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  بیمارستانی چگونگی ارتباط برنامه هاي

زشی قصد داریم تا ابتدا بھ بیان تعاریفی در خصوص برنامھ ریزی ؛ اشکال مختلف برنامھ با ارائھ این جزوه آمو
ریزی وارتباط برنامھ استراتژیک ؛استانداردھا؛ برنامھ بھبود کیفیت؛ تدوین برنامھ عملیا تی و ھمچنین ارتباط 

ابتدا الزم است کھ بھ تعاریف مختلفی در این خصوص پرداختھ و پس . برنامھ بھبود کیفیت بپردازیمشاخصھا در قالب 
  :وریک بحث بھ طرح اھداف اصلی خود بپردازیمعلمی و تئ از حصول آشنا یی واطالع کافی از مبانی

  :مباحث مورد بحث

  تعریف برنامھ ریزی-١

  تعریف استاندارد-٢

  تعریف برنامھ استراتژیک -٣

  تعریف برنامھ بھبود کیفیت-۴

  تعریف شاخص وچگونگی تدوین شاخص ھا-۵

  تعریف برنامھ عملیاتی وچگونگی تدوین برنامھ عملیاتی -۶

  شاخصھای پایش عملکرد -٧

  

  تعریف برنامه ریزي

ریزی یعنی برنامھ .از زمانی کھ بشر بھ فردای خود اندیشیدو برای آینده ھدف تعیین کردفرآیند برنامھ ریزی آغاز شد
وروش درست برای تامین ھدف؛ بھ عبارتی در برنامھ ریزی اھداف  انتخاب اھداف درست وانتخاب مسیر ؛راه؛وسیلھ

  .پیش بینی می شود و اقدامات الزم برای مواجھھ با تغییرات و عوامل نا مطمئن

ن بھ آن و چگونگی طی برنامھ ریزی فرآیندی است کھ ھمھ تالش ھا و فعالیتھا را در راستای ھدف؛راه رسید
  .مسیر؛ترکیب وادغام میکند

  .ینده می باشدآبرنامھ ریزی ترسیم شمایی از گذشتھ برای تصمیم گیری در زمان حال برای انجام اقدامی در 

  استراتژیک ؛ تاکتیکی؛ عملیاتی: برنامھ ریزی سھ شکل اساسی دارد

  تعریف استاندارد

حایلی است کھ از عنوان  وبھ. د افراد در مقایسھ با عملکرد ایده آل است عبارت از تعیین سطح قابل قبولی از عملکر
ی دیگر وضعیتی کھ در ھر لحظھ دارد منوط بھ حدی از یا بھ تعبیر. بازگشت کیفیت بھ پایین ممانعت می نماید
بنابراین .ارتقاء یافتھبرای رسیدن بھ حد اعالی کیفیت استاندارد مذکور باید .استاندارد است کھ باید کسب و حفظ گردد

  .ارتقاء ھرگز خاتمھ نیافتھ و استانداردھا طی فرآیندی مستمر باید بھبود یابند

  ک استاندارد موثر چھ ویژگیھای باید داشتھ باشد؟ی

  قابل اندازگیری باشد-١
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  واقعی وقابل دستیابی ودر دسترس باشد-٢

  .ارتباط موثری با شاخصھای کیفیت داشتھ باشد-٣

  باشدابھام  شفاف وبی-۴

  .با اھداف وارزشھای خدمت موافق باشد-۵

  .باید با مشارکت مجریان خدمت وضع گردد-۶

. بھ منظور اطمینان از واقعی بودن استاندارد وتوانانی ان برای اندازه گیری کیفیت باید انرا با شاخصھای کیفیت سنجید
دسترسی ؛ عدالت ؛ ارتباط با نیاز ؛ مقبولیت با شا خصھایی است کھ شامل  یکی از راھھای مختلف اینکار سنجش

  .و اثر بخشی می باشد اجتماعی ؛ کارایی

 قھطبق طبقھ بندی وزارت بھداشت ودرمان وآموزش پزشکی استانداردھا جھت کاربرد در خدمات سالمت بھ چند طب
  :تقسیم بندی شده است)٣ونتایج - ٢فرایندی -١ساختاری ( ودستھ از دیدگاه 

  

 بابت بالینیراھکار ملی ط -١

پزوھشی معتبر وبا تحلیل شرایط و مجموعھ توصیھ ھای بالینی ھستند  کھ بھ روش نظام مند وبا استناد بھ شواھد 
صمیم گیری صحیح کمک می کنند و کاربرد نیازھای ملی تدوین می شوند وبھ سیاستگذاران سالمت و پزشکان در ت

ما ھای خدمات سالمت ؛ استخراج استانداردھای عملکرد بالینی ؛ آن بعنوان مرجع علمی مورد استناد برای سایر راھن
  .عملکرد می باشدسیاستھای خرید راھبردی خدمات ؛ تدوین مالکھای پرداخت بر اساس 

دستور عملی برای مدیریت استاندارد یک بیماری یا یک وضعیت بالینی :تعریف:پروتکل بیمارستانی/دستورالعمل-٢
 در بیمارستان دستورالعملھا الزم است تا بر اساس راھکارھای بالینی ملی بر اساس راھکارھای بالینی معتبر  مشخص

 

 

 

 

 

 

 

 

چارچوب فیزیکی وسازمانی کھ در آن خدمت ارائھ میشود و نیروی انسانی لوازم و ):structure(ساختار ی-١
  .خط مشی استتجھزات؛ فضای فیزیکی و مستندات مربوط بھ دستورالعملھا و

  .و ارزیابیخدمت انجام می د ھند گردش کار و فعالیت واقعی کھ کارکنان برای طراحی؛ارائھ):process(فرآیند -٢

  .شامل تاثیر خدمت بر روی بیمار و ھزینھ صرف شده برای دریافت آن می باشد):out come(نتایج -٣
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  .سایر کشورھا تدوین شوند

فرآیندھای ارائھ خدمات بالینی در بیمارستانھا یکی از بھترین ابزارھای عملیاتی  راھنمایی پزشکان و مدیریت:کاربرد
سازی راھکارھای بالینی ملی؛ابزار مناسبی برای مدیریت فرآیند و زمان در ارائھ خدمات اجزای این پر و تکل ھا 

در دستورالعملھا ترتیب ارائھ . فلو چارت کامل ارائھ خدمات مر تبط می باشند/ توصیھ ھای راھنماھای بالینی و فرآیند
  .مسئول انجام ھر خدمت بطور واضح مشخص می شودخدمات ؛ زمانبندی ارائھ خدمات و

 مراقبتھای مدیریت شده-٣

مراقبتھای مدیریت شده در .فرآیند مدیریت یک بیماری یا مدیریت پیشگیری از بیماریھا از ابتدا تا انتھا میباشد:تعریف
تصمیم گیری بالینی وجود دارد الزم است تا بھ راھکارھای بالینی ملی یا سیاستھای درمان استناد مواردی کھ نیاز بھ 

  .کند

جرای آن ابرای پزشکان خانواده )disease management(برای کمک بھ مدیریت بیماری در سطح جامعھ :کاربرد
پیشگیری ؛ اقدامات ضروری شامل مواردی است کھ نکات الزم را در تشخیص ودرمان ؛اقدامات ضروری جھت 

جھت ارجاع ؛ پیگیری بیمار و ارزیابی وضعیت بیماری در جامعھ و نیز مدیریت بیماری در سطوح مختلف ارائھ 
  .خدمات میباشد

  خط مشی درمانی-۴

  .پاسخ بھ سواالت مھم بالینی است کھ در سیاستگذاری ھای درمانی کشور نقش مھمی دارند:تعریف

واالت در حیطھ ھای مھم برای خرید خدمت ؛ارزیابی کیفیت خدمات و جلو گیری از ھدر پاسخگویی بھ س:کاربرد
  .رفتن منابع می شوند

  استاندارد خدمت-۵

پاسخ بھ سواالتی است کھ حداقلھای مورد نیاز برای ارائھ صحیح خدمت را بیان میکند و عبارتست از حداقل :تعریف 
ردنیازبرای انجام خدمت؛سطح دانش و توانمندی مورد نیاز برای انجام زمان مو و مراحل موردنیاز برای انجام خدمت

یزات مورد نیاز برای انجام خدمت استاندارد خدمت مجموعھ دو ھتجاندیکاسیونھای مورد تایید انجام خدمت و   خدمت
  .نوع از استانداردھای سالمت و اندیکاسیونھای مورد تایید می باشد

جلوگیری از انجام اشتباه پروسیجرھا ؛جلو گیری از انجام خدمات توسط افراد غیر  جھتتعیین تعرفھ خدمات :کاربرد
  خبره و آموزش دا نشجویان

  راھنمای بھداشت عمومی-۶

و راھنمایی برای ارتقای سالمت فرد ؛ گروه و جامعھ است کھ شامل مدیریت رفتارھامدیریت امکانات :تعریف
  .یا پیشگیری از شیوع بیماریھا یا کاھش بار بیماریھا میباشدتجھیزات و آموزشھا برای کنترل شرایط خاص 

  

  ریزي استراتژیکبرنامه 

کل سازمان  چتری برای. برنامھ ریزی استراتژیک اھداف خطوط کلی ورسالت سازمان رادر بلند مدت تعیین میکند
  .برای برنامھ ریزی تاکتیکی و عملیاتی می باشد میباشد و چارچوبی
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  یتکیفبرنامه بهبود 

تمامی تعاریف دستیابی بھ  مشترک تعریف شده اما حداقل مفھوممتعددی کیفیت بھ شکل ھای  از دیدگاه صاحبنظران
  .حداقل استانداردھا وھدفھای مورد نظر سازمان است

  :ابعاد کیفیت در خدمات بھداشتی ودرمانی شامل 

  ستیابی بھ بھترین نتایج ممکن انجام کار درست ومبتنی بر شواھد علمی روز بھ منظور د:اثر بخشی

  استفاده بھینھ از منابع :دسترسی 

  ارائھ خدمات یکپارچھ؛ ھماھنگ و بدون وقفھ:استمرار خدمت

  محیط و ارائھ خدمت ایمن و عاری از ھر نوع ضرر و خطر : ایمنی 

  در اولویت قرار دادن بیمار وخانواده:بیمار محور 

  استراتژیک و برنامه عملیاتی چگونگی تدوین شاخص در ارتباط با اهداف

شاخص متغیری است کھ برای ارزیابی شرایط وحساسیتھا؛مقایسھ بین مکانھا مو قعیت ھا ونیز :تعریف شاخص
ارزیابی شرایط وگرایش ھا در ارتباط با اھداف و مقاصد؛ تامین اطالعات ھشدار دھنده پیش بینی شرایط وروند آینده 

  .یا کیفی باشندکمی  شاخص ھا ممکن است.بکار رود

  :دارند حالت بر شاخص ھای کمی تر جیح ٣شاخص ھای کیفی در 

غیر قابل انداز گیری باشد و زمانی کھ ھزینھ "وقتی مشخصھ مورد نظر ذاتا. وقتی اطالعات کمی در دسترس نباشد
  .اندازگیری تعیین کننده باشد

  :در شاخص گذاری الزم است کھ موارد زیر را در نظر داشتھ باشیم

یا باشد یا بتوان آن را بھ حشاخص یا اطالعاتی کھ بر پایھ آن شاخص مورد نظر محاسبھ می شود باید از پیش م-١
دآوری و گرسادگی و ارزان بھ دست آورداین نکتھ برای کشوری نظیر کشور ما کھ در آن محدودیت شدید منابع جھت 

  .پردازش اطالعات آماری وجود دارد بسیار مھم است

  .نکھ یک شاخص کارآیی داشتھ باشد باید در باره چیزی باشد کھ قابل اندازه گیری استبرای ای-٢

  .روش گرد آوری داده ھا فن آوری داده ھا و تدوین شاخصھا باید واضح؛ شفاف و مطابق استاندارد باشد-٣

  .ابزار تدوین و پایش شاخصھا باید در دسترس باشدکھ شامل منابع مالی ؛ انسانی و فنی است-۴

  .یت خبر مید ھنداخص ھایی کھ بھ سادگی از یک واقعیک شاخص باید بھ سادگی قابل درک باشد؛ش-۵

  .شاخص در عین قابل درک بودن باید منعکس کننده واقعیت ھا باشد-۶

گاه الزم است کھ شاخص ھایی را مبتنی بر یک نظریھ ارائھ دھیم زیرا شاخصھا کمک میکنندتا شرایط موجود را -٧
  .را بھ نسبت نظریھای کھ داریم ارزشیابی کنیم یاکارخود

  .یک شاخص الزم نیست جدید باشد-٨
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  .شاخص باید پاسخگوی نیازھای ما باشد-٩

سی میشود تا زمانی کھ شاخص آن در دسترس قرار رفاصلھ زمان موجود میان حالتی کھ یک موضوع بر-١٠
مندی یتگزینش شاخص ندارد اما از نظر کارآیی و رضااگر چھ این موضوع اھمیت چندانی در . باید کوتاه باشدبگیرد

  .مورد نیاز برای انجام کار از اھمیت چندانی برخوردار است

  

بنابر این بعد از بررسی موضوع و تحلیل وضعیت موجود و جمع آوری داده ھا اطالعاتی در مورد برخی از 
این شاخصھا ھم بعنوان .مانی  استخراج میشود فعالیتھای مھم این سازمان در شکل آماری و شاخصھای بھداشتی و در

  .متغییری جھت تدوین برنامھ عملیاتی بر اساس اھداف استراتژی و ھم جھت پایش و ارزشیابی استفاده میشود

  

  چگونگی تدوین برنامھ عملیاتی 

  :قسمت کلی زیر باید بطور کامل شرح داده شود  ٣در معرفی بیان مسئلھ برنامھ عملیاتی 

  وضوعاھمیت م-

  مروری بر بر نامھ عملیاتی قبل با ذکر نقاط قوت و ضعف-

  .وضعیت موجود بر اساس آخرین شاخصھا و روند شاخصھا در سالھای اخیر -

اجرائ آن بھ مسئلھ در برنامھ ریزی عملیاتی چون ایعاد برنامھ محدود میباشد و اغلب فعالیتھا تک بخشی است و 
ریزی در جھت رفع تنگناھا و موانع و تضعیف و  سازمان بر اساس برنامھ مدیران واحد تفویض شده است ؛ اھداف

  .کاھش اثر آنھا تمرکز یافتھ است

  پایش عملکرد

بھ آن نظام پایش و ارزشیابی میگویند ابزاری را میسازد کھ میزان اجرای " وجود نظام اطالعات مدیریتی کھ عرفا
  .فعالیتھای سازمان را اندازه گیری مینماید

  )monitoring( پایش تعریف

سی قرار قسمت باید مورد برر٣بنابراین در پایش .فعالیتھا با استاندارد ھا در حین اجراستپایش سنجش درجھ انطباق 
  درونداد؛فرآیند؛برونداد:گیرد

  اھداف پایش چیست؟

  شامل زمان؛نیروی انسانی ؛منابع مالی؛منابع اطالعاتیمشارکت افراد و گروھھا:پایش داده ھا

  رعایت ضوابط ومقرات حفظ استانداردھا برقراری ارتباطات:ش فرآیندپای

  مطلو بیت نتایج در ھر مرحلھ :پایش ستانده ھا

 )Evaluation(ارزشیابی چیست؟

اثر بخشی پیامد و تاثیر نھایی بنابراین در ارزشیابی .ارزشیابی بررسی تحقق اھداف با اجرای برنامھ در عمل است
  .طالعھ قرار میگیردبرنامھ در جامعھ مورد م
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  فرآیند تدوین برنامھ ھای بیمارستانی

  

   
 جمع آوری اطالعات

بررسی و تجزیھ وتحلیل 
  اطالعات و طرح مسئلھ

شناسایی مسئلھ از طریق کنترل 
آماری وشاخص ھا مقایسھ آمار 

خاص یک سازمان در دوره ھای 
  مختلف

اھمیت طرح مسئلھ برای 
تدوین شاخص و برنامھ 

 عملیاتی

تعریف فرمول شاخص و 
 شاخص مورد نظر

تدوین برنامھ عملیاتی 
 جھت ارتقای شاخص

یا ھمان  ارتقای شاخص
شاخص دستیابی ویا 
  بیان وضع مطلوب 
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  واحد اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  

  

 

  


