيابي مجدد عملکرد مبتني بر شواهد 

   آن عملکردبيشتر

 مراحل و گامهاي مخصوصي ،اگرچه هريک از انواع موارد مبتني بر شواهد فوق
  .کند  موارد صدق مي تمام در،شدهذکر  مرحله کلي ۵دارند ولي 



  بر شواهد بودنيتنمب

 

١٢١ 
 

همانگونه که در صفحات گذشته نيز اشاره گرديد، يکي از زمينـه هـاي پرکـاربرد             
 يـاد   ٦٦ از آن تحت عنوان پزشکي مبتنـي بـر شـواهد            است که  شواهد، در پزشکي  

  .شود مي
  

 :پزشکي مبتني بر شواهد

  ازمدهتالشي است در جهت بکارگيري شواهد بدست آ  بر شواهدي مبتنيپزشک
خصوص در ارزيابي ه  ب، در جنبه هاي مختلف طبابت باليني،روش هاي علمي

  .شواهد مربوط به مزايا و معايب درمان هاي پزشکي

 يدي سه جز کل، حاصل تلفيقدر يک تعريف جامع، پزشکي مبتني بر شواهد
  : است

  .مبتني بر مطالعات نظام مند ترين شواهد بهترين و جديد -

  يني پزشک  بال و تجربهتخصص -

  ارزشهاي جامعه و بيمار -

  
با وجود اينکه ارزيابي مـداخالت پزشـکي از نظـر           

 وجـود   ) يـازده  قـرن ( از زمان ابن سـينا       ،اثر بخشي 
 ايـن روش  ، بيستم ميالدي  در قرن  يولداشته است،   

ها و سياست هاي     هاي مراقبت  تمامي جنبه توانست  
  .ده را تحت تأثير قرار دسالمت
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بنياد بين المللي مستقر در کانادا که پس از فوت آرچي ( ٦٧ينکاکر ۱۹۷۲در سال 
در کتاب جنجال برانگيز خود )  به نام اين دانشمند شهير نامگذاري شدکاکرين

به " ٦٨بازتاب هاي تصادفي بر خدمات پزشکي: اثربخشي و کارايي"عنوان ا ب
 افراد صاحب شدت بر اين نکته پافشاري کرد که بايد با اتکا به منابع استاندارد و

هاي دقيق به   که در طي کارآزمايي،نظر به ارزشيابي جدي مداخالت درماني
 .هاي درماني موثر معرفي شده اند، پرداخت عنوان روش

 ۱۹۹۲تـر گرديـد و نهايتـا در سـال            منـد   ارزيابي ها دقيقتـر و نظـام       ،در طي زمان  
  . به طور رسمي متولد شد"پزشکي مبتني بر شواهد"
  

تعريف ما را از يک فرد متخصص تغيير داده          EBM,درعصر حاضر   
تمـام  شود که     هم اکنون فردي حرفه اي و متخصص تلقي مي         ؛است

  .گفته ها و عملکردهايش بر اساس شواهد و مطالعات علمي باشد

 :محدوديتهاي طبابت مبتني بر شواهد

  .کمبود و يا گاهي فقدان شواهد و يا به روز نبودن آنها ♦
و ميدان هاي تحقيقاتي  پروژهه منجر به محدود شدن انواع محدوديت منابع ک ♦

  .شود ميآنها  عملِ
محرمانه بودن بسياري از اطالعات به خصوص اطالعات مربوط به بيماران،  ♦

  .دگرد که منجر به محدوديت دستيابي به منابع اطالعاتي مي
عدم وجود مدلهاي تحقيقاتي کافي براي ارزيابي پيچيدگيهاي ذاتي  ♦

 .ي زندهسيستمها
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 .ارائه دهندگان خدماتناديده انگاشته شدن ارزش بصيرت  ♦

 . يا شرايط خاصو ناديده گرفته شدن تفاوتهاي ناحيه اي  ♦

  چرا بايد از طبابت مبتني بر شواهد استفاده کنيم؟

جديد بودن، بديع بودن، خالقانه بودن، تحقيقاتي بودن و اميدوار کننده  ♦
 . بودن نيست معادل موثر بودن و يا بهتر ،بودن

 . ناکافي هستند،منابع سنتي اطالعاتي ♦

  .شوند کنند و به روز مي اطالعات پزشکي به صورت روزانه تغيير مي ♦
انسان جايز الخطا است و ارائه کنندگان خدمات در صورت اتکا به  ♦

 .شوند هاي خود در بسياري از اوقات دچار اشتباه مي دانسته

ي ارائه دهندگان خدمات و ميان مهارتهاي تشخيصي و قضاوت بالين ♦
  .اطالعات به روز و عملکرد باليني مناسب، تفاوت وجود دارد

هاي مراقبت را افزايش  شود هزينه منابعي که براي درمان ناموثر مصرف مي ♦
قابل   در حاليکه نه تنها تاثيرمثبتي بر سالمتي جامعه ندارد، بلکه ضرر.دهد مي

 .کند توجهي را نيز بر آن تحميل مي
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 يِخدمات مراقبتم ي که بخواهي ازآن است که در صورتي نکات فوق حاکيامتم
رکت به سمت  حازر يز ناگ،مي داشته باشيجامعه سالمم و ي ارائه دهيتيفيک با

  .ميت بر شواهد هسيطبابت مبتن

رود   از همه افراد با ويژگيهاي تحصيلي متفاوت انتظار نميبا تمامي اين اوصاف
گيري آن  زشکي مبتني بر شواهد آشنا باشند و توانايي به کارکه به يک اندازه با پ

اي که از پزشکان عمومي و ساير ارائه دهندگان خدمات   به گونه؛را داشته باشند
 از . آشنا باشندEBMرود که با مفاهيم و منابع   انتظار مي،در اين سطح

 و در درا به کار گيرن EBM  اصول که بتواننداستمتخصصين هر حيطه انتظار 
د ين گروه بايا. نديادرمان يک بيمار يا بيماري خاص از شواهد موجود استفاده نم

69شاخصهايي چون  با استفاده از بتوانند
NNH70و

NNTکه در کتابهاي .... و 
 درمان به تفصيل مورد بحث قرار گرفته اند،" پزشکي مبتني بر شواهد"تخصصي

هاي مختلف  عضاي هيات علمي رشتهو اما از ا. مناسب براي بيمار خود را بيابند
با استفاده از شواهد، راهکار رود که بتوانند مرور سيستماتيک نموده و  انتظار مي

  .  استخراج کنند٧٣ه، استاندارددنموتدوين  ٧٢ و دستورالعمل٧١علمي
دهندگان   بسياري از ارائه،متاسفانه در حال حاضر عليرغم تالشهاي انجام شده

هاي مختلف نيز با مفاهيم  طوح متخصصين رشتهخدمات سالمت حتي در س
 يف آشنايي کا"مبتني بر شواهد بودن"پزشکي مبتني بر شواهد و يا به طور کلي 

  .ندارند
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 اهميت تجربه به خاطر داشته باشيم که پزشکي مبتني بر شواهد

 را ، ارزشها و ترجيحات بيمارانکند را انکار نمي  پزشکانباليني
مانند يک کتاب آشپزي نيست که تمام گيرد، و  ناديده نمي

مراحل ارائه يک مراقبت يا انجام يک درمان را يک به يک 
  .ديکته کند
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Abstract of the Book: 

 
This book, "clinical excellence and clinical governance", is 
a collection of 6 chapters witch intends to familiarize 
physicians and health system managers with the concepts of 
clinical governance and it's components by means of an 
easy prose. 
 
 
- First chapter: Clinical Governance and 
Clinical Excellence 

   Clinical governance is a central component of a frame that 
supports the promotion of quality. This element, by means 
of setting up clinical excellence organizations, helps us to 
converge quality promotion approaches which had been 
divergent. 
Clinical governance has the following components: 

• Clinical Audit 
• Medical Error Management 
• Education 
• Clinical Effectiveness 
• Research and Development (R&D) 
• Openness 

 
Clinical excellence organizations are organs with 
concentrated activity which intend to improve clinical 
service quality. The components of a clinical excellence 
center are defined as follow: 

� Clinical audit unit 
� Medical error management unit 
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� Health Technology Assessment unit 
� Clinical Practice Guideline preparation unit  
� Research and Development (R&D) unit 
� Which all the above should be evidence based. 

 
 In the first chapter of this book, history, definition, and 
components of the clinical governance and clinical 
excellence centers have been described. 
 
 
- Second chapter: Clinical Audit 
 
   Clinical audit is a continues quality improvement cycle 
that aims to improve patient care and outcomes by 
carrying out a systematic review and implementing 
changes. In this process Aspects of patient care – 
including structure, processes and outcomes – are 
selected and evaluated against explicit criteria and, 
where necessary, changes are implemented . Further 
monitoring can then be used to confirm the 
improvements in healthcare delivery (Reaudit).  
You can find in this chapter: clinical audit definition, 
audit types, clinical audit components and audit cycle, 
clinical audit status in advanced health systems and its 
similarity and differences with medical audit and 
research. 
 
 
- Third chapter: medical error management 
 
   In a general definition error is the failure of a planned 
action to be completed as intended or use of a wrong 
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plan to achieve an aim. Accidents take place when an 
error causes damage to a defined system and disrupts the 
ongoing or future output of system. In this chapter of the 
book in addition to complete explanation of different 
kinds 
 of errors and accidents we also discuss ways of error 
recognition, viewpoints on ways of encounter with 
human 
errors, causes of formationof appropriate conditions for 
error occurrence and methods of error management. And 
at last health system errors have been compared with 
aviation and processes of creating error management 
programs have been suggested. 
 
 
- Forth chapter: Health technology Assessment 
 
   Health technology assessment is the systematic 
evaluation of properties of a medical technology used in 
health care, such as safety, efficacy, feasibility, and 
indications for use, cost, and cost-effectiveness, as well 
as social, economic, and ethical consequences, whether 
intended or unintended. The main purpose of HTA is to 
inform policymakers about technology in health care, 
where policymaking is used in it's broadest sense to 
include decision making at the individual or patient level, 
the level of the health care provider or institution, or at 
the regional, national and international levels . Broad 
categories of health technology include the following: 
Drugs, equipment and supplies, Medical and surgical 
procedures, Organizational and managerial systems. 
In this chapter, we have focused on HTA history, its 
current status in the world, its impetuses, the necessary 



  فصل ششم

 

١٣٢ 
 

steps to conduct HTA and important aspects of health 
technology that should be included in the assessment, the 
relationship between HTA and health care quality 
improvement and some other issues. 
 
- Fifth chapter: Clinical Practice Guidelines 

 
   Clinical practice guidelines are systematically 
developed statements to assist practitioner and patient 
decisions about appropriate health care for specific 
clinical circumstances 
Guidelines are designed to improve patient’s services 
quality. They provide appropriate information for 
specific diagnostic and therapeutic situations so they 
contribute to health improvement and reduce 
inappropriate expenses. As each individual is unique and 
presents different characteristics, guidelines are not fixed 
protocols that must be followed. professional caregivers 
must consider the treatment options that are appropriate 
for the specific situation. 
In this chapter we discuss about the different types of 
guidelines and describe their development method in 
brief. 
 
- Sixth chapter: Being evidence based 
 
   In the recent world evidence is not just used for 
supporting or rejection of a hypothesis but all of our 
activities can be evidence based. Evidence based practice 
is the best method toward professionalism. Evidence-
based practice is a philosophical approach that is in 
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opposition to rules of thumb, folklore, and tradition. And 
an approach in contrast with what has always been done. 
In this chapter of the book which is the last one and is a 
common part among other chapters, after explaining the 
background of evidence based thinking, evidence and 
evidence in science has been defined and at last places to 
use evidence, advantages of using evidence based 
medicine and it's limitations have been discussed. 


