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  پيشگفتار

. آنان كه منتظر نوآوري ها و اتفاقات بزرگ مي مانند، لذت گام هاي كوچكي كه راه را براي پيشرفت هموار مي سازد، را از دست مي دهند

د يك سازمان امري ضروري است، ولي اغلب، ارتقاء هاي ساده، كوچك و بي شمار هستند كه بقاء، هر چند گاهي اوقات مهندسي مجد

   .موفقيت و برتري يك سازمان را رقم مي زنند

تغييرات مداوم و ناگزير . يادگيري سازماني و ارتقاي مستمر كيفيت به عنوان موتور سازمان هاي قرن بيست و يك محسوب مي گردند

متغييرهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي، استفاده از مديريت كيفيت را براي برنامه ريزان و متوليان مراقبت هاي بهداشتي درماني ضرورتي 

  . خته، از اين رو نظام هاي سالمت بايد به جستجوي شيوه هاي نوين براي ارتقاي مداوم فرآيندها بپردازنداجتناب ناپذير سا

يكي از رويكردهاي ادغام يافته كيفيت در نظام . فتاي و گسترش يي براي استقرار مديريت كيفيت طراحرويكردهاي مختلف در همين راستا،

  . سالمت، حاكميت باليني است

مصطلح شد كه در آن متخصص بيهوشي، دكتر  1995باليني در نظام سالمت به دنبال فاجعه بچه هاي بريستول در سال  واژه حاكميت

  . ميزان باالي مرگ كودكان در جراحي قلب در بيمارستان بريستول را فاش ساخت 1استفان بولسين

رويكردي كه سازمان هاي سالمت را ملزم به ارتقاي مستمر  ": نظام سالمت انگلستان حاكميت باليني را اين گونه تعريف كرده است

 ".خدمات سالمت ساخته و با ايجاد محيط پشتيبان از مراقبت هاي مطلوب بهداشتي، مراقبت هاي با استاندارد مطلوب را تضمين مي كند

لي تعريف استانداردهاي مطلوب يك مراقبت، پاسخگويي شفاف نسبت به استانداردها و نظام پوياي ارتقاء را در اين تعريف سه شاخصه اص

  .  خود جاي داده است
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به منظور ارتقاي كيفيت خدمات سالمت، برنامه ها، چارچوب ها، روش ها و ابزارهاي متعددي ارائه و بكار برده شده است كه هر كدام از آن 

اما سازمان هاي سالمت قبل از استفاده از هر يك از . تحول قابل توجهي در كيفيت خدمات و رضايت مشتري ها به وجود آورده اندها 

در . برنامه ها و روش هاي بهبود كيفيت بايد فلسفه مديريتي خود را انتخاب كرده، فلسفه را درك نموده و در سازمان خود گسترش دهند

برنامه ها و روش هايي كه در چارچوب فلسفه بوده و با اصول و مباني آن سازگار هستند، آموزش داده و زبان مشترك  گام بعدي بايد درباره

با شناخت فلسفه و ايجاد دانش و مهارت درباره آن مي توان با سهولت بيشتري فرهنگ كيفيت را در سازمان . در سازمان ايجاد كنند

  . گسترش داد

يك فلسفه جامع مديريتي است كه تأثير گذارترين فلسفه مديريتي در نيم قرن گذشته در عرصه هاي صنعت،  1مديريت جامع كيفيت

مديريت جامع كيفيت فلسفه اي است كه با تأكيد بر مشتريان، كيفيت مراقبت هاي بهداشتي، شواهد و حقايق . آموزش و سالمت بوده است

. سازمان رهبري مي شود ارتقاي مستمر فرآيندها، توسط مديريت ارشدسازمان از طريق  و كار تيمي، براي دستيابي به اهداف استراتژيك

و فراگير  ، شيوه مديريت و رهبري جديدي را بر پايه اصول فلسفي مشتري محوري، فرآيند محوري و بهبود مستمرمديريت جامع كيفيت

ت در سالمت است كه مبتني بر اصول و مباني جامع كيفيت بوده و اكميت باليني يكي از چارچوب هاي بهبود كيفيح. فرآيندها بنا مي كند

  .درست مي باشدان و مكان درست و بر روي فرد بدنبال انجام درست كارهاي درست در زم

ست كه كاركنان باليني به حاكميت باليني شامل اقداماتي ني. تحاكميت باليني يك نام جديدي است اما رويكرد يا فعاليت جديدي نيس

ماماها و ساير ارائه پرستاران،  پزشكان،. ت پراكنده و بدون سازماندهي منظم هر از گاهي براي بهبود كيفيت خدمات انجام مي دهندصور

بسياري . همواره به دنبال ارائه بهترين و با كيفيت ترين خدمات به بيماران و مشتري هاي سيستم سالمت هستند دهندگان خدمات سالمت

ئن شوند و در اين راه تالش مي كنند تا دانش و مهارت خود را مي كنند تا از انجام درست آن مطم ائه شده را بازبينياز آن ها خدمات ار

خدمات مبتني بر شواهد علمي، حاكميت باليني تمامي در اين مسير و براي پشتيباني از انجام . براي ارائه خدمات مطلوب تر افزايش دهند

ه گيري، پايش، مرور و نهايتاً ارتقاي كيفيت مراقبت هاي بيماران را براي دستيابي به نتايج بهداشتي درماني فعاليت هاي الزم براي انداز

  . مطلوب در قالب چارچوبي هدفمند گردآوري مي كند

انگلستان  2سالمت طب مليمديريت جامع كيفيت بوده و براي اولين بار توسط خدمات ب منطبق با فلسفه، اصول و مباني اين چارچو

مدل مورد استفاده در وزارت . براي اجرا در سيستم بهداشتي درماني به تصويب دولت انگلستان رسيده است 1998طراحي و در سال 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، مدل  هفت محوري انگلستان مي باشد كه بر هفت محور مشاركت بيمار و جامعه ، آموزش و تعليم، 

                                                           
1
  TQM: Total Quality Management 

2
  NHS: National Health Services 
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تصوير زير هفت محور مورد تأكيد برنامه . ده از اطالعات، اثربخشي باليني، مميزي باليني و مديريت كاركنان تأكيد دارد

  

  مدل هفت محوري برنامه حاكميت باليني 

ده از اطالعات، اثربخشي باليني، مميزي باليني و مديريت كاركنان تأكيد دارد

  . حاكميت باليني را نمايش مي دهد

مدل هفت محوري برنامه حاكميت باليني : 1تصوير شماره   

  . در ادامه مطلب، هر يك از محورها به اختصار شرح داده مي شود

 

 

ده از اطالعات، اثربخشي باليني، مميزي باليني و مديريت كاركنان تأكيد داردمديريت خطر، استفا

حاكميت باليني را نمايش مي دهد

  

  

  

در ادامه مطلب، هر يك از محورها به اختصار شرح داده مي شود
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 محور تعامل با بيمار و جامعه -1

  

و عموم  1مشاركت بيماران و جامعه در حوزه سالمت در سال هاي اخير ارتقاء يافته و در قالب واژه ي درگير نمودن بيماراناهميت و لزوم 

با توجه به اينكه مشاركت افراد امري داوطلبانه است، لذا تا زماني كه متضمن منافع فردي و يا . مردم ابعاد وسيعتري را در بر گرفته است

جمعي آنان نشود، محقق نخواهد شد، بنابراين تبيين شفاف خط مشي ها و سياست هاو درك متقابل مردم و جامعه از برنامه ها و طرح هاي 

نظام سالمت از اصول درگير نمودن و جلب مشاركت فعال مردم محسوب مي شود كه نهايتاً منجر به مشاركت طوالني مدت طرفين خواهد 

  . شد

، مشاركت فردي اشاره به مشاركت فرد در اتخاذ تصميمات درماني در خصوص جوانب سالمتي خود دارد و مشاركت 2از ديدگاه كلسون

وهي افراد يا يك فرد بعنوان نماينده گروه در تعيين خط مشي ها، سياست ها و برنامه هاي نظام سالمت گفته جمعي به مشاركت فعال گر

  . مي شود

  چرا مشاركت ؟ 

 در پاسخگويي و عدالت مظهر و وجداني يافته و اخالقي جنبه و بوده شهروندي حقوق زمره زيرا مشاركت از ∗
 ؛آيد مي بشمار درمان و بهداشت نظام هاي از بسياري

،  بيماران ترجيحات و نيازها ، نظرات بر مبتني محور-بيمار درماني و خدمات ها مراقبت ارائه و ريزي برنامه ∗
 بهبود در الزامي عنصر و يافته توسعه كشورهاي سالمت در هاي سيستم كليدي نكته جامعه، و آنان مراقبان
 ؛است عمومي اعتماد جلب و درماني نظام و ارتقاء

 ارائه شده مي گردد؛ خدمات هزينه اثربخش بودن و بيشتر تناسبباعث  ∗

از ديگر اثرات مثبت توجه به موضوع مشاركت  بيماران و افزايش رضايتمندي زندگي كيفيت ودبهبسالمت،  پيامدهاي بهبود ∗

  .مي باشد

 و انتقادهاي نظرات به نسبت انعطاف و استقبال فرهنگ و تعميم درماني هاي سيستم شريك بعنوان بيمار پذيرفتن ،لذا
، ها مشي خط تنظيم و  تدوين در ملي سطح در و بوده جو تعالي رشد بيمارستانهاي اهرم ،بيمارستانها سطح در بيماران

  . طرح ها، خدمات و سياست گذاري هاي كالن سالمت مؤثر است

 تعداد محدودي نيازهاي پاسخگوي فقط كه شود مي خدماتيارائه  به منجر جامعه، و بيماران مشاركت عدم عواقببايد توجه داشت كه 

  . است افراد از

  :  در سايه ي مشاركت بيماران و جامعه مي توان از اثرات مثبت مزاياي زير به نفع بهبود وضعيت سالمت جامعه سود برد
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2
  Kelson  
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 مددجويان؛ بيشتر اعتماد و جلب افزايش رضايتمندي �

 ؛ بيماران هيجانات و كاهش اضطراب �

 فردي؛ نيازهاي بيشتر درك �

 ؛ بر سالمتي مثبت و پايا اثرات و متخصصان بهتر و مثبت ارتباط �

 ؛بيمار سالمت بهتر مينتأ و بيمار سازي توانمند �

 ؛ يكسان موضوع يك ارتباط با در مشتريان متفاوت نظرات نقطه دريافت سبب �

 ؛ خدمات بهبود �

 ؛ هاي متفاوت ديدگاه به دسترسي از ناشي بهتر گيري تصميم �

 . مثبت بازخورد از ناشي كاركنان بيشتر شغلي ارتقاء �

  

  چه كسي يا كساني را مشاركت دهيم؟ 

 و قرار مي گيرند را  تجزيه آنان طرح هاي و ها برنامه تأثير تحت كه را دقيقاً افرادي خدمات كننده ارائه سازمانهاي كه ضروريست

  : شود مي داده ذيل پاسخ حياتي سؤال چهار به فرآيند اين طي در ، شود شناخته مي 1ذينفعان بنام تحليل فرآيند اين . نمايند شناسايي

 گيرند؟ مي قرار نظر مورد طرح يا برنامه تأثير تحت افرادي چه ∗

 ؟ اند نموده گذاري سرمايه طرح، يا برنامه اين در عاليق يا و منابع ، مالي ، زماني لحاظ به افرادي چه ∗

 خوبي به طرح يا برنامه اين انجام براي مردم مشاركت جلب براي سازي آگاه و رساني اطالع فرآيند كه صورتي در ∗

 ماند؟ مي بهره بي هايي گروه چه نظرات از سازمان نشود، انجام

 و بيماران نظرات و تجربه اساس بر بهبود و تغييرات اعمال جهت كافي اختيارات و نفوذ داراي كساني/كسي چه ∗

  هستند؟ آنان مراقبان

    :::: جامعه يا افراد مشاركت چگونگي

 و دهد مي بدست بيماران عقايد از مقطعي تصاوير ولي است ارزشمند بسيار چه گر پيمايشي مطالعات نظير كمي روشهاي ∗

 ؛است نتايج به دستيابي جهت اجرايي دقيق مديريت و طراحي نيازمند

 باور و عقايد ، ارزشها خصوص در را مناسبي بسيار هاي داده تواند مي نيز مصاحبه و متمركز گروههاي شامل كيفي روشهاي ∗

 ؛دهد بدست بيماران

  ؛باشد داشته كاربرد تواند مي موارد بسياري در نياز حسب بر محققين نظر به بنا كه فوق روشهاي از تركيبي ∗
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  Stakeholder Analysis 
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 كيفيت ، ايمني مينتأ در مشاركت به تمايل كه كاركناني و بيماران از حمايت جهت جامعي ابزار كه  1تجربه بر مبتني راحيط ∗

 .رود مي بشمار ، دارند خدمات ارائه بهبود و

  

  معرفي ابداعات نظام سالمت برخي از كشورهاي پيشرفته به منظور تضمين مشاركت فعال بيمار و جامعه

  2آگاه سازي

 آگاه . كيفي است و ايمن خدمات ارائه ضروريات از آنان و درمان تشخيص با متناسب بيماران به رساني اطالع تضمين
 توانمند راستاي در آن هاي ارزشمند پيامد به توجه با ليكن است فرسايي فرآيند طاقت گر چه بيماران به مناسب سازي
  . است نموده بديهي را آن الزام ترويج ضروري، اطالعات كسب از پس الزم تصميمات اتخاذ  در بيماران سازي

  

  3نتايج ارائه خدمات از ديدگاه بيمارانبررسي تجربيات بيماران و اندازه گيري 

جام پروسيجر از جنبه هايي نظير ميزان درد، ارتباط با كيفيت زندگي بعد از ان در اين فرآيند، قبل و بعد از هر پروسيجر درماني، از بيمار در

بدين ترتيب اثربخشي پروسيجر انجام شده از ديدگاه بيماران از نظر اين سه جنبه از . حركت، سؤال مي شود قدرتو سالمت رواني و توان 

   . سالمت مشخص مي شود

  

  4مشاوره با بيمار برقراري ارتباط و 

حل  و خدمت گيرندگان و بيماران مالحظات و ها نگراني انتقال اثربخش تضمين بمنظور محرمانه خدمت يك واقع در خدمت اين

از  جزيي ، شود ايمني معضالت و خطرات شناسايي به منجر مي تواند خود كه فرآيند اين . است بوروكراسي حداقل با آنان مشكل

  .شود مي محسوب باليني حاكميت و اثربخش خطر مديريت

  

 مباني تحكيم بر ذيل موارد با ارتباط در مديران و كاركنان باور تقويت و سازي فرهنگبايد توجه داشت كه  خاتمه در
  : افزايد مي جامعه و بيمار مشاركت

 دارد؛ وجود بيمار ارزشمندي چون مشتري چون هستيم، اينجا ما و است شده تاسيس بيمارستان ∗

 كنيم؛ رفتار شرافتمندانه با او پس گذارده ما اختيار در را سالمتش يعني موجودي مهمترين ما مشتري ∗

 هستند؛ سازماني اعتالي در ما همراه و اصلي شركاي بيماران ∗

 ما هستند؛ كار دستاورد مهمترين ، بيمار با مرتبط سازماني و سالمتي هاي خروجي ∗

                                                           
1
 EBD:  Experience Based Design   

2
  Patient Information 

3
 Patient Reported Outcome Measures & Patient Experience Surveys 

4
 PALS: Patient Advice and Liaison Services 



٨  

 

 است؛ بيمار رضايت و سالمت ما هدف ترين عالي ∗

 ؛ ماست و قوت عملكرد ضعف نقاط از صاف اي آينه ، خدمات كيفيت درحيطه بيماران نظريات ∗

 كيفي ارتقاء ضمن تواند مي آن، بر مبتني راهكارهاي بهبود بستن بكار و بيماران انتقادات و ها ايده تحليل ∗

 بگيرد؛ را بيمارستان اضافي هاي هزينه ، جلوي خدمات

 است؛ ارجح نيز او همراهان از رنج رفع تامين آرامش و است مهم بيمار آرامش و رضايت كه همانقدر ∗

  .تماس ضامن موفقيت درمان، تيم و بيمارستان با بيمار همكاري و تعامل ∗

  

  : ضروري است كارهاي زير و ساز توجه به  اهداف فوق الذكر تحقق براي

 ؛ آن پس از و بستري فعال حين بصورت بيمار صداي شنيدن براي موثر و پايا روشيبكارگيري  ∗

 ؛وي شكايات و بيمار رضايت تحليل و گيري براي اندازه بيمارستان روشهاي بر ثيرگذارتأ و مستمر فرآينديتعيين  ∗

   ؛درمان طرح و باليني تيم توانمندي امكانات، از حقوق، آگاهي براي بيماران به نياز مورد اطالعات انتقال ∗

 و بستري حين بيمار فردي و حقوقي اجتماعي، آموزشي، به نيازهاي پاسخگويي براي مسئول افراد و متولي واحدهاي گماردن ∗

 ؛ آن پس از نياز مورد دوره

 ؛ پوشش تحت منطقه در بيمارستان روال مديريت بهبود براي بيماران از فردي و اجتماعي هاي سنجي نظر ∗

 . پوشش تحت جمعيت با بيمارستان هاي و چالش موفقيتها از ارزيابي و انديشي هم هاي نشست برگزاري ∗

  

و ، رضايت آگاهانه، آموزش به بيمار و رضايت سنجي از بيمار  به طور كلي، مفاهيمي چون حقوق بيمار، رسيدگي به شكايات بيماران 

     در ادامه و به دليل اهميت موضوع، به ذكر. همراهان از موضوعات اصلي مورد تأكيد در محور تعامل با بيمار و جامعه به شمار مي رود

  . پاره اي اطالعات در خصوص آموزش به بيمار  پرداخته مي شود

  

  آموزش بيمار

    اطالق 1بيمار برنامه ريزي گردد، عنوان آموزش بيمار  "سالمت محور "والً به هر فعاليتي كه به منظور بهبود شرايط و رفتارهاي اص  

  . مي گردد

  . در اين فرآيند بيمار بايد طوري آموزش بگيرد كه بتواند نقش و نگرش خود را با شرايط بيماري خويش تغيير و  سازش دهند

پيامدهاي ارائه آموزش به بيمار افزايش سطح دانش بيماران، تطابق با روش هاي زندگي؛ تغيير در اعتقادات در زمينه شرايط و روش هاي 

  . درماني تجويز شده و بهبود متابعت از رژيم درماني توسط بيمار است

                                                           
1
  Patient Education 
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ن و مراقبت از بيماران، لزوم توجه بر برنامه هاي خود افزايش روز افزون بيماري هاي مزمن و اثرات ناشي از افزايش هزينه هاي درما

در برنامه هاي خود مراقبتي تأكيد بر نقش محوري فرد بيمار در مديريت بيماري خود . مراقبتي در اين دسته از بيماران را الزام  نموده است

  . مي باشد

ن اطالعات الزم در مورد بيماري و نيز آموزش مهارت ها و خود مراقبتي، توانمند سازي بيماران از طريق فراهم آوردهدف برنامه هاي 

  . تكنيك هايي است كه نهايتاً منجر به بهبود كيفيت زندگي مي شود

  . مهمترين مبنا براي كسب مهارت در فرآيند آموزش به بيمار، ارتقاء ارتباطات بين فردي در صاحبان مشاغل گروه پزشكي است

  رتباطي گام هاي مؤثر در فرآيند رفتار ا

  برقراري رابطه دو سويه و گفتگو يكي از بهترين الگوهاي تعامل بين فردي بين خدمت دهنده و گيرنده خدمات مي باشد؛ .1

  ايجاد فضاي مواجهه بيمار و صاحب حرفه گروه پزشكي كه نهايتاً به تقويت نگرش رابطه مشاركتي بين آنان منجر شود؛  .2

  توجه بر عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه موجب فاصله بين افراد جامعه مي شود؛  .3

 ...... ر انواع شبكه هاي ارتباطي از قبيل گروه هاي شغلي، انجمن هاي علمي و يا هنري ، دوستان و فاميل و يتوجه به تأث .4

  

چالش  اساسي در بحث آموزش بيمار، اين است كه گاهي افراد در آموزش ها شركت مي كنند ولي مطالب آموزش را بكار نگرفته و از 

اين مسأله به ويژه در مورد بيماران با بيماري هاي مزمن قابل توجه است به گونه اي كه سازمان . توصيه هاي درماني تبعيت نمي كنند

برآورد نموده % 50يزان پيروي از دارو درماني بلند مدت را به طور كلي و بدون در نظر گرفتن نوع بيماري حدود م) 2003(جهاني بهداشت

  . است

  موانع موجود بر سر راه آموزش به بيمار 

 عدم سازماندهي و نظارت از سوي مديران بر انجام فعاليت آموزش به  بيمار در مراكز ارائه دهنده خدمات سالمتي؛ ∗

 رنامه ريزي هاي دقيق سازماني در خصوص شفاف سازي چگونگي اجرا و نظارت مؤثر بر اجراي اين عملكرد؛فقدان ب ∗

 ؛ دم وجود اعتماد به نفس و اعتقاد به نقش آموزشي پرستارع ∗

 . ناتواني بيمار در برقراري ارتباط ∗

، عواملي چون وجدان "عوامل انگيزشي پرستاران در ارتباط با آموزش به بيمار "در مطالعه خود تحت عنوان ) 1385(طلوعي و همكاران 

 كاري، آگاهي، عالقه به كار، شناخت و قدرداني، پيشرفت و ارتقاي شغلي و امنيت شغلي را بعنوان عوامل اثرگذار بر انگيزه پرسنل پرستاري

  . آموزش بيماران معرفي نمودندبراي انجام 
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   مديريت و آموزش كاركنان -2

  آموزش كاركنان

 انساني نيروي .دارد خدمات و توليد كاال در كليدي نقش عامل، ترين اساسي عنوان به انساني نيروي شك بي توليد، عوامل ميان از

 با متناسب انساني نيروي توانمندي ارتقاي موجب كه هر فرايندي رو اين از .دانست سازمان يك سرمايه ترين مهم توان مي را كارآمد

 آموزش . شود مي ظاهر توليد كميت و كيفيت در مستقيم طور به آن نتيجه كه ميباشد افزا فرايندي سرمايه گردد، فعاليت و كار نوع

 تاكيد ناپذير ن كتما حقيقتي است، بر توسعه كليد آموزش شود گفته اگر بنابراين .دارد عهده بر را محوري نقش اين كه است فرايندي

 كارايي و كاركنان، رفتار توسعه و بهبود كاري، مهارت سطح دانش، ارتقاي منظور به سازمان، هر در مختلف هاي آموزش .است شده

   .است برخوردار زيادي اهميت از سازمان بيشتر

 انعطاف حس آوردن بوجود و تخيل قدرت اندازي كار به كاركنان، نهفته استعدادهاي از استفاده براي مناسبي بستر آموزش واقع در

  .ساخت خواهد فراهم را فكري پذيري

 مسايل و كار انجام با ارتباط در عملكرد شاغل بهبود جهت در كوشش يعني آموزش. است شده ارايه متعددي تعاريف آموزش براي

 شناخته نياز يك به و شودي م شامل را شده برنامه ريزي سازماني فعاليت يك و يادگيري تجربه يك اثربخشي آموزش .آن به مربوط

  دهد مي پاسخ شده

  : آموزش كاركنان با سه هدف عمده به انجام مي رسد

 ايجاد يا افزايش سطح دانش و آگاهي كاركنان؛ ∗

 ايجاد يا افزايش سطح مهارت هاي شغلي كاركنان؛  ∗

  . ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پايدار جامعه ∗

 :از عبارتند ها آن ترين رايج از برخي كه شود مي مطرح زيادي آثار انساني منابع آموزش براي

 ؛دهد مي كاهش ممكن حداقل به را انساني منابع هاي هزينه ∗

 ؛ بخشد مي وري بهبود بهره كلي طور به و سرعت كيفيت، ستاده، حسب بر را مشاركتي و تيمي فردي، عملكرد ∗

 ؛ بخشد بهبود مي انساني منابع به شده ارائه تهاي مهار دامنه توسعه وسيله به را عملياتي انعطاف ∗

 دهد؛  مي افزايش شايسته انساني منابع نگهداري و جذب براي را سازمان امتيازات ∗

 ؛ بردي م باال را منابع شايستگي و توانمندي ∗

 منظور به انساني منابع را براي الزم تهاي مهار و دانش و نمايد مي كمك سازماني -اداري تغييرات ادراك سطح افزايش به ∗

 . كند مي مهيا جديد شرايط با تطبيق
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  اصول حاكم بر نظام آموزش پرسنل در سازمان ها 

 حاصل اطمينان خود اعتبار عمليات و درستي به نسبت آن اتكاي به سازمان تا باشد حاكم اصولي بايد انساني منابع آموزش نظام بر

  :از عبارتند اصول اين ترين مهم از اي پاره .كند

 بايد نيز پرسنلي م هاي نظا ساير با بيروني آن ارتباط به نظام، اجزاي دروني ارتباط به برتوجه عالوه :سيستمي نگرش حاكميت اصل

  ؛ كرد توجه

  ؛ باشد استخدامي شرايط متفاوت با كاركنان كليه دربرگيرنده بايد آموزش برنامه :فراگيري و شمول به توجه اصل

 دهد؛  قرار توجه مورد ادراكي را و انساني فني، هاي جنبه در آموزشي نيازهاي كليه بايد آموزش برنامه :جامعيت اصل

 علمي پيشرفت هاي با همگام بايد آموزش روزآمد، هاي دوره بيني پيش با :فناوري و علمي هاي پيشرفت بر مستمر نگرش اصل

  .باشد داشته استمرار فناوري و

  

  مديريت كاركنان :  2ب 

كه همانطور كه مي دانيد حاكميت باليني يك برنامه دراز مدت مي باشد و به اجرا در آوردن آن نيز به برنامه ريزي زيادي احتياج دارد و اين

لذا يكي از اهداف حاكميت . پزشكان، پرستاران و ساير كاركنان قابل اجرا نخواهد بوداجراي برنامه حاكميت باليني بدون مشاركت كليه ي 

         باليني اين است كه محيطي را فراهم نمايد كه كاركنان بخش سالمت به شكل منظم و مستمر به اين مسأله فكر كنند كه چگونه

باليني مطرح است،مديريت منابع انساني است، زيرا اگر نيروي انساني  يكي از مهمترين مسائلي كه در حاكميت. مي توانند بهتر كار كنند

در مديريت منابع . كارآمد، رضايت مند و با انگيزه در بيمارستان حاكم شود، ميزان رضايت مندي و پاسخگويي در نظام سالمت باال مي رود

ي فردي و شغلي آن ها مي توان شاهد افزايش كيفيت در ارائه خدمات به اانساني با بهبود مستمر رضايت شغلي كاركنان و توسعه مهارت ه

  . بيماران بود كه اين امر اهميت مديريت كاركنان را در اجراي حاكميت باليني نشان مي دهد

ا به اجرا در با نگاهي به مشكالت مربوط به بيمارستان ها ، مشاهده مي شود كه مفهوم مديريت منابع انساني به صورت مناسبي در آن ه

بي توجهي به . نمي آيد و  مديران از نظام مديريتي ، راهكارها و فرآيندهايي كه براي حمايت از اين عامل مهم توليد نياز است ، غافل اند

  : كاركنان پيامدهاي زير را به دنبال خواهد داشت

 ؛ عدم انتخاب فرد مناسب براي شغل مورد نظر ∗

 محيط كار و جابه جايي زياد؛  عدم انطباق كاركنان با شرايط و ∗

 عملكرد پايين كاركنان و نداشتن مهارت كافي درا نجام كار؛  ∗

 عدم رعايت برخورد منصفانه با كاركنان و كاهش انگيزه كاري؛   ∗

 بي ا عتنايي به مالحظات بهداشت و ايمني در محيط كار؛  ∗

 بي توجهي به قوانين و مقررات عمومي كار؛  ∗
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 . و نهايتاً عدم حصول اهداف سازماني ناهماهنگي بين كاركنان ∗

دستيابي به اهداف برنامه حاكميت باليني در قالب مديريت صحيح كاركنان ، مستلزم آگاهي از مهمترين نقش ها و وظايف در خصوص 

  . شكل زير، نه وظيفه اصلي مديريت كاركنان در بيمارستان را نمايش مي دهد .مفهوم مديريت منابه انساني يا مديريت كاركنان مي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نه وظيفه مهم مديريت كاركنان در بيمارستان : 2تصوير شماره 

اي، مهارت و تجربه ، نگرش، تعهد، اخالقيات و توانايي هاي شخصي از  تحصيالت دانشگاهي، آموزشهاي موضوعي و دوره:  تعيين ويژگي هاي شغلي

  .  موضوعات مورد تأكيد در تعيين ويژگي هاي شغلي اند

انجام مصاحبه و بررسي ارتباط با مراكز تربيت  تأمين نيروي انساني، برگزاري آزمون هاي عمومي و اختصاصي،  : كارمنديابي و كارگزيني

  . سوابق از راه هاي جذب كارمند در سازمان به شمار مي روند

ل هاي جاري، جمله پرونده شغلي، آشنايي با رواآشنايي با محيط فيزيكي و انساني، آشنايي با قوانين و مقررات از :  )اجتماعي كردن( معارفه 

  . ها و هنجارها در جلسه ي معارفه كاركنان جديدالورود مورد توجه اند آشنايي با ارزش هاي حاكم در محيط كار، آشنايي با نقش

” شده براي شغل يژگيهاي تعيينو“با ” ويژگيهاي كارمند“، پر كردن فاصله بين آموزش پرسنل  ؛ هدف برنامه:  )آموزش(توسعه شايستگي 

تعيين نيازهاي آموزشي هر شغل، تعيين نيازهاي آموزشي هر فرد، اهميت هماهنگي، طراحي و :  كه طي فرآيند پنج مرحله اي شامل است

  . اجراي برنامه هاي آموزشي و ارزشيابي آموزشي به انجام مي رسد

انتظارات روشن، نظارت مستمر، ارائه بازخورد و هفت مرحله تعيين اهداف ارزيابي عملكرد، بيان اين فرآيند طي :  پايش و ارزيابي عملكرد

  . رسدراهنمايي هاي اصالحي، مصاحبه دوره اي، خودارزيابي و استفاده از منابع مختلف براي ارزيابي و استفاده از نتايج ارزيابي به انجام مي 

  

      وظايف

 مديريت كاركنان

تعيين ويژگي 
   هاي شغلي

     كارمنديابي

  و كارگزيني

          رفهامع
  )اجتماعي كردن( 

توسعه شايستگي 

 )  آموزش(

رسيدگي به 

   تخلفات

  مسير ارتقاء شغلي

 

خدمت و جبران 
  حمايت از كاركنان

  خروج از خدمت 
   كاركنان

پايش و ارزيابي 

   عملكرد
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اين امر . كشد نحوه تحقق آن را به تصوير مي مسير ارتقاء شغلي كاركنان، نقشه راهي است كه آينده شغلي كارمند و:  مسير ارتقاء شغلي

شغلي و طراحي برنامه توسعه ختلف شغلي، طراحي ويژگي هاي هر طبقه، هدايت كاركنان براي ارتقاء در طبقات مستلزم طراحي طبقات م

  . است 1فردي

مالي و غير مالي است و حمايت از كاركنان و كارهاي تشويقي  جبران خدمت كاركنان در بر گيرنده ساز:  جبران خدمت و حمايت از كاركنان

كنان و معاينات ان و پيگيري رفع آن ها، بيمه و بازنشستگي، ايمني محيط كار، بهداشت و درمان كارندر برگيرنده توجه به مشكالت كارك

  . وني استمتي، نشريه، تفريحات سالم و باشگاه هاي ورزشي، خدمات اياب و ذهاب، غذاخوري، مهد كودك و شركت تعاسال

) مستقيمبه طور غير (هاي ممانعت از انحراف از اهداف و  رسيدگي صحيح و اصولي به تخلفات كاركنان، يكي از شيوه:  رسيدگي به تخلفات

در اين خصوص توجه به موضوعاتي از قبيل واكنش نسبت به اشتباهات، برخورد سيستمي با اشتباهات، . تقويت رفتارهاي مثبت است

رخورد با اشتباهات، استفاده از ظرفيت هاي گروه براي عدم تكرار اشتباهات و اعمال مجازات هاي توافق شده در برخورد با ماليمت در ب

  .تأكيد مي گردد تخلفات

رضايتبخش كاري و انگيزش كاركنان  نان نيز جزو عواملي است كه بر جوشرايط و شيوه خروج از خدمت كارك :  خروج از خدمت   كاركنان

   .اثر دارد

  

  

  مديريت خطر و ايمني بيمار  -پ

در تجربه ي خود با تك تك بيماران ممكن . برداشت هر يك از ما از عملكردش با سوگيري همراه است و اين امر غير قابل اجتناب است

براي بهبود خودارزيابي و يادگيري از تجارب قبلي، به شيوه هايي . نيماست كه ما موارد خوب را به خاطر سپرده و موارد بد را فراموش ك

  . نظام مند و باز جهت آگاهي نيازمنديم

فرهنگ سرزنش و شرمساري سبب شده . تا همين اواخر ورود به حيطه هاي خطاهاي پزشكي يا وقايع ناخواسته از نظر پزشكان ناپسند بود

است كه هرگونه تالش منطقي در جهت درس گرفتن از خطاها و اجتناب از تكرار آن ها با شكست مواجه شود، اما رويكرد پذيرفته شده در 

ورد سيستماتيك با اين نوع خطاها و ريشه يابي آن ها در سيستم است، چرا كه تا زماني كه سيستم اصالح نگردد و حاكميت باليني، برخ

درصد موارد بستري  10تخمين زده مي شود كه حدود . امكان وقوع خطا به صفر رسانده نشود، خطاها توسط افراد مختلف تكرار خواهند شد

اين تقريباً معادل يك ميليون پذيرش است كه در سال با . نيمي از آن ها قابل جلوگيري هستندمنجر به وقايع ناخواسته مي شوند كه 

  .  اشتباهات ناخواسته مواجه مي شوند
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  خطا چيست؟ 

و يا استفاده از يك برنامه غلط ) خطاي اجرايي ( عبارتست از شكست در انجام كامل يك فعاليت برنامه ريزي شده مطابق با برنامه  خطا

  ). رنامه ريزي بخطاي ( اي رسيدن به يك هدف بر

  . كه قابل مشاهده نيستند خطاهاي سهويكه قابل مشاهده اند و  خطاهاي لغزشي: خطاي اجرايي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد 

  : در تقسيم بندي ديگري خطا به دو دسته فعال و پنهان تقسيم مي شوند

معموالً از اين خطاها . ين اصلي كار اتفاق مي افتد و اثرات آن تقريباً بالفاصله احساس مي شودخطايي است كه توسط عامل:  خطاي فعال

  . تحت عنوان خطاهاي انساني ياد مي شود

خطايي است كه در طراحي سازمان و يا تربيت نيروها اتفاق مي افتد ولي اثرات اين خطا براي مدت ها در سازمان نهفته و :   خطاي پنهان

  . معموال ًاز اين خطاها تحت عنوان خطاي سيستمي نام برده مي شود. ي ماندخاموش م

خطاي غفلت انجام ندادن يك كار : تقسيم بندي مي شوند  خطاي ارتكابو  خطاي غفلتدر تقسيم بندي ديگري خطاها به دو گروه 

يك عمل ن خطاي ارتكاب انجام داد. بيماريصحيح است، مانند تشخيص ندادن يك بيماري يا عدم تجويز يك داروي الزم براي درمان 

  . مانند تجويز يك داروي غلط براي يك بيمار اشتباه در يك زمان نادرست. اشتباه است

هنگامي كه خطا منجر به وارد آمدن آسيب به يك سيستم تعريف شده و مشخص شود و برون ده هاي فعلي يا آينده آن سيستم را تحت 

  : اين گونه حوادث را مي توان در قالب سه گروه طبقه بندي كرد. اتفاق افتاده است حادثهتأثير قرار دهد، 

  .حادثه اي است كه موجب مرگ يا آسيب جدي به بيمار شده يا كاركرد سازمان را مختل نموده باشد: 1حادثه ناگوار

ر ضرعدم . گونه زيان واقعي نشده است ه هيچحادثه اي است كه بالقوه مي توانست ضرر رسان باشد ولي منجر ب:  2ن عارضهوحادثه بد

  . ناشي از ماهيت جبراني فيزيولوژي انسان يا از روي شانس باشدساندن ممكن است 

از بروز ) به صورت برنامه ريزي شده يا بدون برنامه ( مواردي هستند كه به دليل تشخيص و تصحيح فعل خطا :  3موارد نزديك به خطا

  . پيامدهاي ناخواسته آن جلوگيري شده باشد
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  Sentinel event 

2
  No –harm event 

3
 Near -Miss 

 

  تقسيم بندي انواع حوادث:  3تصوير شماره  
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  : سه روش براي شناسايي خطاها وجود دارد 

اين روش براي خطاهايي كه منجر به آسيب جدي شده اند، بكار مي رود و يك دايره قانوني كه جزئي :  گزارش دهي اجباري ∗

اين گونه خطاها كه توسط فرآيند مميزي قابل كشف هستند، تنبيه هاي . از پيكره دولت است موظف به گزارش آن ها مي باشد

 . الع داشته اشدقانوني به دنبال دارند و جامعه حق دارد كه در مورد آن ها اط

بدون عارضه و موارد  هحادث( اين روش براي شناسايي خطاهايي كه به آسيب جدي منجر نشده اند :  گزارش دهي اختياري ∗

 . به كار مي روند) نزديك به خطا 

 سيستم ها فعال نظارتي ∗

با اين . هدف اصلي از شناسايي خطاها، يادگيري از تجربيات گذشته جهت حذف، كاهش يا جلوگيري از وقوع حوادث مشابه در آينده است

  : راه را جهت دستيابي به اين هدف دشوار نموده است ) به شرح زير (  سدهاي يادگيري سازمانيحال، وجود 

 بر داليل ريشه اي مشكالت؛ تمركز زياد برر رويدادهاي فوري به جاي تمركز ∗

 چسبيدن به يك علت يا نكته آموزشي سطحي و كنار گذاشتن علت هاي پايه اي كه ممكن است خيلي واضح نباشد؛ ∗

مقاومت در برابر يادگيري در صورت  -انعطاف ناپذيري عقايد پايه اي، ارزش ها و  فرضيات كه در طول زمان به وجود مي آيند ∗

 تناقض با آن ها؛

 ممكن است اجرايي كردن راهكارهايي كه تبعات زيادي دارند مشكل باشد؛ - مسئوليت پذيري سازمانيكمبود  ∗

 شامل كوتاهي در انتشار اطالعاتي كه به سهولت در دسترس است؛ - ارتباطات غير مؤثر و ساير مشكالت اطالعات ∗

 ن به جاي انجام تغييرات اساسي تر؛تالش براي حل مشكل به صورت سرهم بندي كرد - رويكرد ذره به ذره به موضوع خطر ∗

به ويژه اگر حامل اخبار بد  - غرور در مهارت فردي يا سازماني مي تواند منجر به انكار يا بي اعتنايي به منابع خارجي هشدار شود ∗

 فاقد صالحيت الزم باشد؛ ،از ديدگاه افراد، گروه ها يا سازمان هاي مورد بحث

 به جاي پذيرش و پرداختن به مشكالت ريشه يابي؛ -براي متهم كردنگرايش به مقصريابي و يافتن كساني  ∗

   راتي كه در كاركنان كليدي در داخل سازمان و گروه ها به وجود مي آيند بيشتريمشكل همگان در درك وقايع پيچيده با تغي ∗

 مي شود؛

برابر نظرات از بيرون گروه به صورت تعلق هاي بين افراد منجر مي شود كه اعضاي گروه اشتباهات يكديگر را ببخشند و در  ∗

 دفاعي برخورد نمايند؛

 مردم معموالً نمي خواهند از وقايع منفي درس بگيرند جتي زماني كه به نفع آن ها باشند؛ ∗

 مثالً اطالع رساني در برابر رازداري؛ -انتظارات متناقض ∗

 باشد و همچنين باعث مقاومت در برابر تغيير شود؛ تنش زياد و رضايت شغلي پايين مي تواند اثر نا مطلوبي روي كيفيت داشته ∗
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 .  راي تغيير سازمان هابناتواني در درك هزينه هاي مالي اشتباهات و در نتيجه از دست دادن انگيزه اي قوي  ∗

  : برخورد با خطاهاي انساني

  . ش سيستميكروش فردي و رو: برخورد با خطاهاي انساني را از دو ديدگاه مي توان مورد بررسي قرار داد 

راه حل . در اين روش خطاهاي موجود از پروسه هاي اشتباه ذهني افراد مانند فراموشي، بي دقتي، كم توجهي تلقي مي گردد:  روش فردي

 از مهمترين اشكاالت اين ديدگاه اين است كه با فردي دانستن اشتباهات، سيستم ها مبرا از. پيشنهاد شده، مقابله با رفتارهاي فردي است

  . هرگونه اشتباهي تصور مي شوند و نتيجه اي جز  تكرار شدن اشتباهات تحت شرايط محيطي مشابه بدنبال نخواهد داشت

در اين روش ريشه . در اين ديدگاه انسان ها جائزالخطا هستند حتي اگر در بهترين سازمان ها مشغول به فعاليت ياشند:  روش سيستميك

راه مقابله با خطاها، تغيير و اصالح شرايط كاري و تهيه و تعبيه . يستم و محيط كار افراد جستجو مي شودخطاها نه در انسان ها بلكه در س

موانع دفاعي از چندين اليه  اين. سدهاي دفاعي چند اليه اساس مديريت خطا در روش سيستميك هستند. سيستم هاي دفاعي است

ايده آل آن است كه هر اليه دفاعي بدون نقص باشد، اما در دنياي . ي هستندتشكيل شده است كه بعضي سخت افزاري و بعضي نرم افزار

اما وجود سوراخ در يك اليه به تنهايي . ي دفاعي بيشتر شبيه اليه هاي پنير سوئيسي هستند كه سوراخ هاي بسياري دارد واقعي اليه

اما حوادث ناگوار زماني اتفاق . ا نقش محافظ را ايفا مي كنندن اليه هاي ديگري نيز وجود دارند كه آن هومنجر به بروز حادثه نمي شود چ

خواهد افتاد كه سوراخ هاي تمام اليه ها در امتداد هم قرار گيرند و به عبارتي تمامي اليه هاي محافظتي در يك نقطه مشخص داراي 

اين گونه سوراخ ها به علت دو گونه خطا ايجاد سؤال اساسي اين است كه اين سوراخ ها براي چه ايجاد مي شوند؟ . سوراخ و نقصان باشند

  . خطاي فعال كه توسط افراد رخ مي دهند و خطاي پنهان كه ريشه در مديريت سازمان دارند: مي شوند 

  چگونه مي توان خطاها را مديريت كرد ؟ 

در مورد طراحي، سازماندهي و تعيين مسير يك برنامه باليني است كه شناسايي، ارزيابي و نهايتاً كنترل خطر را فرآيند مديريت خطر باليني 

  . شامل مي شود

محدود كردن وقوع حوادث ناگوار و از آنجايي كه اين امر هرگز به طور كامل محقق نخواهد : مديريت خطا از دو جزء تشكيل شده است 

  . كه تحمل پذيري بيشتري در برابر بروز حوادث ناگوار داشته باشندشد، شناختن سيستم هايي 

  : فرآيند مديريت خطر باليني شامل پنج مرحله به شرح زير مي باشد 

تعيين چگونگي مديريت خطرات، توجه به مسائل سياسي، اقتصادي و قانوني، شناسايي ذينفعان و توجه به : ايجاد زمينه مناسب  .1

 . نيازهاي متفاوت آن ها از نكات مورد توجه در اين مرحله اند

 . نكته اساسي در اين مرحله توجه به هر دو موضوع فراواني و شدت خطا است: شناسايي ريسك  .2
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 براي روشها بودن ، دردسترس)يماد غير وچهي ماد چه( وقوع صورت در حادثه حادثه، هزينه رخداد احتمال: ليز خطر آنا .3

از فاكتورهايي هستند كه بايد در ) وغيرهي ماد( خطر كاهش موجود هاي حل راه حادثه، هزينه يك رخداد احتمال كاهش

  .مرحله ي آناليز خطر مورد توجه قرار داد

تصميم گيري بايد بر اساس هزينه . دامنه اي از انتخاب ها براي مقابله با خطرات باليني قابل دسترس است:  خطر  برخورد با .4

 .مقابله با خطر و هزينه بالقوه جبران آن خطر استوار باشد يمال

  : شيوه هاي متعدد مقابله با خطر

 .در مورد خطرهاي غير قابل حذف كاربرد دارد: كنترل خطر  ∗

در مواردي كه وقوع خطر غير قابل اجتناب باشد، حداقل اين خطر بايد شناخته شود و يك گام : ر پذيرش خط ∗

 . جلوتر از اين گونه خطرات برداشته باشد

 .روز خطا اجتناب كردبروز خطر و انجام عملكرد مناسب، از باين امكان وجود دارد كه با فهم علل : اجتناب از خطر  ∗

در مواقعي كه نتوان خطري را حذف كرد مي توان عواقب و عوارض بالقوه : كاهش يا به حداقل رساندن خطر  ∗

اين روش يك ديدگاه اساسي در مديريت خطر بوده و شامل آموزش و استفاده از راهنماهاي . آن را محدود كرد

 . باليني و خط مشي است

 . ديگر است به معني جابه جايي خطر به موقعيت: انتقال خطر  ∗

 مرور است، كاررفته به خطر مديريت و آناليز شناسايي، براي كه رويكردهايي اثربخشي مرحله اين در: ارزيابي مديريت خطر   .5

      پايش و تعيين درمان، مديريت استانداردهاي چون است ضروري مرحله اين در باليني مميزي نقش. شود مي وارزشيابي

 حداقل با محيط يك كه است نيا مهم مشكل، تعيين از پس. شود مشخص استانداردها اين با تطابق درجه تا شوند مي

 ارائه آينده در خطر كاهش چگونگي براي را پيشنهاداتي و كنند بيان را خود عقيده صادقانه بتوانند افراد تا شود ايجاد 1سرزنش

  .دهند

  : فرهنگ ايمني بيمار 

و بعبارتي فرهنگ ايمني بيمار نهادينه نشده باشد، اميد به اجراي  ايمني بيمار در بيمارستان مهيا نباشداگر بستري مناسب براي پرداختن به 

  . موفق برنامه هاي ايمني بيمار امري بيهوده خواهد بود

زنش بي مورد و زماني مي توان گفت در يك بيمارستان فرهنگ ايمني حاكم است كه در قبال بروز حوادث ناخواسته درماني، افراد مورد سر

  . امكان بروز آن نيز هنوز هست ،نبايد فراموش كرد كه تا زماني كه بستر بروز خطا وجود داشته باشد. ناعادالنه قرار نگيرند

  

                                                           

1
 low blame 
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  خصوصيات يك فرهنگ ايمني مطلوب

  :چهار خصوصيت عمده فرهنگ مطلوب ايمني عبارتند از 

 نظر آزادانه و گزارش وقايع از حمايت و اعتماد سازمان برخوردار باشند؛به اين معني كه افراد در قبال اظهار  امنيت رواني ∗

 در ايجاد محيطي كه در آن كليه ي كاركنان به راحتي دغدغه هاي خويش را بيان كنند، نقش فعاالنه داشته باشد؛  مديريت ∗

اثر . ان كاري صورت نگيردبايد در سازمان به گونه اي باشد كه در خصوص مشكالت مربوط به ايمني بيمار پنه شفافيت ∗

 مستقيم اين خصوصيت ارتقاء حس اعتماد بين كاركنان مي باشد؛

به شكلي رعايت شود كه كاركنان بدانند به خاطر خطاهايي كه مبتني بر نواقص سيستم است تنبيه و سرزنش نخواهند  انصاف ∗

 .  شد

  

  استفاده از اطالعات -ت

منسجم در راستاي سالمتي و مراقبت هاي اجتماعي در كليه ي بخش هاي سالمت بر كسي  اطالعاتت وجود يك سيستم يكپارچه اهيم

يك چنين سيستمي بايد نيازهاي اطالعاتي بيماران، كاركنان باليني و بخش هاي مختلف سالمتي و مراقبت اجتماعي را در . پوشيده نيست

اندارد و كيفيت مي باشد و سازمان ها به منظور حركت در جهت بهبود اطالعات يكي از اساسي ترين اجزاي سيستم هاي است. برگيرد

  .  كيفيت، جهت برنامه ريزي، محاسبه ي دستمزد، اجرا، مديريت و ارزيابي خدمات، نياز به اطالعات خوب دارد

  هدف از بهره گيري از اطالعات

 توافق بر روي شاخص هاي عملكرد باليني هر متخصص، ∗

 شاخص هاي باليني تعيين شده؛ بهبود دسترسي به معيار ∗

 ايجاد بانك اطالعاتي و برنامه انتشاراتي؛ ∗

 هماهنگي با اصول حفاظت از اطالعات؛ ∗

 . بهبود ارتباطات داخلي ∗

ارتباط با برنامه هاي و  ايجاد و ارايه اطالعات براي بيماران، مديريت جامع اطالعات ، استفاده از فناوري اطالعاتبه طور كلي اين محور بر 

               . توجه داردآينده 
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بيمارستان ها و  تعريف و تعيين شاخص هاي عملكردي بيمارستان و  HISبا توجه به تأكيد برنامه حاكميت باليني بر استقرار سيستم 

العات در بيمارستان ها، در ادامه مبنايي جهت بهبود مديريت صحيح اط اعمال مداخالت بر اساس نتايج بدست آمده؛ به عنوان مصاديق

  . اختصاراً دو موضوع فوق الذكر شرح داده مي شود

  شاخص هاي عملكردي

اثربخش باشد و - در عرصه سالمتي مديريتي بهره ور مي باشد كه در آن، برنامه ريزي، هدايت و كنترل خدمات سالمت به صورت هزينه

صحيح و منطقي از منابع و نيز بهره گيري صحيح از خدمات تشخيصي و درماني امكان  با حفظ كيفيت به تمامي اهداف سازمان با استفاده

  . به كمك شاخص ها مديران مي توانند تصويري از عملكرد بيمارستان در زمينه هاي گوناگون بدست آورند. پذير باشد

توسط سازمان هاي ( ، ارزيابي خدمات )ئه شده شناخت ميزان خدمات ارا( شاخص ها ابزاري هستند كه از آن براي مقايسه ميزان خدمات 

. ، مقايسه خدمات با استانداردها، مراكز مشابه و يا براي مقايسه با سال هاي گذشته استفاده مي شود)ارزيابي كننده كيفيت و صدور پروانه 

ها و فاصله آن ها با وضعيت مطلوب  در مقايسه شاخص هاي بيمارستاني با استانداردها، نقاط ضعف و قوت كاركرد و عملكرد بيمارستان

  . مشخص مي گردد

نكته اساسي در بحث شاخص ها عملكردي توجه به اين نكته است كه در گزينش شاخص هاي عملكردي، تنها زماني مي توان از آن ها 

م تر برگزيده شوند و سپس با براي دستيابي به اهداف مهم سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت منابع بهره برد كه ابتدا شاخص هاي مه

درك ارتباطي كه بين شاخص هاي برگزيده وجود دارد، در يك نگاه كلي و در عين حال دقيق، بتوان بر عملكرد بيمارستان نظارت مداوم 

  . داشت

اطالعات و ثبت لذا نكته اساسي توجه بر  جمع آوري . بايد توجه نمود كه شاخص ها حاصل جمع آوري و  تحليل داده هاي آمار ي اند

زمينه بدست آوردن بنابراين براي برآورده ساختن نياز مديران در  .در كليه ي حوزه هاي عملكردي است صحيح ، دقيق و روزآمد

 :تصويري از چگونگي عملكرد بيمارستان بايد 

  ؛ نيازهاي  اطالعاتي تعيين و مشخص شوند ∗∗∗∗

 ؛ سازمان داراي يك ساختار نظام مديريت اطالعاتي باشد ∗∗∗∗

   د؛ نوع داده ها و منابع توليد داده ها و چگونگي تحصيل و گردآوري آنها مشخص شون ∗∗∗∗

 ؛ روش هاي پردازش داده ها و تبديل آنها به اطالعات مشخص شود ∗∗∗∗

مديران نتايج عملكرد سازمان خود را  ،نحوه انتقال گزارشات تعيين شود ، تا در نهايت بتوان با تلفيق اطالعات و استفاده از آنها ∗∗∗∗

       . مورد ارزيابي و پايش قرار دهند
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  انواع شاخص هاي عملكردي

اي از اجزاء به هم پيوسته است كه براي تحقق  اين سيستم مجموعه.به طور خالصه سازمان را بايد به عنوان يك سيستم درنظر گرفت 

  . اجزاء اصلي سيستم عبارت است از درون داد، فرآيند، برون داد، پيامد. هدف معيني استقرار مي يابد

حال براي سنجش . كنند يير و تحول هاي مناسب، برون داد مورد انتظار را حاصل ميبدين ترتيب درون دادها پس از گذشتن از فرآيند تغ

عملكرد يك سازمان مي بايستي براي هر يك از اجزاء سيستم يكسري شاخص تعريف نمود كه اين شاخص ها براي اندازه گيري ميزان 

  . گيرد فاده قرار ميدستيابي به آرمان ها يا اهداف از قبل تعيين كننده در يك سازمان مورد است

  )  Input( شاخص داده يا ورودي  

اين شاخص شامل نيروي انساني، مواد، . اين شاخص مقدار منابع مورد نياز براي عرضه خدمات خاص را مورد سنجش قرار مي دهد

تجهيزات و لوازم است و جهت سنجش كل هزينه ارائه خدمات، تركيب منابع مورد استفاده براي ارائه خدمات، سنجش تقاضاي خدمات و 

هزينه به ازاي هر روز بستري بيمار در . ارئه يك خدمت در مقايسه با ساير خدمات مصرفه بكار مي رود مقدار منابع مورد استفاده براي

  . بيمارستاني، يك شاخص ورودي است

  ) Process( شاخص هاي فرآيندي يا فعاليت 

اين شاخص براي سنجش . دارداين شاخص به بررسي ظرفيت هاي بيمارستاني مي پردازد و به شاخص هاي مرتبط با انجام فعاليت ارتباط 

ميزان اشغال تخت نوعي از شاخص هاي فرآيندي . عملكرد واحد كاربرد دارد ولي  اطالعاتي در خصوص اثربخشي خدمات ارائه نمي دهد

  . است

  ) Output( شاخص هاي ستانده يا خروجي 

اخص بر سطح فعاليت در يك برنامه خاص اين ش. اين شاخص مقدار خدمات عرضه شده توسط سازمان را مورد سنجش قرار مي دهد

بااين وجود اين شاخص نشان نمي دهد كه آيا اهداف يك برنامه تحقق يافته است يا خير و همچنين اطالعاتي در خصوص . تمركز دارد

  . تعداد جراحي هاي انجام شده نوعي از شاخص هاي ستانده است. كيفيت خدمات يا كارآيي خدمات عرضه شده ارائه نمي دهد

  )   Outcome( شاخص نتيجه 

اين شاخص نتايج تحقق . شاخص فوق اين موضوع را كه آيا برنامه ها به اهداف اوليه خود نائل شده اند يا خير مورد سنجش قرار مي دهد

ست و سياست ، نتيجه ميان مدت و بلند مدت قابل ارزشيابي ا در يك برنامه  .يافته و همينطور مزاياي بدست آمده را منعكس مي كند

در اين شرايط      . از معايب اين شاخص دشواري سنجش مي  باشد. گذاران بيشتر عالقه مند هستند نتايج اين شاخص را بررسي نمايند

  .  كيفيت زندگي تعديل شده نوعي از شاخص نتيجه است. مي توان از سنجش شاخص هاي جانشين استفاده كرد
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  ) Efficiency( شاخص كارآيي 

كارآيي مي تواند تحت اصطالح نسبت هزينه هر واحد به ستانده، نسبت ستانده بر . خص بهره وري را مورد سنجش قرار مي دهداين شا

  . مثل بهره وري شاغالن بخش جراحي. حسب واحد داده و نسبت ستانده در واحد زمان محاسبه گردد

  ) Quality( شاخص كيفيت 

ت تأمين انتظارات گروه هدف و گروه هاي ذينفع سازمان صورت مي گيرد، مورد سنجش قرار اين شاخص اثربخشي فعاليت هايي را كه جه

درصد داده هاي درست كه به شيوه اي درست در كامپيوتر ثبت . اين شاخص اعتبار، دقت، صحت و كفايت خدمات را مي سنجد. مي دهد

  . شده اند، نمونه اي از شاخص كيفيت مي باشد

داشتن، پاسخگويي داشتن، مشتري مدار بودن، جامع بودن، متعادل بودن، قابليت اعتماد و داراي هزينه فايده بودن از با معني بودن، اعتبار 

  . ويژگي هاي يك شاخص خوب به شمار مي روند

  

  چگونگي استفاده از شاخص هاي باليني 

  :براي استفاده سازنده از اطالعات شاخص ها ، اقداماتي به شرح زير الزم مي باشد 

 مسئول شاخص هاي باليني مشخص كند؛هر بخش كه براي آن شاخص مناسبي تعريف شده است بايد يك نفر را به عنوان  ∗

و مدير خدمات داده ها بايد به طوري نزديك با افراد مسئول  شاخص هاي ) يا يك پزشك ارشد ديگر ( مدير باليني بيمارستان  ∗

 رستان كار كنند؛ هاي باليني بيماباليني در جهت بازنگري شاخص 

را بررسي كرده و ) صورت كسر ( مميزي كيفيت داده ها بايد انجام شود تا مواردي كه ميزان ها از آن ها استخراج مي شوند  ∗

 اي اطمينان از دقت آن بررسي شود؛ مخرج كسر ميزان ها نيز بايد بر. خطاهاي احتمالي كدگذاري را كنترل كند 

در مقايسه با بيمارستان هاي ) در طول زمان ،  پ) براي هر تخصص ، ب) به خود را الف هر بخش بايد ميزان هاي مربوط  ∗

 يك جلسه به بحث آزاد بپردازيد؛  مشابه بررسي كند و سپس در مورد داليل اختالف در

ه شاخص بيماراني كجايي كه شاخص ها حكايت از عملكرد پايين تر از متوسط دارند ، بايد يك مميزي كامل پرونده تمامي  ∗

  ر ران را براي هر مورد تعيين كند؛ اين مميزي بايد دقت كد گذاري اطالعات و جزئيات مراقبت از بيما. مزبور را دارند، انجام گيرد

يي ها در كيفيت مراقبت بخش مربوط بايد نتايج اين مميزي را در جلسه حاكميت باليني خود بررسي كرده و در مورد داليل نارسا ∗

 بحث كند؛ 

 لگوبرداري را مدنظر داشته باشيد؛ ستن به ساير بيمارستان ها جهت مقايسه عملكرد در يك گروه اپيو ∗
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زماني را به گزارشگران محلي سالمت اختصاص دهيد و اطمينان يابيد آن ها از محدوديت هاي اين شاخص ها و چگونگي  ∗

 . در پاسخ به شاخص ها آگاه هستنداقدامات بيمارستان 

  

  ) HIS( بيمارستاني سيستم اطالعات 

 اين هاي برنامه و افزارها نرم از تجهيزات، استفاده درماني، و بهداشتي مراكز در اطالعات سالمت هاي سيستم توسعه به توجه با امروزه

 و سرعت افزايش و خطا كاهش باعث نه تنها كه است اي اندازه به ها سيستم اين از استفاده مزاياي. است يافته افزايش نيز ها سيستم

  . شود مي مراقبت بهبود كيفيت و خدمات طريق هماهنگي از هزينه باعث كاهش بلكه شود، مي بيمار به درماني خدمات در ارائه دقت

 كه پرسنل است اطالعاتي مديريت بيمارستاني، سيستم اطالعات جمله از سالمت مراقبت اطالعات سيستم هدف يك كلي، بصورت

 قابليت داراي بايد سيستم اطالعات بيمارستاني .دارند نياز آنها به خود هاي فعاليت و اثربخشي وظايف و كارايي براي سالمت مراقبت

  . سازد برآورده خدمت نوع آن براي را افراد و نيازهاي كند پشتيباني باال كيفيت با بهداشتي خدمات ارائه كه از باشد هايي

HIS  

 در به اطالعات نياز مكان و زمان در جا آن از و شده ذخيره جامعي نحو به اطالعاتي بانك در اطالعات آن در كه اطالعاتي سيستم

  . را سيستم اطالعات بيمارستاني گويند گيرد مي قرار كنندگان مصرف دسترس در ويژه هاي فرم

هدف  ديگر عبارت به .باشد مي استراتژيك و تاكتيكي عملي، سطوح در بيمارستاني هاي فعاليت از پشتيباني HISهدف از استقرار  

HIS با بيمار مراقبت بين برقراري ارتباط و بازخواني پردازش، سازي، ذخيره آوري، جمع براي ارتباطي وسايل و ها كامپيوتر از استفاده 

موارد زير به طور كلي  .باشد مي سيستم كنندگان مجاز مصرف تمام نيازهاي برآوردن و بيمارستاني هاي فعاليت تمام در اداري اطالعات

 : اهداف چنين سيستمي هستند

  استفاده موثرتراز منابع محدودي كه براي مراقبت از بيمار در دسترس هستند؛ ∗

  بهبود كيفيت خدمت رساني به بيمار ؛ ∗

  پشتيباني از تحقيق ؛ ∗

  . پشتيباني از آموزش ∗

   HISزير سيستم هاي 

 : است ذيل شرح به بيمارستاني اطالعاتي سيستم يك مختلف هاي سيستم زير

 سيستم -راديولوژي -آزمايشگاه-بيمار نام ثبت و شناسايي  - حسابداري -پزشكي هاي فعاليت ثبت - درمان و تشخيص -مركز  در بيمار

 ليست مديريت و ريزي برنامه -پرستاري -سرپايي و بستري بيماران حسابداري -پزشكي اعمال مديريت -تصويري اطالعات هاي

  ...و كارپردازي و انبارداري -پرسنلي مديريت -بيماران بستري منظور به نام ثبت و ريزي برنامه -انتظار
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 HISهاي  قابليت

 كند؛  مي عمل استانداردها اساس بر ∗

 ؛ مي دهد مطابقت ها سيستم اين با را خود بلكه كند نمي ايجاد دستي هاي سيستم در اجباري تغيير هيچ تنها نه ∗

 نيست؛  وابسته بيمار حركت چرخه به و كند مي عمل پزشكي وقايع اساس بر ∗

 شود؛  مي ها آن بهبود و آتي ارتقاي سبب و دارد مي نگه را قديمي كامپيوتري هاي سيستم ∗

 ؛ كند مي ارائه بيمارستان در را مختلف واحدهاي و كاري مختلف هاي رده هماهنگي براي حل راه بهترين ∗

 ؛ كند مي منسجم و هماهنگ را بيمارستان نظام و ها بخش كل ∗

 . برد مي باال را مديريتي و باليني گيري تصميم كيفيت ∗

  

  مشكالت موجود در استفاده از سيستم اطالعات بيمارستاني

 ؛هاي كشور HISنبود سياست گذاري واحد و نظام مشخص براي ارتقاء وضعيت  ∗

 عدم ثبت يا ثبت نادرست اطالعات به صورت الكترونيكي؛ ∗

 آوري اطالعات تكراري؛عدم امكان تجميع اطالعات و جمع  ∗

به ندرت درباره ي مزايا و نقايص چنين فناوري بحث مي گردد، چرا كه امروزه پياده كردن سيستم هاي فناوري ارتباطات و  ∗

 اطالعات اغلب براي بكارگيري فناوري است بدون توجه به اين موضوع كه نياز واقعي جامعه چيست؛

 با فرآيندهاي موجود؛ عدم تطابق وظايف نظام اطالعات بيمارستاني ∗

 . وجود ديدگاه هاي گوناگون در تعريف اجزاي سيستم اطالعات بيمارستاني و نبود يك نگرش جامع نگر منطقي و سيستمي ∗

 اهداف اصلي آيا شود مشخص اينكه تا شوند نمي ارزيابي هرگز شوند، اما مي گرفته بكار و شده ايجاد ها سيستم مكرر بطور ∗

  . مربوط شود اطالعات سيستم بالقوه فوايد درك عدم به تواند ارزيابي مي عدم . نه يا است شده برآورده سيستم بكارگيري

  

 بيمارستاني اطالعات اي رايانه سيستم مورد در كاربران عنوان نظرات تحت همكاران و آذر فرد عبادي توسط كه اي مطالعه در

Hospital Information System (HIS)  راحت كه داد نشان نتايج شد، انجام 1384 سال در تهران هاي بيمارستان در 

عوامل رضايت  بيشترين كاربران، مسئوليت و نقش از برنامه، مستقل با كار بودن راحت و نگهداري خدمات بودن مؤثر بودن يادگيري،

 درك قابل و پيچيده بوده آن از استفاده باشد، نداشته سازگاري افراد عمومي با وظايف بيمارستاني اطالعات سيستم اگر. است كاربران

 مزاحم يك به چشم حتي و گرفت خواهد قرار كاربران بي اعتنايي مورد نكند فراهم آنها را انتظارات اگر و بود نخواهد كاربرپسند نباشد،

  .شد خواهد نگاه سيستم به خرابكار و
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  اثربخشي باليني-ث

اين مراقبت در طي پنجاه سال اخير پيچيده، اثربخش تر و همين . در گذشته مراقبت سالمت، ساده، معموالً غير مؤثر و اكثراً بي خطر بود

يادگيري در طول عمر به روند مداوم به روز ماندن . اين موضوع بر اهميت يادگيري در طول عمر تأكيد دارد. طور خطرناك تر شده است

در سايه ي يادگيري در طول عمر، مهارت هايي در خصوص نحوه يادگيري و نه . ت تغيير كننده مراقبت سالمت مي پردازدهمراه با ماهي

و اثر آنچه كه بايد ياد گرفته شود، ارتقاء مي يابند، به گونه اي كه بتوان از عهده پيچيدگي دانش در حال تغيير برآمد و عملكرد باليني امن 

  . بخش را تضمين كرد

اثربخش بودن . يكي از اصول كليدي خدمات سالمت با كيفيت خوب اين است كه مداخالت پزشكي يا مراقبت سالمت بايد اثر بخش باشد

بيماران و طبعاً  بيشتر. اليني را بهبود مي بخشندتوصيف مي كند كه روش هاي درماني چه قدر پيامدهاي سالمت بيماران تحت مراقبت ب

اگر اين طور نبود پس چرا ) با اين تصور كه . ( ه هر كاري كه در عملكرد باليني انجام مي دهند، اثربخش استپزشكان، فرض مي كنند ك

مداخالت پزشكي از مزاياي نامطمئن برخوردار مي باشند و در طول تاريخ بيشتر به % 80بايد انجام شود؟ تخمين زده شده است كه تا 

  . د اين محور از برنامه حاكميت باليني بر لزوم پياده سازي طبابت مبتني بر شواهد مي باشدلذا تأكي. صورت عادت عمل شده است تا علم

و اصطالح پزشكي مبتني بر شواهد براي اولين شد به كار برده  »ديويد ادي«توسط  1990براي اولين بار در سال » ي بر شواهدنمبت«واژه 

  .استفاده شد »كارانگويات و هم« در مقاله اي به نوشته  1992بار در سال 

اي افراد نيز بايد بر اساس  روند، بلكه تمامي فعاليتهاي حرفه در دنياي كنوني شواهد نه تنها براي رد يا اثبات يك فرضيه علمي به كار مي

است در تضاد با  دهد و فرآيندي اي، در اختيار افراد قرار مي عمل براساس شواهد بهترين راهكارها را در جهت توسعه حرفه. شواهد باشند

 .شده است عمل بر اساس آنچه هميشه انجام مي

 : در يك تعريف جامع، پزشكي مبتني بر شواهد، حاصل تلفيق سه جز كليدي است

   ترين شواهد مبتني بر مطالعات نظام مند بهترين و جديد ∗

  تخصص و تجربه باليني پزشك  ∗

   ارزشهاي جامعه و بيمار ∗

ارزشها و ترجيحات بيماران را ناديده  كند، اهميت تجربه باليني پزشكان را انكار نمي بايد به خاطر داشت كه پزشكي مبتني بر شواهد 

و توان تصميم  گيرد، و مانند يك كتاب آشپزي نيست كه تمام مراحل ارائه يك مراقبت يا انجام يك درمان را يك به يك ديكته كند نمي

  . ك سلب نمايدگيري را از پزش

ترتيب زير قوت و قابليت اعتماد اين شواهد را . نيستند برخوردار يكساني قوت از كه همگي دارد وجود مختلفي شواهد سالمت درنظام

  : نشان مي دهد
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 ي نيبال طبابتي راهنما ∗

  سالمتي آور فني ابيارز گزارش - شواهد مند نظام مرور ∗

 ي تصادفي نيبالي ها ييكارآزما ∗

 ي تصادف ريغي نيبالي ها ييكارآزما ∗

 ي تجرب مهين مطالعات ∗

  يتجرب ريغ مطالعات -يهمبستگ مطالعات -يمورد مطالعات ∗

لذا . راهكارهاي باليني مبتني بر شواهد از درجه علمي بسيار بااليي برخوردارند و در واقع در قله اعتبار شواهد و مستندات پزشكي قرار دارند

  . دراين فرصت بيشتر مورد توجه قرار داده شده اند

گيري مناسب براي مواجهه با يك شرايط باليني خاص  هاي نظام مندي هستند كه به پزشك و بيمار در تصميم توصيه راهكارهاي باليني

  .كنند كمك مي

  انواع راهكار ها

  . تقسيم مي شوند) برنامه اي ( و راهكارهاي بهداشتي  )مداخله اي( راهكار هاي باليني به دو دسته راهكارهاي درماني

يك بيماري، يك شرايط (رويكرد به يك مساله خاص توصيه هايي در مورد  ها مجموعهاين راهكار :)مداخله اي( راهكارهاي درماني

است و در ) آموزشي مراجعه مي كنند يها بيماران ضربه مغزي كه به اورژانس بيمارستان(و يك جامعه هدف مشخص ) نيازمند مراقبت

به ...) پزشكان در سطوح مختلف، پرستاران و (قالب توصيه هايي نظام مند و با استفاده از الگوريتمهاي علمي با توجه به كاربران راهكار 

  .مي رساندياري ... صورت گام به گام به موضوع مورد نظر مي پردازد و كاربر را در تشخيص، درمان، ارجاع، پيگيري و 

همراه ها  بيماريبروز  هاي بيشتري براي ارتقا سالمت و جلوگيري از توصيهبا  اين نوع راهكارها ):برنامه اي ( راهكارهاي بهداشتي 

. راهبردهايي براي كمك به مردم در جهت ترك سيگار :د، مثلدارنبر روي يك موضوع خاص تمركز اين راهكارها نيز معموال  ،هستند

  . )ها مانند كارگاه( شوند  بر محل خاصي متمركز مييا و ) ...و  زنان حامله، جوانانمانند (همچنين اين راهكارها معموال بر روي جمعيت خاص

  تهيه راهكارهاي باليني

سازي  و يا بومي ( Original Guideline Development)نگارش راهكارهاي اصيل : تدوين راهكارها معموال در دو قالب

  . گيرد صورت مي (Guideline Adaptation)راهكارهاي علمي و مورد تاييد موجود 

در تدوين يك .  آيند، راهكارهاي اصيل هستند اكثر راهكارهاي موجود كه در نتيجه جستجوهاي معمول به دست مي: راهكارهاي اصيل

كنندگان به دانش و  الزم است كه تدوين) صاحب نظر بودن در آن حيطه(كامل به موضوع مورد نظر  راهكار  اصيل عالوه بر احاطه علمي 
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اي  اشند و از آن مهمتر تدوين يك راهكار اصيل متناسب با يك منطقه خاص، نيازمند پشتوانه

  . غني از مطالعات اپيدميولوژيك، كارآزماييهاي باليني، مطالعات مروري و متاآناليزهايي است كه در آن منطقه انجام شده است

هاي مورد نظر راهكارهاي مختلف و  ته است كه در اكثريت حيطه

متنوعي در نقاط مختلف دنيا تدوين شده است و كافي است كه از اين ميان، راهكارهاي معتبر با بيشترين شباهت ممكن با شرايط مورد نظر 

   .سازي گردد

سازي راهكارها از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار 

 

ساختار ضعيف راهكار و  موانع دروني به. 

به جوي كه قرار است راهكار در آن اجرايي شود مرتبط 

تجهيزات  راي توصيه هاي راهكار،  نبود عدم وجود مهارت كافي براي اج

، عدم تناسب راهكارها با تمايل درماني كاربران، مقاومت و ايجاد ممانعت از سوي افرادي كه دانش، نگرش يا مهارت كافي 

ندارند و مشكالتي كه به علت عدم اطالع رساني كافي و صحيح به بيماران ايجاد مي شود، را مي توان به عنوان موانع بيروني اجرايي 

بر پايه ي تشخيص اند، اغلب بر روي جنبه هاي تكنيكي مراقبت هاي سالمت تأكيد دارند نه آنچه 

    .دارندتمركز  وجهه قانوني و بر اثربخشي باليني بدون توجه بر هزينه اثربخشي خدمات

انتخاب  
موضوع 

تشكيل 
كارگروه  
تدوين 
كننده 
راهكار  

هدف 
گذاري  

يافتن منابع

اشند و از آن مهمتر تدوين يك راهكار اصيل متناسب با يك منطقه خاص، نيازمند پشتوانهعلوم متدولوژيك وسيع و متنوعي مجهز ب

غني از مطالعات اپيدميولوژيك، كارآزماييهاي باليني، مطالعات مروري و متاآناليزهايي است كه در آن منطقه انجام شده است

ته است كه در اكثريت حيطهسازي راهكارها از اين تفكر سرمنشا گرف مفهوم بومي

متنوعي در نقاط مختلف دنيا تدوين شده است و كافي است كه از اين ميان، راهكارهاي معتبر با بيشترين شباهت ممكن با شرايط مورد نظر 

سازي گردد جستجو و انتخاب شده و سپس متناسب با شرايط همان منطقه بازنويسي و به اصطالح بومي

سازي راهكارها از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار  اعتقاد بر اين است كه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما بومي

  .است

  مراحل تدوين راهكارهاي باليني

  موانع اجرايي شدن راهكارهاي باليني

. بيروني تقسيم مي شودموانع  اجرايي شدن راهكارهاي باليني به دو دسته موانع دروني و 

به جوي كه قرار است راهكار در آن اجرايي شود مرتبط مرتبط است، در حاليكه موانع بيروني يا خارجي، 

عدم وجود مهارت كافي براي اجموانع مالي، . بستگي داردبوده و به عنوان و موضوع آن راهكار 

، عدم تناسب راهكارها با تمايل درماني كاربران، مقاومت و ايجاد ممانعت از سوي افرادي كه دانش، نگرش يا مهارت كافي 

ندارند و مشكالتي كه به علت عدم اطالع رساني كافي و صحيح به بيماران ايجاد مي شود، را مي توان به عنوان موانع بيروني اجرايي 

بر پايه ي تشخيص اند، اغلب بر روي جنبه هاي تكنيكي مراقبت هاي سالمت تأكيد دارند نه آنچه  معموالً :حدوديت هاي راهنماهاي باليني 

وجهه قانوني و بر اثربخشي باليني بدون توجه بر هزينه اثربخشي خدماتي ، دارا براي بيماران مهم است، آزادي باليني را محدود مي كنند 

يافتن منابع
تلفيق و 
پيوند 
شواهد

تفسير  
شواهد

تدوين 
توصيه ها

انتشار و  
اجرا

 

 

علوم متدولوژيك وسيع و متنوعي مجهز ب

غني از مطالعات اپيدميولوژيك، كارآزماييهاي باليني، مطالعات مروري و متاآناليزهايي است كه در آن منطقه انجام شده است

مفهوم بومي: بومي سازي

متنوعي در نقاط مختلف دنيا تدوين شده است و كافي است كه از اين ميان، راهكارهاي معتبر با بيشترين شباهت ممكن با شرايط مورد نظر 

جستجو و انتخاب شده و سپس متناسب با شرايط همان منطقه بازنويسي و به اصطالح بومي

اعتقاد بر اين است كه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما بومي

مراحل تدوين راهكارهاي باليني

  

موانع اجرايي شدن راهكارهاي باليني

موانع  اجرايي شدن راهكارهاي باليني به دو دسته موانع دروني و 

مرتبط است، در حاليكه موانع بيروني يا خارجي، اشكاالت متدولوژيك آن 

بوده و به عنوان و موضوع آن راهكار 

، عدم تناسب راهكارها با تمايل درماني كاربران، مقاومت و ايجاد ممانعت از سوي افرادي كه دانش، نگرش يا مهارت كافي و امكانات كافي

ندارند و مشكالتي كه به علت عدم اطالع رساني كافي و صحيح به بيماران ايجاد مي شود، را مي توان به عنوان موانع بيروني اجرايي 

  . نمودن راهكارها نام برد

حدوديت هاي راهنماهاي باليني م

براي بيماران مهم است، آزادي باليني را محدود مي كنند 

  

  

بازبيني 
راهكار

ارزشيابي



٢٧  

 

  : در نهايت بايد توجه داشت كه 

راهكارها مبناي استخراج استانداردها هستند؛ در صورتي : در ساختار تعالي خدمات باليني، راهكارها يك جز كليدي و مهم هستند ∗

شوند و مميزي  ميكه راهكارهاي علميِ مبتني بر شواهد و مورد توافقي وجود داشته باشد، استانداردها بر اساس آنها تدوين 

   .شود باليني به عنوان ركن اصلي ارتقا كيفيت در ساختار تعالي خدمات سالمت، بر اساس آن استانداردها انجام مي

شود و همين  از سوي ديگر وجود راهكارها منجر به ارائه درماني مشابه براي يك بيماري مشابه در مكانها و شرايط متفاوت مي ∗

   .دهد اساس حاكميت باليني است، افزايش ميارائه دهندگان خدمات سالمت را كه متوليان و  امر پاسخگوئي

شوند و خطاهاي پزشكي  با استفاده از راهكارهاي باليني، روشهاي درماني صحيح، مناسب و مورد توافق مشخص و شفاف مي ∗

تري  يابد، كه محيط امن كاهش ميبدين صورت نه تنها عوارض جانبي ناشي از خطاها براي بيمار و سيستم . يابند كاهش مي

  .گردد شود و خود، منجر به ارتقا كيفيت ارائه خدمات مي براي ارائه دهندگان خدمات فراهم مي

  معرفي ساير راهنماهاي خدمات سالمت 

  كاربرد  تعريف  راهنما

/ دستورالعمل 

  1پروتكل بيمارستاني

عبارتست از دستورالعملي براي مديريت استاندارد يك بيماري 

  يا يك وضعيت باليني مشخص در بيمارستان 

دستور عمل يكي از بهترين ابزارهاي عملياتي سازي راهكارهاي 

همچنين ابزار مناسبي براي مديريت فرايند و زمان . باليني ملي است

تور عملها ، براي نتايج عملياتي نمودن دس. در ارائه خدمات ميباشد

   ارهاي باليني كمك كننده خواهد بودفرايند بومي سازي راهك

  

مراقبت مديريت 

  2شده

مراقبتهاي مديريت شده شامل فرايند مديريت يك بيماري يا 

  ماريها از ابتدا تا انتها ميباشدمديريت پيشگيري از بي

مراقبت هاي مديريت شده براي كمك به مديريت بيماري در سطح 

  و جمعيت هاي تعريف شده كاربرد دارد فرد

  3خط مشي درماني

خط مشي درماني شامل پاسخ به سؤاالت مهم باليني است كه 

اين . در سياستگذاري هاي درماني كشورنقش مهمي دارند

سؤاالت شامل حيطه هاي مهم براي خريد خدمت، ارزيابي 

  كيفيت خدمات و جلوگيري ازهدر رفت منابع ميشوند

باليني مبتني بر شواهد و مبتني بر شرايط بومي مانند آنچه توصيه 

را ارائه مي دهد و چگونگي  در راهكارهاي ملي باليني وجود دارد

را شفاف نموده در  اندازه گيري عملكرد بر اساس سياست مورد نظر

خصوص خريد خدمت و پرداخت مبتني بر  عملكرد ساز و كارهاي 

  اساسي ارائه مي دهد

  

                                                           
1
 Hospital Protocols 

2
 Managed Care 

3
  Clinical Policies 
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استاندارد خدمت 

  1سالمت  

استاندارد خدمات شامل پاسخ به سؤاالتي است كه حداقلهاي 

مورد نياز براي ارائه صحيح خدمت را بيان ميكند و عبارتست 

 :از

حداقل مراحل مورد نياز براي انجام خدمت، زمان مورد نياز  

براي انجام خدمت، سطح دانش و توانمندي مورد نياز براي 

نديكاسيون هاي مورد تاييد انجام خدمت و مواد انجام خدمت، ا

  و تجهيزات مورد نياز براي انجام خدمت

تعيين تعرفه خدمات، جلوگيري از انجام اشتباه پروسيجرها، 

خدمات توسط افراد غير خبره و آموزش جلوگيري از انجام 

  دانشجويان

راهنماي بهداشت 

  2عمومي

راهنماي بهداشت عمومي راهنمايي براي ارتقاي سالمت فرد، 

گروه و جامعه است كه شامل مديريت رفتارها، مديريت 

امكانات و تجهيزات و آموزشها براي كنترل شرايط خاص يا 

 پيشگيري از شيوع بيماريها ياكاهش بار بيماريها ميباشد 

  

  كاهش عوارض و بار بيماري ها

       3سياست اجرايي 
عملها و سياستهايي هستند كه براي ايجاد ساختارها، الدستور

  استاندارد مراكز و تعيين فرايندهاي اجرايي به كار ميروند

سياستهاي اجرايي براي استاندارد سازي فرايندهاي اجرايي و 

  زيرساختي كاربرد دارد

  

  

  مميزي باليني-ج

براي پرهيز از هرگونه فعاليت سليقه اي و بدور از شواهد علمي، اولين . براي ارتقاء كيفيت در نظام سالمت سه اقدام اساسي ضروري است

دومين اقدام اساسي ارائه خدمات بر پايه استانداردهاي تعريف شده و . اقدام تعريف استاندارد براي همه خدمات و مراقبت هاي سالمت است

در صورت . سومين اقدام اساسي ايجاد سيستمي براي بررسي ارائه خدمات استاندارد مي باشد. ز ارائه خدمات استاندارد مي باشداطمينان ا

  . رعايت سه اصل فوق مي توان به حصول و ارتقاي كيفيت خدمات سالمت اميدوار بود

مصري ها در معامالت تجاري خود صورت هزينه را براي  اليني به اولين سال هاي شهرنشيني بر مي گردد زماني كهمميزي بتاريخچه 

  .بتدريج اين عمل تكامل پيدا كرده و به يك رويه معمول در تجارت بدل شد. افزايش دقت و جلوگيري از اشتباه دو بار كنترل مي كردند

هر دوي آن ها ميزان مورتاليته و . گردد باز مي 5و كدمن 4تاريخچه مميزي باليني در بهداشت و درمان نيز به اقدامات فلورانس ناينتيگل

رويكرد خانم ناينتيگل در زمينه كنترل مرگ ناشي از عفونت بيمارستاني، يكي از اولين كارهاي . موربيديته را در محل كار خود پايش كردند
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ينه پيامددهاي جراحي، اولين مميز فعاليت هاي خود در زمن به دنبال آقاي كدمي گردد و امدها محسوب مايه ي مديريت پيپانجام يافته بر 

خود تمام بيماران را پس از جراحي پيگيري مي كرد تا خطاهاي جراحان را تشخيص  "نتيجه نهايي "او با ايده . پزشكي محسوب مي گردد

  . كارهاي او منجر به تدوين پيامدهاي ملي پزشكي توسط گروس گرديد. دهد

در  1993ي به عنوان بخشي از مراقبت هاي  تخصصي سالمت معرفي گرديده و در سال استانداردسازي و مميزي بالين 1989در سال 

NHS انگلستان به رسميت شناخته شد .   

  : براي مميزي باليني تعاريف متعددي ارائه شده است

يك فرآيند ارتقاء كيفيت است كه با ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده به مشتري ها و نتايج مربوطه از طريق بررسي سازمان : مميزي باليني

  . يافته و مطابقت فرآيندهاي خدمت با معيارها و استانداردهاي از پيش تعريف شده، عملكرد نظام سالمت را بهبود مي دهد

اجرا شده و تغييرات نيز در سطح تيم و يا مراقبت اعمال شده و پايش مستمر ) نتايج ( ، فرآيند و پيامد )منابع ( ار مميزي در جنبه هاي ساخت

   . براي اثبات بهبود انجام مي شود

  اهداف مميزي باليني

  :مميزي باليني در نظام سالمت هدف هاي اختصاصي زير را دنبال مي كند

 بهبود مراقبت بيمار؛ ∗

 ارتقاي پيامدهاي باليني؛  ∗

 تدوين استانداردهاي باليني؛ ∗

 مرور منظم فرآيندهاي باليني و مطابقت با استانداردها؛   ∗

 شناسايي فرصت هاي ارتقاء و طراحي مداخله براي تغيير؛  ∗

 . طراحي و بكارگيري نظام پايش مناسب و مستمر براي تثبيت نتايج تغيير ∗

همكارانش اهداف مميزي باليني را تهيه شواهد معتبر، مقايسه عملكرد با استانداردها، تعيين شكاف هاي و  1عالوه بر موارد ذكر شده، سدان

  . موجود بين واقعيت و مطلوبيت فرآيند و اصالح نقص هاي موجود در فرآيند باليني بيان نمودند

  انواع مميزي باليني  

  : در زير به مهمترين آن ها اشاره مي شود تقسيم بندي هاي مختلفي براي مميزي به انجام رسيده است كه

و با هدف ارائه گزارش در زمينه اثربخشي و كارآيي  اين مميزي توسط ارزياب هاي داخل سازمان يا صاحبان فرآيندها: مميزي باليني داخلي

  . انجام مي پذيرد مديريت داخلي سيتم ها، وضعيت مالي و  استفاده مؤثر از منابع و بهره وري 

اين مميزي توسط ارزياب هاي متخصص خارج از سازمان كه هيچگونه وابستگي به سيستم بهداشتي درماني مورد نظر : خارجي مميزي

  . اين مميزي توسط صاحبان حرف پزشكي انجام نمي شود .نداشته و معموالً از بخش غير دولتي هستند، انجام مي گيرد

                                                           
1
  Seddon  
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  .اساس داده هاي موجود صورت مي گيردپس از اتمام كار و بر : مميزي باليني گذشته نگر

  . همزمان با اجراي فرايندهاي بهداشتي درماني و وقوع فعاليت هاي مربوط انجام مي پذيرد: آينده نگرباليني مميزي 

  .اين مميزي بدون طي فرآيند تصويب و ثبت انجام گرفته و نهايتاً به گزارش شفاهي ختم مي گردد:  مميزي باليني غير رسمي

در پي طراحي و برنامه ريزي منظم و مصوب انجام گرفته و به گزارش رسمي نتايج و يا چاپ در مجالت علمي :   باليني رسمي مميزي

  . ختم مي شود

اين مميزي در سطح ملي قادر به ارزيابي ظرفيت ها، بر اساس استانداردهاي منتشر  شده موجود در مراقبت بيماران : مميزي باليني ملي

. عريف، ارتقاء و پااليش استانداردهاي فعلي نقش دارند و اطالعات حاصل از آن ها در مميزي باليني بعدي بكار گرفته مي شونداست و  در ت

  . كاركنان بهداشتي محلي اطالعات مميزي هاي ملي را فراهم مي كنند

شامل تعريف استانداردهاي جديد كه در سطح ملي وجود ندارد، جمع آوري داده ها در جهت تعيين ميزان تطابق : مميزي باليني منطقه اي

  . عملكردهاي رايج با استانداردها، اعمال تغييرات الزم و ارزيابي مجدد عملكرد به منظور ارتقاي كيفيت است

غالباً براي اطمينان ازاينكه بيماران از بهترين . خود را بررسي مي كنند در اين شيوه افراد هم سطح ، عملكرد همكاران:  مرور همسان ها

  . روش درماني بهره مند مي شوند، موارد با همكاران به بحث گذاشته مي شود

تيمي . به مرور مواردي مي پردازد كه به سرانجام ناخواسته و غير منتظره منجر شده است :غربالگري عوارض و پي آمدهاي ناخواسته

اين فرآيند در سطوح خدمات اوليه، . راي آينده باشدبتشكل از گروه هاي مختلف، به بحث در مورد تك تك موارد مي پردازند تا درسي م

  . مميزي رخدادهاي مهم و در سطوح مراقبت هاي فوريتي، جلسات بررسي مرگ و مير و عوارض استفاده مي شود

اين بررسي ها با وقوع رخدادهايي نظير . ستانداردهاي از پيش تعريف شده استوار نيستنددر حالت معمول بر پايه ا: بررسي هاي محرمانه

  . مرگ آغاز شده و ممكن است در سطح منطقه اي و حتي ملي برگزار شود

ين در ا. روش هايي هستند كه در آن ها نقطه نظرات و تجارب گيرندگان خدمت، مورد بررسي قرار مي گيرند : بررسي تجارب بيماران

مي توان به انجام يا عدم يافته هاي بدست آمده بر اساس  .يافته ها و اطالعات عمل مي كندروش بيماران به عنوان جمع آوري كننده 

  . انجام هر يك از اجزاي فرآيند پي برد

  فعاليت هاي غير مميزي و شبه مميزي

بر خالف مميزي باليني در ارزشيابي فرآيندهاي بهداشتي، هدف بررسي عملكرد فعلي . مميزي باليني متفاوت از ارزشيابي يك فرآيند است

  . آن بوده و خدمات را با استاندارد ها مقايسه نكرده و معموالً از داده هاي موجود استفاده مي كند

  . ليني را نشان مي دهدجدول زير تفاوت دو فعاليت پژوهش و مميزي  با
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  تفاوت پژوهش و مميزي باليني:  1جدول 

  مميزي باليني  پژوهش  

  دانش جديدي توليد مي كند  دانش جديد
خدمت ارائه شده را با استفاده از دانش حاصل از پژوهش 

  محك مي زند
  بر اساس مقايسه خدمت با استانداردها ست  بر پايه ي يك فرضيه است  آزمون فرضيه

معموالً با حجم نمونه زياد و طي يك زمان طوالني انجام   حجم نمونه
  مي شود

معموالً حجم نمونه كم داشته و در يك دوره زماني كوتاه 
  انجام مي شود

  الزاماً نيازي به يك حجم نمونه آماري صحيح ندارد  نياز به يك حجم نمونه آماري صحيح دارد  انتخاب نمونه

بيماران گروه مداخله ممكن است درمان جديدي دريافت   مداخله درماني جديد
  كنند

هرگز درمان جديدي ارائه نشده و تغييري در درمان معمول 
  بيماران ايجاد نمي گردد

  نتايج پروژه معموالً به محل انجام پروژه محدود است  نتايج آن قابل تعميم است  قابليت تعميم نتايج

  مسائل اخالقي
تجربي بر روي بيماران و يا ممكن است به مطالعه 

داوطلبان بپردازد و معموالً نياز به تأييديه از يك كميته 
  اخالق در پژوهش دارد

بايد در چارچوب هاي اخالقي انجام شود ولي معموالً نيازي 
  به تأييديه اخالقي ندارد

معموالً توسط افرادي خارج از سيستم ارائه خدمت انجام   افراد مسئول
  مي شود

  خود ارائه دهندگان خدمات صورت مي پذيرد توسط معموالً

  تحليل هاي آماري پايه معموالً كافي هستند  معموالً تحليل هاي آماري پيشرفته اي را مي طلبد  تحليل آماري

  

  موانع مميزي باليني 

مشكالت بين گروه ها، فقدان برنامه جامع در يك مطالعه موانع مميزي باليني را فقدان منابع، فقدان مهارت در طراحي و تحليل پروژه ها، 

ي حمايت كننده مميزي، چگونگي به فرآيند مميزي باليني و كميته  عواملي مانند نگرش كاركنان. مميزي و موانع ساختاري بيان نمود

  . ارتباطات در سازمان بر ميزان مشاركت كاركنان در پروژه هاي مميزي باليني تأثير مستقيم دارد

گر مميزي باليني مي توان به عدم اختصاص زمان مناسب، فراهم نبودن موانع مالي الزم براي اجرا و عدم دسترسي به فناوري از موانع دي

عالوه بر اين شواهد نشان مي دهد كه انتخاب موضوع مناسب براي مميزي و نداشتن تجربه و دانش الزم از . اطالعات مناسب اشاره نمود

  . تموانع مهم مميزي باليني اس

  . يكي ديگر از الزامات مميزي، طراحي ابزار مناسب جمع آوري داده ها و بدنبال آن تحليل صحيح داده هاي جمع آوري شده مي باشد

از موانع جدي مميزي مي توان به عدم تعهد و حمايت مديران ارشد، اختالف بين اعضاي تيم مميزي و عدم تمايل يا ترس از تغيير در نزد 

  . نمود كاركنان اشاره

   عوامل مؤثر در موفقيت مميزي باليني 

براي موفقيت مميزي باليني بايد آن را در قالب كار تيمي انجام داده و تالش نمود تا ديدگاه هاي مختلف را وارد تيم كرده،  ∗

 مشاركت هر چه بيشتر اعضاي تيم را جلب نموده و از خرد جمعي حداكثر استفاده را بعمل آورد؛
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ني از اعضاي هيئت علمي، پرستاران، دانشجويان، كارشناسان، كاركنان درماني و كاركنان پشتيباني احتمال حضور نمايندگا ∗

 موفقيت مميزي را افزايش مي دهد؛

 هايي هستند كه بر مشتريان تمركز مي كنند؛ پروژه هاي مميزي موفق، پروژه ∗

 هنماهاي باليني استفاده كند؛ فرايند مميزي بايد مبتني بر شواهد بوده و از دستورالعمل ها و را ∗

 مميزي بايد مورد حمايت مديران ارشد و افراد كليدي سازمان باشد؛  ∗

به اعتقاد هرن شاو و همكارانش عوامل متعددي به عنوان تسهيل كننده مميزي نقش ايفا مي كنند كه از آن ميان مي توان به نظام هاي 

وي انساني و زمان كافي، برنامه هاي ساختارمند و گفتگو و همكاري مشترك تأمين پيشرفته مدارك پزشكي، آموزش مؤثر،  ا ختصاص نير

  . كنندگان و ارائه دهندگان خدمات اشاره كرد

  مراحل مميزي باليني

FOCUS PDCA   : يك روش كامل و جامع براي ارتقاء مستمر كيفيت در خدمات بهداشتي درماني بوده و ازجايگاه ويژه اي در نظام

اين روش فرآيند محور، متكي بر داده ها، مبتني بر شواهد، مشتري محور، مبتني بر كارتيمي . سالمت در سرتاسر جهان برخوردار است

مرحله  9اين روش از . ي مميزي باليني و ارتقاي مستمر كيفيت خدمات و مراقبت ها فراهم مي كندصاحبان فرآيند كه بستر مناسبي را برا

  . مراحل اين روش در شكل زير نشان داده شده است. تشكيل شده است كه هر مرحله از آن مراحل قبل از خود را تكميل مي كند

  

  روشي براي مميزي باليني FOCUS PDCA:  3تصوير شماره   
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  معيارهاي يك مميزي باليني خوب 

 مميزي  باليني بايد بخشي از يك برنامه مدون باشد؛ ∗

ده براي مميزي باليني بايد با خطر باال، حجم زياد، هزينه باال و يا برگرفته از مميزي هاي باليني ملي ش موضوعات انتخاب ∗

 باشند؛

 باشند؛مشتري هاي خدمات بايد در فرآيند مميزي باليني مشاركت داشته  ∗

 پروژه هاي مميزي باليني بايد به صورت چندبخشي و جند وجهي باشند؛ ∗

 مميزي باليني بايد شامل ارزيابي فرآيند و پيامدها باشد؛ ∗

 استانداردها بايد از خطوط راهنماي باليني معتبر استخراج شده باشند؛ ∗

 خاب شده باشد؛حجم نمونه مناسب و كافي براي دستيابي به نتايج معتبر و قابل اعتماد انت ∗

 خصوصاً در طراحي برنامه اجرايي و مداخله براي بهبود وضعيت؛. مديران بايد به طور فعال در مميزي باليني مشاركت نمايند ∗

 برنامه اجرايي بايد نشان دهنده تمركز بر موانع تغيير و مشخص كننده افراد مسئول در بهبود خدمات باشد؛ ∗

 نشان دهد آيا در فرآيند خدمت انتخاب شده براي مميزي باليني ارتقاء حاصل شده است يا نه؟؛مميزي مجدد بايد انجام گيرد تا  ∗

زو كار ويژه اي براي پايش وضعيت خدمات ارتقاء يافته وجود داشته باشد تا پس از خاتمه ي مميزي از سابايد سيستم، ساختار يا  ∗

 استمرار بهبود اطمينان حاصل شود؛

راي پشتيباني، هماهنگي فعاليت ها، جمع آوري و ثبت نتايج يد واحد يا كميته مميزي باليني بمت بابيمارستان ها و مراكز سال ∗

 مميزي هاي انجام شده داشته باشد؛

 هر پروژه مميزي بايد يك مدير پروژه داشته باشد؛ ∗

 پروژه هاي مميزي باليني بايد نقش محوري در نظام ارزشيابي و پايش سيستم داشته باشند؛ ∗

مميزي باليني بايد بخش مهمي از شرح وظايف همه كاركنان، پرستاران و پزشكان بيمارستان ها و سيستم سالمت بوده و انجام  ∗

 . نقش بارزي در ارتقاي علمي يا شغلي آن ها داشته باشد

  : در نهايت بايد توجه داشت كه 

الزم جهت دستيابي به اهداف ارتقاء ايمني بيمار در بيمارستان  حاكميت باليني سعي دارد با فراهم نمودن مزاياي ارائه شده در زير، شرايط 

  : ها را بهبود بخشد 

 شود؛مي نهاده ارج مفيد و موثر هايفعاليت انجام و تحقيق آموزش، آن در كه مشاركتي و باز محيطي ايجاد ∗

 مديران؛ و ايحرفه متخصصان سوي از كيفيت به تعهد ايجاد ∗

 سازمان؛ راس از قوي رهبري اعمال ∗
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  باليني؛  خدمات ارايه پايش و ريزي برنامه براي اطالعات از مناسب استفاده ∗

 ها؛  آن بر تاكيد و توجه لزوم و كيفيت با مرتبط موضوعات يافتن اهميت ∗

1تيمي كار قالب در فعاليت و كار بر نهادن ارزش فرهنگ ايجاد ∗
 

 

  :باليني هايتيم اعضاي و هاسازمان آن در كه ايجاد نمود فرهنگي  لذا بايد 

 ؛مي كنند  قلمداد خود كار در كليدي اي پايه و هسته بعنوان را كيفيتي موضوعات ∗

 بخشند؛ ارتقا را عملكرد تا كنندمي  مشاركت يكديگر با ∗

 نمايند؛ فصل و حل را مشكالتشان تا قادرند و مايل ∗

 نهند؛مي ارج را آموزش و فردي توسعه ∗

 هستند؛ قايل ارزش خود كار براي ∗

 آورند؛ بدست را بيماران بازخورد كه هستند اين دنبال به و داده تشخيص را بيماران از آمده بدست باليني تجارب اهميت ∗

 كنند؛مي بررسي را باليني هايمراقبت كيفيت ارتقاي چگونگي ∗

 . آورندمي در اجرا به را مراقبت استانداردهاي فعال بطور ∗

  با آرزوي موفقيت                                                                                                                                

  دفتر حاكميت باليني دانشگاه           
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