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بررسي هیساى هَفقیت حاکویت بالیٌي در بیوارستاىّای شْر تْراى
 -1گسٍُ ػلَم هدیسیت ٍ اقتكاد بْداؾت ،داًؿکدُ بْداؾت ،داًؿگاُ ػلَم پصؾکی تْساى  -2گسٍُ هدیسیت خدهات بْداؾتی ٍ دزهاًی ،داًؿکدُ هدیسیت ٍ اطالعزغاًی پصؾککی،
داًؿگاُ ػلَم پصؾکی ایساى
* ًَیػٌدُ هػؤٍل :داًؿگاُ ػلَم پصؾکی ایساى ،داًؿکدُ هدیسیت ٍ اطالعزغاًی پصؾککی ،گکسٍُ هکدیسیت خکدهات بْداؾکتی ٍ دزهکاًی ،تْکساى ،ایکساىت تل:کي69194856276 :
ًوابس88883334 :
پػت الکتسًٍیكsadeghi.niusha@gmail.com :
دزیافت 95/3/3 :پریسؼ95/6/2 :

چكیده
هقدهه :اجرای مًفقیتآمیس حاکمیت بالیىی می تًاود مىجر بٍ ارتقای کیفیت ي ایمىیی دیدماب بُداییوی ي ارمیاوی ي افیسای
پاسخگًیی مدیران ي کارکىان بیمارسوانَا یًا .ایه پژيَ

با َدف تعییه میسان مًفقیت حاکمیت بیالیىی ار بیمارسیوانَیای

یُر تُران اوجام ید.
روش کـار :برای اوجام ایه پژيَ

تًصیفی ،بىیاای ي مقطعی از یک پرسشىامٍ با ريایی ي پایایی باال اسوفااٌ ید .پرسشىامٍَا

ار ادویار مدیران ي مسؤيلیه حاکمیت بالیىی  111بیمارسوان یُر تُران قرار گرفت .تحلیل اااٌَای پژيَ

ار اي سطح آمیار

تًصیفی ي اسوىباطی اوجام ید.
یافتهها :تعداا  32بیمارسوان ار ایه پژيَ

یرکت کراود .میسان مًفقیت حاکمیت بالیىی ار ایه بیمارسوانَا  2/22±0/11از 5

امویاز بًا .بیشوریه میسان مًفقیت بیمارسوانَا ار محًر تعامل با بیمار ي کموریه مًفقیت ار محًر ممیسی بالیىی بًا .مدیریت ي
رَبری ،ممیسی بالیىی ي مدیریت اطالعاب بیشوریه تأثیر را بر مًفقیت حاکمیت بالیىی اایوىد .میسان تعُید میدیران ي کارکىیان
بیمارسوانَا ار اجرای حاکمیت بالیىی ار حد موًسط ارزیابی ید .پسیکان ار حیديا  %10بیمارسیوانَیا مشیارکت کمویر از
موًسط ار اجرای حاکمیت بالیىی اایوىد .بیه تعُد مدیران ،کارکىان ي پسیکان ي میسان مًفقیت حاکمیت بالیىی رابطیٍ آمیاری
معىاااری مشاَدٌ ید.
نتیجهگیزی :میسان مًفقیت حاکمیت بالیىی ار بیمارسوانَای یُر تُران ار حد موًسط بًاٌ اسیت .تًجیٍ بیٍ وقیاع یع
مًجًا ي رفع آنَا بٍ مىظًر اجرای مًفق حاکمیت بالیىی ريری است .بکارگیری مدل مىاسب حاکمییت بیالیىی ،میدیریت ي
رَبری قًی ،ایجاا سادوار سازماوی ي فرَىگ کیفیوی مىاسب ،تًسعٍ مىابع مًرا وییاز ي آمیًزو ي تًاومىدسیازی کارکىیان ار
اجرای مًفقیتآمیس حاکمیت بالیىی ار بیمارسوانَا وق

بسسایی اارا.

گلواژگاى :حاکمیت بالیىی ،مًفقیت ،بیمارسوان ،مدیریت کیفیت ،ایمىی بیمار

هقدهه
هدیساى بیوازغتاىّای کؿَز با چالؽّای شیادی دز شهیٌِّای
کککازایی ،کی:یککت ،ػککدالت ،ؾکک:افیت ٍ پاغککهگَیی هَا ککِ
ّػتٌد ()2 ٍ 1ت بیوازاى خَاّاى خدهات کاهل با کی:یکت بکاو ٍ
قیوت پاییي ّػتٌدت ضسٍزت کاّؽ ّصیٌِّا ،تقاضکای فصایٌکدُ
بسای خدهات غالهتی اثسبهؽ ٍ کازاهکد ،فؿکاز بکاشاز زقابکت ٍ
هالحظات اخالقی هٌجس ؾدُ اغت کِ هدیساى بیوازغتاىّا تَ ِ

ٍیطُای بِ کی:یت خدهات خَد داؾکتِ باؾکٌدت هکدیسیت کی:یکت
هیتَاًد یك زاُکاز هٌاغب بسای پاغهگَیی بکِ ایکي چکالؽّکا
باؾدت هدیسیت کی:یت اش طسیک بْوکَد غکاختازّا ٍ فسایٌکدّای
کازی بِ بْوَد کی:یکت خکدهات ،زضکایت هؿکتسی ٍ بْکسٍُزی
بیؿککتس کوککك هکیکٌککد ()3ت بککسای ا ککسای هککدیسیت کی:یککت اش
اغتساتطیّای ههتل:ی اغت:ادُ هیؾَدت هدیسیت کی:یکت فساگیکس
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یکی اش ایي اغتساتطیّا اغت کِ اش اٍایکل دّکِ  1986هکیالدی
هَزد اغتقوال غاشهاىّای تَلیدی ٍ خدهاتی ٍاقغ ؾدُ اغکتت دز
هدیسیت کی:یت فساگیس ،هدیساى با هؿازکت پیواًکازاى ،کازکٌکاى
ٍ هؿتسیاى بِ بْوَد هػتوس کی:یت غاختازّا ٍ فسایٌدّای ککازی
هککیپسداشًککد کککِ دز ًْایککت بککِ لککب زضککایت هؿککتسی هٌجککس
هیؾَد ()4ت ّدف هدیسیت کی:یت فساگیس بْوَد کی:یت کاوّا ٍ
خدهات اش طسیک هؿکازکت فساگیکس ّوکِ کازکٌکاى ،توسککص بکس
ًیاشّای هؿتسیاى ٍ بْوَد هػتوس کی:یت اغتت
هَفقیت هدیسیت کی:یت فساگیس دز ْکاى ،هٌجکس بکِ تؿکَی
غیاغتگرازاى ٍ هدیساى بْداؾت ٍ دزهاى ایساى ْت بکازگیسی
آى دز غککاشهاىّککای بْداؾککتی ٍ دزهککاًی ؾککدت دز ًتیجککِ،
غاشهاى ّای بْداؾتی ٍ دزهاًی ایساى اش غکال  1375ؾکسٍع بکِ
بکازگیسی ایي اغتساتطی با اغت:ادُ اش غیػتن هدیسیت ایصٍ 9661
ٍ ابصاز ً FOCUS-PDCAوَدًدت اگسچِ هدیسیت کی:یت فساگیس
تا حدی دز غاشهاىّای بْداؾکتی ٍ دزهکاًی ایکساى بکا هصایکایی
ّوساُ بَدُ اغت (ٍ ،)5-8لیکي ،هٌجس بِ بْوَد هػکتوس ٍ پایکداز
دز کی:یت خدهات ،زضایت هؿکتسیاى ٍ بْکسٍُزی غکاشهاىّکای
بْداؾتی ٍ دزهاًی ًؿد ()9 ٍ 3ت بکازگیسی هدل ّکای ًاهٌاغکب
هدیسیت کی:یت فساگیس ،ضؼف هدیسیت ٍ زّوسی ،اًگیکصُ پکاییي
کازکٌاى ،ػکدم ٍ کَد فسٌّک کی:یتکی ،ػکدم تؼْکد ٍ حوایکت
هدیساى ،کووَد هٌابغ ،آهکَشؼ ًاککافی ،ػکدم آگکاّی هؿکتسیاى
خدهات بْداؾتی ٍ دزهاًی ًػوت بِ حقکَ خکَد ٍ ػکدم ٍ کَد
زقابت دز قکٌؼت غکالهت اش دویکل ػوکدُ ؾکػکت هکدیسیت
کی:یت فساگیس دز بهؽ بْداؾکت ٍ دزهکاى ایکساى ػٌکَاى ؾکدُ
اغت ()16-13ت
بسخی اش هدیساى غاشهاىّای بْداؾتی ٍ دزهاًی بدٍى ایي ککِ
بککس زٍی دویککل ػککدم هَفقیککت هککدیسیت کی:یککت فساگیککس دز
غاشهاى ّای بْداؾتی ٍ دزهاًی ایساى هتوسکص ؾکًَد ،ؾکسٍع بکِ
ا سای غایس هدلّا یا زٍؼ ّای هکدیسیت کی:یکت ًظیکس هکدل
هدیسیت کی:یت ازٍپا ٍ 1زٍؼ ازشیابی هتکَاشى ػولککسد 2کسدًکدت
ایي هدل ّا ًیص هٌجس بِ ازتقای هػتوس کی:یت خدهات بْداؾکتی
ٍ دزهاًی ًؿدًدت حاکویت بالیٌی ًیکص یککی اش آى هکَازدی بکَدُ
اغت کِ دز کؿَز ها بدٍى هطالؼِ اهکاىغکٌجی اش غکال 1388
طی بهؿٌاهِ ٍشازت بْداؾت دز بیوازغتاىّکای ایکساى بکِ ککاز
گسفتِ ؾدُ اغت ٍ هٌجس بِ افصایؽ بکاز ککازی کازکٌکاى بکدٍى
ایجاد اثسبهؿی ٍ کازایی قابل هالحظِ ؾدُ اغتت

با تَ ِ بِ ایي کِ هدیسیت کی:یت فساگیکس اش اقکَل هکدیسیت
ضاپٌی ًؿأت گسفتِ ٍ دز هؤغػات قکٌؼتی رکست تَغکؼِ یافتکِ
اغت ،هوکي اغت بکِ زاحتکی دز بهکؽ خکدهات (هخکل بهکؽ
غالهت) ٍ دز کؿکَزی دیگکس (هخکل ایکساى) قابکل ا کسا ًواؾکدت
ت:اٍتّای هَ َد دز فسٌّ ّای هلی ٍ غاشهاًی ،غیػکتنّکای
بْداؾتی ٍ دزهاًی ههتلف ،غوكّای زّوکسی هت:کاٍت ،زٍابک
کازی بیي کازکٌاى ٍ ًیاشّکا ٍ اًتظکازات هت:کاٍت هؿکتسیاى بکس
ا سای هدیسیت کی:یت فساگیس ٍ ًتایج حاقل اش آى اثس هیگکرازد
()15 ٍ 14ت بٌابسایيً ،یاش بِ یك هدل هٌاغکب هکدیسیت کی:یکت
بسای غاشهاىّای بْداؾتی ٍ دزهاًی بِ طَز ػام ٍ بکسای کؿکَز
ایساى بِ طَز خاـ اغتت
بسای ایي کِ یك هدل هکدیسیتی ًتکایج خکَبی بکسای غکاشهاى
داؾتِ باؾد ،باید یك هدل هٌاغب ،بکِ دزغکتی دز یکك هحکی
هٌاغب بکاز گسفتِ ؾکَد ()14ت یکك هکدل هکدیسیتی ؾکاهل دٍ
قػوت اقَل بٌیادی ٍ زٍؼ ّای ا سایی اغتت بٌکابسایي ،یکك
هدل هدیسیتی شهاًی کاهل ٍ اثکسبهؽ اغکت ککِ دازای اقکَل
بٌیادی کاهل ٍ زٍؼ ّای ا سایی هٌاغب باؾکد ()16ت هتأغک:اًِ
هدل ّای هدیسیت کی:یت بِ کاز گسفتکِ ؾکدُ دز غکاشهاىّکای
بْداؾتی ٍ دزهاًی ایساى دازای ًَاقكی بکَدُ (اقکَل بٌیکادی ٍ
زٍؼ ا سای آىّکا کاهکل ٍ کاهغ ًوکَدُ) ٍ هحکی (غکاختاز ٍ
فسٌّ غاشهاًی) پریسای آى هدلّا ًوَدُ اغتت بٌابسایي ،ا سای
ایي هدل ّا هٌجس بِ بْوَد هػتوس کی:یکت ًؿکد ٍ بؼکد اش هکدتی
یك هدل دیگس بکِ ککاز گسفتکِ ؾکدت بککازگیسی ًادزغکت ایکي
هدل ّای هدیسیتی ػالٍُ بس قسف ّصیٌکِ شیکاد ٍ اتکالف هٌکابغ
غاشهاًی هٌجس بِ بیاًگیصگی کازکٌاى غاشهاى ّکای بْداؾکتی ٍ
دزهاًی هکیؾکَدت دز ًتیجکِ ،آىّکا اػتوکاد خکَد زا ًػکوت بکِ
غیػتن ّکای هکدیسیتی اش دغکت دادُ ٍ دز هقابکل ا کسای غکایس
هدلّای هدیسیتی دز غاشهاى اش خَد هقاٍهت ًؿاى خَاٌّد دادت
دٍلت اًگلػتاى حاکویت بالیٌی زا اش غکال  1997هکیالدی بکِ
ػٌَاى چازچَبی بسای بْوَد کی:یت خدهات غالهت بکاز گسفکت
تا هیصاى خطاّا ٍ ههاطسات احتوالی زا دز غاشهاى ّای بْداؾتی
ٍ دزهاًی کاّؽ دّد ٍ هیکصاى هػکؤٍلیتپکریسی ٍ پاغکهگَیی
هدیساى ٍ کازکٌکاى بْداؾکتی ٍ دزهکاًی زا افکصایؽ دّکد ()17ت
حاکویت بالیٌی اش طسی بْوَد کی:یت بالیٌی ،ػولکسدی ٍ هکالی
غاشهاىّای بْداؾتی ٍ دزهاًی ،کی:یکت خکدهات آىّکا زا ازتقکا
هیدّد ()18ت دٍلت اًگلػتاى دز حالی ًظام حاکویت بالیٌی زا دز
غاشهاى ّای بْداؾتی ٍ دزهاًی ایي کؿَز بکاز گسفتکِ بکَد ککِ
ًظککامّککای هککدیسیت کی:یککت اش دّککِ  1956هککیالدی دز ایککي
غاشهاى ّا بکاز گسفتِ ؾدُ بَدت بٌابسایي ،ایي غاشهاىّا با ه:اّین
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باشزغی کی:یت ،کٌتسل کی:یت ،تضویي کی:یت ،هدیسیت کی:یکت،
هدل ازٍپکایی هکدیسیت کی:یکت ،اثسبهؿکی غکاشهاًی ٍ بکالیٌی،
هویصی کی:یت خدهات بیوازغتاًی ٍ ایوٌی بیواز آؾٌا بَدًکدت بکا
ایي ٍ َد ،دز غال  1995هیالدی بکسٍش خطاّکای غیػکتوی دز
بیوازغتاى قلب اط:ال بسیػتَل هٌجس بِ هسگ تؼدادی ًَشاد ؾکد
کِ حاکی اش ػدم ا سای قحیح اغتاًدازدّای تدٍیي ؾدُ ٍ ػدم
هػؤٍلیتپریسی ٍ پاغهگَیی بسخی اش هدیساى ٍ کازکٌاى بَدت دز
ًتیجککِ ،دٍلککت ٍقککت اًگلػککتاى تكککوین گسفککت کککِ حاکویککت
غاشهاًی 3زا کِ دز بهؽ خكَقی اش غال  1992بسای افکصایؽ
پاغهگَیی ٍ ؾ:افیت ػولکسد هدیساى ؾسکتّای غکْاهی بککاز
گسفتِ بَد ،دز بهؽ غالهت ا سا کٌکد ٍ آى زا حاکویکت بکالیٌی
ًاهید ()19ت حاکویکت بکالیٌی غیػکتوی بکسای تضکویي کی:یکت
خدهات بْداؾکتی ٍ دزهکاًی اغکت ٍ غکاشهاىّکای بْداؾکتی ٍ
دزهاًی زا ًػوت بِ کی:یت خدهات ازایِ ؾدُ هػؤٍل ٍ پاغکهگَ
هیکٌد ()26ت بِ ػوازتی ،حاکویت بالیٌی یك زٍیککسد غیػکتوی
بسای بْوَد هػتوس ٍ تضویي کی:یت خدهات بْداؾتی ٍ دزهکاًی
اش طسیک تَغککؼِ یککك غککاختاز ٍ فسٌّک غککاشهاًی هٌاغککب ٍ
پاغهگَ ًوَدى کازکٌاى بْداؾتی ٍ دزهاًی ًػکوت بکِ تکدٍیي،
ازتقا ،ح:ع ٍ پایؽ هکٌظن اغکتاًدازدّای بکالیٌی اغکتت ا کصای
حاکویت بکالیٌی ؾکاهل هکدیسیت ٍ زّوکسی ،آهکَشؼ کازکٌکاى،
هویصی بکالیٌی ،اثسبهؿکی بکالیٌی ،هکدیسیت خطکسات احتوکالی،
هدیسیت اطالػات ٍ هؿکازکت بیوکاز ٍ اهؼکِ دز ازایکِ خکدهات
غالهت اغت ()21ت با تَ ِ بکِ ایکي ککِ چٌکد غکالی اش ا کسای
حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّای ایساى هیگکرزد ،اطالػکاتی دز
شهیٌِ هیصاى هَفقیت یا ؾکػت ایي اغکتساتطی غکاشهاًی ٍ کَد
ًدازدت اکخس پطٍّؽّایی کِ دز ایي حَشُ اًجام ؾکدُ اغکت ،بکِ
ًحَُ پیادُغاشی ٍ هَاًغ ا سایی ایکي هکدل دز بیوازغکتاىّکای
ایساى اؾازُ دازًدت تؼییي هیصاى هَفقیت ا سای حاکویت بالیٌی دز
بیوازغتاى ّای کؿَز ٍ ؾٌاغایی ػلل هَفقیکت یکا ؾکػکت آى
هٌجس بِ تَغؼِ زاُکازّای ػولیاتی بسای ازتقای هکدل حاکویکت
بالیٌی هَزد اغت:ادُ دز بیوازغتاىّای ایساى بسای دغتیابی بِ ًتایج
بْتس خَاّد ؾدت بٌابسایي ،ایي هطالؼِ بِ بسزغی هیکصاى هَفقیکت
حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّای ؾْس تْساى پسداختِ اغتت

خیسیِ) اًجام ؾدت تؼداد  92بیوازغتاى دز ایکي پکطٍّؽ ؾکسکت
کسدًدت بسای اًجام ایي هطالؼِ اش پسغؿٌاهِای دازای غِ بهکؽ
اغت:ادُ ؾدت بهؽ اٍل پسغؿکٌاهِ ؾکاهل  9غکؤال هسبکَ بکِ
اطالػات ػوَهی بیوازغتاى ٍ بهکؽ دٍم آى ؾکاهل  16غکؤال
بػتِ ٍ  5غؤال باش هستو با فسد تکویکلکٌٌکدُ پسغؿکٌاهِ بکَدت
بهؽ غَم پسغؿٌاهِ دازای  35غؤال بَد ککِ هیکصاى هَفقیکت
بیوازغتاى زا دز ّس یك اش هحَزّای ّ:تگاًکِ حاکویکت بکالیٌی
(ّس هحَز پٌج غؤال) هیغٌجیدت غؤاوت ایي بهؽ بکس اغکاظ
هقیاظ لیکست ؾؽ گصیٌِای با ازشؼ ػددی  6 -5تٌظین ؾکدت
اهتیاش ق:س بسای گصیٌِ ّسگص ٍ اهتیاش  5بسای گصیٌِ خیلکی شیکاد
اغت:ادُ ؾدُ اغتت زٍایی ٍ پایایی پسغؿکٌاهِ قکوالت تأییکد ؾکدُ
بَد ()22ت ضسیب آل:ای کسًٍواخ پسغؿٌاهِ بسابکس بکا  6/97بکَدُ
اغتت پسغؿٌاهِ باید تَغ افساد بکا اطالػکات کاهکل اش ا کسای
کلیِ ابؼاد ّ:تگاًِ حاکویت بکالیٌی تکویکل هکیؾکدت بٌکابسایي،
اهؼککِ پککطٍّؽ ؾککاهل هککدیساى بیوازغککتاىّککا ،هتککسٍىّککا ٍ
کازؾٌاغاى هػؤٍل حاکویت بالیٌی بیوازغتاىّا بَدت ایي افساد با
تَ ِ بِ هؿازکت فؼال دز ا سای حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّا
ٍ اؾساف کاهل بس ابؼاد حاکویت بالیٌی ،بْتکسیي اؾکهاـ بکسای
تکویل پسغؿٌاهِ ّا بَدًدت دز قَزتی کِ ّس غِ فکسد دز ا کسای
بسًاهِ حاکویت بالیٌی هؿازکت کاهل داؾتٌدّ ،س غِ ً:کس هکَزد
پسغکؽ قککساز هککی گسفککت ٍ دز ًْایککت هیککاًگیي دادُّککا بککسای
بیوازغتاى هحاغوِ هی ؾدت هالحظات اخالقی ًظیس لب زضایت
آگاّاًِ ،هحسهاًِ تلقی کسدى اطالػات ؾهكی ؾسکتکٌٌکدگاى
دز پککطٍّؽ ٍ بککیطککسف بککَدى پطٍّؿککگس دز ایککي پککطٍّؽ
زػایت ؾدت
دادُّا با اغت:ادُ اش ًسمافصاز آهکازی ً SPSSػکهِ  26تحلیکل
ؾدًدت آهاز تَقی:ی هاًٌد هیاًگیي ٍ اًحساف هؼیاز بسای ّس یکك
اش غؤاوت پسغؿٌاهِ هحاغوِ ؾدت بِ هٌظَز تؼییي ت:اٍت هؼٌاداز
هیصاى هَفقیت حاکویکت بکالیٌی دز بیوازغکتاىّکای ههتلکف اش
تجصیککِ ٍ تحلیککل ٍازیککاًع ( ٍ )ANOVAبککِ هٌظککَز تؼیککیي
ّووػتگی بیي هتغیسّا اش ّووػتگی اغپیسهي ٍ پیسغَى اغت:ادُ
ؾدت ًوسات هوککي بکسای هیکصاى هَفقیکت حاکویکت بکالیٌی دز
بیوازغتاىّای هَزد هطالؼِ ،بکیي  6تکا  5هت:کاٍت بکَدُ اغکتت
بٌابسایي ،کػب اهتیاش کوتس اش  ،1بیي  ،2 ٍ 1بیي  ،3 ٍ 2بیي ٍ 3
 ٍ 4بیؿتس اش  4بیاًگس هیصاى هَفقیت بػیاز کن ،کن ،هتَغ  ،شیاد
ٍ خیلی شیاد حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّای هَزد هطالؼِ بکَدت
فسضیِ آهازی پطٍّؽ ػوازت بَد اش:
( H1: µ ≥ 3.00حاکویت بالیٌی هَف بَدُ اغت)

بزرسی هیزاى هوفقیت حاکویت بالینی...
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نتایج

جذيل  -1مشخصات بیمارستانَای مًرد پژيَش
از ًظر هالکیت

از ًظر تخصص

ًَع بیوارستاى
داًؿگاّی آهَشؾی
داًؿگاّی ریس آهَشؾی
خكَقی
تأهیي ا تواػی
ًیسٍّای هػلح
غایس
وغ کل
ػوَهی
تك تهككی
فَ تهككی
وغ کل

فراٍاًي
36
6
28
3
5
14
92
41
21
36
92

درصذ
39/1
6/5
36/4
3/3
5/4
15/3
166
44/5
22/9
32/6
166

دٍل  2اطالػات دهَگسافیك ؾسکتکٌٌکدگاى دز پکطٍّؽ زا
ًؿاى هیدّدت بیؿتسیي ؾسکتکٌٌدگاى شى ٍ دازای غکابقِ ککاز
کوتس اش  5غال بَدًدت بیؿتس هػؤٍلیي ا کسای حاکویکت بکالیٌی،
بیؽ اش  3غال دز حیطِ حاکویت بالیٌی فؼالیت داؾتٌد ()%43/4ت
جذيل  -2مشخصات کارشىاسان حاکمیت بالیىی شرکت کىىذٌ در
پژيَش
هتغیر
گرٍُ سٌي

سابقِ کار

جٌسیت

تحصیالت

شیس  36غال
36تا  39غال
 46تا  49غال
باوی  56غال
کوتس اش  5غال
 5-16غال
 11-15غال
 16-26غال
21-25غال
 26-36غال
باوی  36غال
شى
هسد
کوتس اش لیػاًع
لیػاًع
فَ لیػاًع
پصؾك ػوَهی
دکتسای تهككی

درصذ
26/1
28/2
38/1
7/6
21/7
17/5
16/2
15/3
16/3
7/7
5/3
71
29
5/4
48/9
33/9
4/2
7/6

هیاًگیي شهاى ا سای حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّکای ؾکْس
تْساى  27±18/9هاُ بَدت حاکویت بکالیٌی دز حکدٍد یکك غکَم
بیوازغتاى ّا بیي دٍ تا غِ غال ٍ دز  %25بیوازغتاىّا بیي یك
تا دٍ غال ا سا ؾدت بیؿتس بیوازغتاىّای ؾْس تْساى( )%84/8بِ
ٍاغطِ ابالؽ داًؿگاُ ّای تابؼِ ٍ ٍشازت بْداؾت اقدام بِ ا سای
حاکویککت بککالیٌی کسدًککدت ا ککسای حاکویککت بککالیٌی دز غککایس

هجلِ تحقیقات ًظام غالهت حکین

جذيل  -3میسان تعُذ مذیران ي کارکىان بیمارستانَاا باٍ اجارای
حاکمیت بالیىی
خیلي کن
کن
هتَسط
زیاد
بسیار زیاد

هذیراى ارشذ
16/8
16
8/7
8
41/4
38
29/4
27
9/7
9

کارکٌاى
4/4
4
25
23
43/5
46
23/9
22
3/2
3

46
25
26
6
1

پسشکاى
43/4
27/2
21/8
6/6
1

هیاًگیي هیصاى هَفقیت بیوازغتاى ّای ؾْس تْکساى دز ا کسای
حاکویکت بکالیٌی بسابکس بکا  2/82±6/71اش  5اهتیکاش بکَدُ اغکت
(حداقل  ٍ 1/63حداکخس )4/23ت ایي هیصاى کوتس اش ازشؼ ػکددی
فسضیِ پطٍّؽ ( )3/66بَد ٍ با تَ ِ بِ اًجکام آشهکَى  Tیکك
ًوًَِای ،فسضیِ پطٍّؽ زد هیؾَدت بِ ػوازتی ،حاکویت بالیٌی
دز بیوازغتاىّای هَزد هطالؼِ بِ قَزت هَفقیتآهیص ا سا ًؿکدت
هیصاى هَفقیت حاکویت بالیٌی دز حدٍد  %86اش بیوازغکتاىّکای
ؾْس تْساى دز حد هتَغ ٍ پاییيتس اش آى بَدُ اغکتت بیؿکتسیي
هیصاى هَفقیت بیوازغتاى ّا دز هحَز تؼاهل با بیوازاى ٍ کوتسیي
هَفقیت دز هحَز هویصی بالیٌی گصازؼ ؾدُ اغت ( دٍل )4ت
هیصاى هَفقیت دز ا سای هحَز هدیسیت ٍ زّوسی دز حدٍد یك
غَم بیوازغتاىّا ،شیاد ٍ بػیاز شیاد بَدت بیؿتسیي هیصاى هَفقیت
دز ایي هحَز هسبَ بِ هیصاى تؼْد ٍ پاغهگَیی هدیسیت ازؾکد
بیوازغتاى ًػوت بکِ هؿکتسیاى ٍ اهؼکِ بکَد ()3/28ت هکدیسیت
ػلوی ٍ تكوین گیسی بکس هوٌکای ٍاقؼیکتّکا ٍ هؿکازکت فؼکال
هدیساى زدُ ّای ههتلف بیوازغتاى دز ا سای حاکویت بالیٌی بکِ
تستیب بیؿتسیي تأثیس زا دز ا کسای هَفک ایکي هحکَز حاکویکت
بالیٌی داؾتٌدت هیصاى هَفقیت دز ا سای هحَز آهَشؼ ٍ هدیسیت
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کدٍل  1هؿهكککات بیوازغککتاىّکای ؾککْس تْککساى زا ًؿککاى
هیدّدت بیؿتسیي بیوازغتاىّای هکَزد هطالؼکِ اش ًکَع ػوکَهی
بَدًدت هیاًگیي تؼداد تهت بیوازغتاىّای ؾْس  262تهکت بکَد
(حداقل  ٍ 26حداکخس  927تهت)ت بیوازغتاى ّای هکَزد هطالؼکِ
بِ طَز هیاًگیي :ً 613س کازهٌد داؾتٌدت

بیوازغتاىّا ( )%15/2بِ خاطس احػاظ ًیاش هکدیساى ٍ کازکٌکاى
بیوازغتاى بسای بْوَد کی:یت خدهات بَدت تؼکداد  28بیوازغکتاى
بککسای ا ککسای حاکویککت بککالیٌی اش خککدهات هؿککاٍزُ افککساد ٍ
غاشهاىّای دیگس اغت:ادُ کسدًدت هیصاى تؼْکد هکدیساى ازؾکد دز
ا سای حاکویت بالیٌی دز حدٍد یك غَم بیوازغتاىّا شیاد بکَدت
دز حدٍد  %76اش بیوازغتاىّای هَزد هطالؼکِ تؼْکد ٍ ّوککازی
کازکٌاى دز ا سای حاکویت بالیٌی دز حد هتَغک ٍ کوتکس بکَدُ
اغتت دز حدٍد  %76بیوازغتاى ّکای ؾکْس تْکساى ،پصؾککاى دز
ا سای حاکویت بالیٌی دز بیوازغکتاى ّکای ؾکْس تْکساى هیکصاى
هؿازکت کوتس اش حد هتَغ داؾتٌد ( دٍل )3ت زابطکِ هخوکت ٍ
هؼٌادازی بیي هیصاى تؼْد هدیساى بیوازغتاى ّا بِ ا سای بسًاهکِ
حاکویت بالیٌی ٍ هؿازکت کازکٌاى دز ا کسای حاکویکت بکالیٌی
(َ ٍ )r=6/548 ٍ p=6/61د داؾتت
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کازکٌاى ،دز حدٍد یك چْازم بیوازغتاىّکا ،شیکاد ٍ بػکیاز شیکاد
بَدت بیؿتسیي هیصاى هَفقیت دز ایي هحَز دز بسگصازی دٍزُّکای
آهَشؾی تَاًوٌدغاشی کازکٌاى بیوازغکتاى گکصازؼ ؾکدُ اغکت
()3/28ت اّویککت دادى هککدیساى بیوازغککتاى بککِ آهککَشؼ هککداٍم
کازکٌاى ٍ بْوَد زضایت ؾکغلی کازکٌکاى بیؿکتسیي تکأثیس زا دز
هَفقیککت هحککَز آهککَشؼ ٍ هککدیسیت کازکٌککاى داؾککتت دز %87
بیوازغتاىّا هیصاى هَفقیت دز هؤلِّ:ای هحَز اثسبهؿی بالیٌی،
هتَغک ٍ پککاییيتککس اش هتَغک بککَدت تَ ککِ بککِ خک هؿککیّککا،
گایدویيّا ٍ پسٍتکلّا دز دزهاى بیوازاى بیؿکتسیي اهتیکاش ایکي
هحَز حاکویت بالیٌی زا بِ خَد اختكاـ داد ()2/74ت هؿکازکت
فؼال کازکٌاى بالیٌی دز فؼالیتّای هوتٌی بس ؾَاّد ٍ بکازگیسی
طوابت ٍ هساقوت هوتٌی بکس ؾکَاّد تَغک کازکٌکاى بیوازغکتاى
بیؿتس دز هَفقیت هحکَز اثسبهؿکی بکالیٌی اثکس داؾکتٌدت هیکصاى
زػایککت هؤل:ککِّککای هحککَز هویککصی بککالیٌی دز حککدٍد %83
بیوازغتاىّا دز حد هتَغ ٍ پاییيتس اش هتَغک بکَدت بیؿکتسیي
هیصاى هَفقیت دز ایي هحَز هسبَ بِ آهَشؼ کازکٌاى دز شهیٌِ
هویککصی بککالیٌی بککَد ()2/44ت هؿککازکت فؼککال کازکٌککاى دز
فؼالیتّای هویصی بالیٌی ٍ اًجام هویصیّای بالیٌی دٍزُای بکِ
هٌظَز حكَل اطویٌاى اش اثسبهؿکی خکدهات بکالیٌی ،بیؿکتسیي
تأثیس زا دز هَفقیت هحَز هویصی بالیٌی داؾتٌدت هیکصاى هَفقیکت
هحَز هدیسیت خطس دز  %25بیوازغتاىّا شیاد یا بػیاز شیاد بکَدت
آهَشؼ کازکٌاى دز شهیٌِ هدیسیت خطسات احتوالی دز بیوازغتاى
بیؿتسیي اهتیاش زا دز هحَز هکدیسیت خطکس کػکب ککسد ()3/66ت
داؾتي یك بسًاهِ هکدیسیت خطکسات احتوکالی بکسای ؾٌاغکایی،

جذيل  -4تًزیع فراياوی ي درصذ ي میاوگیه ي اوحراف معیار مًفقیت بیمارستانَا در اجرای محًرَای حاکمیت بالیىی از  5امتیاز
ًام هحَر
هذیریت ٍ رّبری
هذیریت کارکٌاى
اثربخشي بالیٌي
هویسی بالیٌي
هذیریت خطر
تعاهل با بیوار
هذیریت اطالعات
حاکویت بالیٌي

خیلي کن

هتَسط

کن

خیلي زیاد

زیاد

فراٍاًي

درصذ

فراٍاًي

درصذ

فراٍاًي

درصذ

فراٍاًي

درصذ

فراٍاًي

درصذ

17
13
27
32
12
16
22
11

18/4
14/1
29/3
34/7
13
17/3
23/9
11/9

14
15
24
16
11
8
21
36

15/2
16/3
26
17/3
11/9
8/6
22/8
32/6

28
41
29
29
46
37
28
33

36/4
44/5
31/5
31/5
56
46/2
36/4
35/8

27
19
16
14
16
25
26
18

29/3
26/6
16/8
15/2
17/3
27/1
21/7
19/5

6
4
2
1
7
6
1
-

6/5
4/3
2/17
1
7/6
6/5
1
-

هیاًگیي

اًحرافهعیار

3/61
2/99
2/46
2/43
3/64
3/11
2/73
2/82

1/61
6/84
6/97
1/661
6/86
6/93
6/96
6/71

جذيل  -5ماتریس َمبستگی بیه محًرَای َفتگاوٍ حاکمیت بالیىی در بیمارستانَای شُر تُران
هذیریت ٍ رّبری
ضریب ّوبستگي
هذیریت کارکٌاى
**6/865
اثربخشي بالیٌي
**6/682
هویسی بالیٌي
**6/499
هذیریت خطر
**6/534
تعاهل با بیوار
**6/394
هذیریت اطالعات
**6/514
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ازشیابی ٍ کاّؽ خطسات احتوالی بیوازغکتاى ٍ اًجکام اقکداهات
اقالحی بسای کاّؽ خطسات احتوالی ٍ بْوَد ایوٌکی بیوکاز دز
بیوازغتاى ًقؽ قابل تَ ْی دز هَفقیت هحَز هدیسیت خطسات
احتوالی داؾتت
هیصاى هَفقیت هحَز تؼاهل با بیواز دز یك غَم بیوازغکتاىّکا
شیاد یا بػیاز شیاد بَدت ثوت ٍ بسزغی ؾکایات بیوازاى ٍ هسا ؼیي،
بیؿتسیي اهتیاش زا دز ایکي هحکَز کػکب کسدًکد ()3/44ت ثوکت ٍ
بسزغی ؾکایات بیوازاى ٍ تؼْکد ٍ تکالؼ کازکٌکاى بیوازغکتاى
بککسای تککأهیي زضککایت بیوککازاى بیؿککتسیي ًقککؽ زا دز ا ککسای
هَفقیتآهیص ایي هحَز داؾتٌدت دز غِ چْازم بیوازغتاىّا هیکصاى
زػایت هؤلِّ:ای هحَز هدیسیت اطالػات دز حد هتَغ ٍ کوتس
بَدت اش هیاى هؤلِّ:ای هدیسیت اطالػات ،آهَشؼ کازکٌاى بسای
ثوت دادُّا ٍ اطالػات هَزد ًیاش بِهٌظَز ا سای حاکویت بالیٌی
دز بیوازغتاى بیؿتسیي اهتیاش زا بِ دغت آٍزدًد ()2/86ت اغکت:ادُ
قحیح کازکٌاى اش فيآٍزی ٍ غیػکتنّکای اطالػکاتی ٍ ایجکاد
شیسغاخت ّا ٍ اهکاًات وشم بسای وغآٍزی ،تحلیل ٍ اغت:ادُ اش
اطالػات بیوازغتاى بیؿتسیي ًقؽ زا دز ا سای هَفقیت آهیص ایي
هحَز حاکویت بالیٌی داؾتٌدت
بس اغکاظ ًتکایج کدٍل  5زابطکِ هؼٌکادازی بکیي هحَزّکای
حاکویت بالیٌی بِ دغت آهد()p=6/61ت زابطِ بیي هحَز هدیسیت
ٍ زّوککسی ٍ هککدیسیت کازکٌککاى اش غککایس زٍابک هؼٌککادازتس بککَدت
کوتسیي ازتوا بیي هحَز هدیسیت ٍ زّوکسی ٍ تؼاهکل بکا بیوکاز
گصازؼ ؾدت
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بحث
ایي پطٍّؽ با ّدف تؼییي هیصاى هَفقیت حاکویکت بکالیٌی دز
بیوازغتاىّای ؾْس تْساى ٍ ؾٌاغایی ػَاهل هَثس بکس هَفقیکت
آى اًجام ؾدت هیصاى هَفقیت حاکویت بالیٌی دز بیوازغکتاىّکای
هرکَز دز حد هتَغ ( 2/82اش  5اهتیاش) ازشیابی ؾدت دز پطٍّؿی
کِ دز غال  1393دز بیوازغتاىّای اغتاى خَشغتاى اًجام ؾکد،
هیصاى هَفقیت حاکویت بالیٌی دز حد هتَغ ( 3/28اش  5اهتیکاش)
ازشیابی ؾد ()22ت ابساّینپَز ٍ ّوکازاى ًیص دز پطٍّؿی دز یکك
بیوازغتاى تأهیي ا تواػی ازدبیل هیصاى هَفقیت ا سای حاکویت
بالیٌی زا دز حد هتَغ ازشؾیابی کسدًد ()23ت ایي دز حالی اغکت
کِ هطالؼات خاز ی بیاًگس هَفقیکت بکاوی حاکویکت بکالیٌی دز
دغتیابی بِ اّداف تؼییي ؾدُ اغت ()24-26ت بٌابسایي ،بکِ ًظکس
هی زغد کِ هَاًغ دی بس غس زاُ ا سای هَفقیتآهیکص حاکویکت
بالیٌی دز بیوازغتاىّای ایساى ٍ َد دازدت
پطٍّؽّای هتؼددی بکِ بسزغکی چکالؽّکا ٍ هَاًکغ ا سایکی
حاکویت بالیٌی دز ایساى پسداختٌکدت بکِ ػٌکَاى هخکال ،کسیوکی ٍ
ّوکازاى ( )1391بصزگتسیي هَاًکغ ا کسای حاکویکت بکالیٌی دز
بیوازغتاى ّای داًؿگاُ ػلَم پصؾکی هؿْد زا کووکَد پسغکٌل ٍ
حجن باوی کازی آىّا ،ػدم حوایکت ٍ تؼْکد هکدیساى ،آگکاّی
ًاکافی کازکٌاى اش حاکویت بالیٌی ،ػدم ٍ َد غیػکتن اًگیصؾکی
هٌاغب ،فسٌّ ًاهٌاغب غاشهاًی ٍ ػدم ا کسای کاهکل بسًاهکِ

هجلِ تحقیقات ًظام غالهت حکین

حاکویت بالیٌی بیکاى کسدًکد ()27ت شیکازی ٍ ّوککازاى ()1393
کووَد هٌابغ هالی ،چالؽ ّای هکستو بکا هٌکابغ اًػکاًیً ،قکف
غیػتنّای ثوکت ٍ هػتٌدغکاشی ،فسٌّک غکاشهاًی ًاهٌاغکب،
کووَد آگاّی هدیساى ٍ کازکٌاىً ،ظکازت ٍ ازشؾکیابی ًاهٌاغکب،
فقداى ّواٌّگی بکیي بهؿکی ٍ زّوکسی غکاشهاًی ضکؼیف زا اش
هَاًغ هْن اغتقساز حاکویت بالیٌی دز بیوازغکتاىّکای آهَشؾکی
داًؿگاُ ػلَم پصؾکی ؾْید بْؿتی بیاى کسدًد ()28ت
دٌَّیِ ٍ ّوکازاى ( )1391کووَد هتهكف دز شهیٌِ حاکویت
بالیٌی ،اًگیصُ پاییي کازکٌاى ،کووَد ًیسٍی اًػاًی ،تؼْکد پکاییي
هدیساى ،ابجایی بکاوی هکدیساى ،ازتواطکات ضکؼیف غکاشهاًی،
آهَشؼ ًاکافی کازکٌکاى ،تؼجیکل دز دغکتیابی بکِ ًتکایج ،ػکدم
احػاظ ًیاش بِ تغییس ،کاز تیوی ضؼیف ،هحدٍدیت هالی ،کووکَد
هٌابغ ٍ ،دغتسغی هحدٍد بِ دادُّا ٍ اطالػات زا اش هَاًغ ا سای
حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّای آهَشؾی کسهاى داًػکتٌد ()29ت
دز هطالؼِای دیگس ،هكد زاد ٍ قسباًی ( ،)1395هَاًغ هسبَ بکِ
ًیسٍی اًػاًی ،هَاًغ هکدیسیتی ٍ هَاًکغ غکاختازی زا هْکنتکسیي
ػَاهککل ؾکػککت حاکویککت بککالیٌی دز بیوازغککتاىّککای اغککتاى
خَشغتاى هؼسفی کسدًدت ػدم هؿکازکت پصؾککاى ،کووکَد هٌکابغ
هالی ،بسٍکساغی شیاد حاکویت بالیٌی ،ػکدم ٍ کَد یکك غیػکتن
هدیسیت اطالػات هٌاغب ،اٍلَیت ًداؾتي حاکویت بالیٌی بکسای
هدیساى غاشهاى ،خالقیت ٍ ًَآٍزی کن دز غکاشهاى ،تؼکداد ککن
کازکٌاى ٍ باز کازی شیکاد آًْکا ٍ هکدیسیت ٍ زّوکسی ضکؼیف دز
غاشهاى بِ تستیب بیؿتسیي اثس هٌ:ی زا بس ا سای حاکویت بکالیٌی
دز ایي بیوازغتاىّا داؾتٌد ()36ت
هدیسیت ٍ زّوسی ًقکؽ قابکل تکَ ْی دز هَفقیکت حاکویکت
بکالیٌی دازدت هطالؼککات دیگککس ًیککص بککس اّویککت تقَیککت هککدیسیت
بیوازغتاىّا دز زاغتای ا سای هَفقیتآهیص حاکویت بالیٌی تأکید
کسدًد ()27-36ت ایي پطٍّؽ ًؿاى داد کِ هؿازکت کازکٌاى دز
ا سای حاکویت بالیٌی تا حدٍد شیادی بکِ هیکصاى تؼْکد هکدیساى
بیوازغتاى ّا بِ ا کسای بسًاهکِ حاکویکت بکالیٌی ٍابػکتِ اغکتت
ا سای حاکویت بالیٌی دز بیؿکتس بیوازغکتاىّکای ؾکْس تْکساى
حالت دغتَزی داؾتِ اغتت تؼداد کوی اش هدیساى بیوازغکتاىّکا
بِ خاطس احػاظ ًیاش بِ بْوَد کی:یت خدهات ،اش ایي اغکتساتطی
غاشهاًی اغت:ادُ کسدًدت بٌکابسایي ،هکدیساى ازؾکد بیوازغکتاىّکا
تؼْدی ًػوت بِ ا سای دزغت آى ًداؾتٌدت دز قَزت ػدم تؼْد
هدیساى بِ ا سای بسًاهِ ،اهکاًات وشم زا بسای ا سای آى فکساّن
ًویکٌٌد ٍ کازکٌاى دازای اًگیصُ وشم دز ایي شهیٌِ ًهَاٌّد بَدت
بِ دلیل هاّیت ٍیطُ بیوازغتاىّا ،بِ هدیساى تَاًا ٍ با تجسبِ ًیاش
اغتت هدیساى بسای ادازُ اثسبهؽ ٍ کازاهکد بیوازغکتاىّکا بایکد
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هدیسیت ٍ زّوسی ،هویصی بالیٌی ٍ هدیسیت اطالػات بیؿتسیي
تأثیس زا بس هَفقیت حاکویت بالیٌی داؾتٌدت ایي غِ هحکَز حکدٍد
 %96هَفقیت حاکویت بکالیٌی زا تَضکیح هکی دٌّکدت تَ کِ بکِ
خ هؿیّا ،گایدویيّا ٍ پسٍتکلّا دز دزهکاى بیوکازاى ،اًجکام
اقداهات اقالحی بِ هٌظَز ککاّؽ خطکسات احتوکالی ٍ بْوکَد
ایوٌی بیوکاز دز بیوازغکتاى ،اّویکت دادى هکدیسیت ٍ کازکٌکاى
بیوازغتاى بِ ازایِ خدهات هوتٌی بس ؾَاّد ،بْوکَد ازتوکا بکیي
کازکٌاى ٍ هدیساى بیوازغتاى ٍ تؼْد ٍ تالؼ کازکٌاى بیوازغتاى
بسای تأهیي زضایت بیوازاى کوکك قابکل تکَ ْی بکِ هَفقیکت
حاکویت بالیٌی کسدُ اغتت بیي هیصاى هَفقیت حاکویت بالیٌی ٍ
هیکصاى هؿکازکت ٍ تؼْکد هکدیساى (،)p =6/661 ٍ r = 6/487
هؿازکت ٍ تؼْد کازکٌاى ( ٍ )p =6/662 ٍ r = 6/321هؿازکت
ٍ تؼْد پصؾکاى ( )p =6/661 ٍ r = 6/424دز ا کسای حاکویکت
بالیٌی زابطِ آهازی هؼٌادازی هؿاّدُ ؾدت بیي هَفقیت حاکویت
بالیٌی ٍ اغت:ادُ اش هؿاٍزُ افساد ٍ غاشهاىّای دیگکس دز ا کسای
حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاى زابطکِ آهکازی هؼٌکادازی هؿکاّدُ
ًؿد ()p =6/716ت

بزرسی هیزاى هوفقیت حاکویت بالینی...

علی هحود هصدقراد و هوكاراى

هدیسیت کی:یت ًظیکس حاکویکت بکالیٌی ککِ خَاغکتاز ؾک:افیت،
هؿتسیهدازی ،هػؤٍلیت پریسی ٍ پاغهگَیی اغت ،دؾَاز باؾدت
دز ٍاقغ پصؾکاى تس یح هیدٌّکد بکِ کای حضکَز دز لػکات
ههتلف کِ اش آىّا خَاغتِ هیؾَد تا اغتاًدازدّا ،پسٍتککلّکا ٍ
هقسزات هدیسیتی زا ا سا کٌٌد ٍ یا دز کالظّای آهَشؾی حضَز
یابٌد؛ بِ ٍیصیت ٍ دزهاى بیوازاى خَد بپسداشًکد ککِ بکسای آىّکا
دزآهد شا ًیص اغتت
َّگاى 4دز غال  2667بِ بسزغی ًگسؼ هتهككکاى پصؾککی
بِ حاکویت بالیٌی پسداختت ػدم توسکص بس بْوَد کی:یت ٍ زٍابک
ضؼیف بیي هتهككاى پصؾککی هَ کب ًگکسؼ هٌ:کی ایؿکاى
ًػوت بِ حاکویکت بکالیٌی ٍ هؿکازکت کوتکس آىّکا ؾکدُ بکَدت
هتهككاى پصؾکی پیؿٌْاد دادًد کِ تکدٍیي اّکداف کی:یتکی ٍ
هؿازکت دادى هتهككاى دز فسایٌکد ّکدفگکرازی ٍ دغکتیابی
آىّا ،تالؼ هدیساى بسای زفغ هَاًغ کی:یت ٍ داؾتي غاختازّا ٍ
فسایٌدّای پؿتیواى حاکویت بالیٌی ،هیتَاًد بکِ ایجکاد ًگکسؼ
هخوت ًػوت بِ حاکویت بالیٌی ٍ افصایؽ هؿکازکت هتهككکاى
پصؾکی کوك کٌد ()37ت دز پطٍّؽ دیگسی کِ دز غکال 2668
دز اًگلػتاى بس زٍی گسٍّی اش هتهككکاى تغریکِ اًجکام ؾکد،
هَاًغ ػودُ ػدم هؿازکت هتهككاى دز فؼالیتّکای حاکویکت
بالیٌی هَازدی چکَى کووکَد ٍقکت ،بَد کِ ًاککافی ٍ اهکاًکات
پطٍّؿی کن ٍ هْازتّای ازشیابی اًتقادی ًاکافی بیاى ؾد ()38ت
بیوازغتاى ّای ؾْس تْساى دز ا سای دٍ هحَز اثسبهؿی بالیٌی
ٍ هویصی بالیٌی شیاد هَفک ًوَدًکدت یککی اش دویکل هْکن ایکي
هَضَع ،هؿازکت پکاییي پصؾککاى اغکتت آهکَشؼ کازکٌکاى دز
شهیٌِ ّای اثسبهؿی بالیٌی ٍ هویصی بالیٌی ،اّویت قائکل ؾکدى
بسای هساقوتّای هوتٌکی بکس ؾکَاّد ،تَ کِ بکِ خک هؿکیّکا،
گایدویيّا ٍ پسٍتکلّا دز دزهاى بیوازاى ٍ حوایت ٍ پؿکتیواًی
اش کازکٌاى دز ازایِ خدهات ٍ هساقوتّای هوتٌی بس ؾَاّد ،تأکید
بس ازتقای کی:یت فسایٌدّای بالیٌی ،اًجکام هویکصیّکای بکالیٌی
دٍزُای بِ هٌظَز حكَل اطویٌاى اش اثسبهؿکی خکدهات بکالیٌی،
پیگیسی هؿکالت ؾٌاغایی ؾدُ ًاؾی اش دادُّای هویصی بالیٌی
ٍ اًجام اقکداهات اقکالحی اش زاُکازّکای ه:یکد بکسای هَفقیکت
بیوازغتاىّا دز ایي دٍ هحَز هْن حاکویت بالیٌی اغتت
دز ایي پطٍّؽ ،هحکَز هکدیسیت خطکس حاکویکت بکالیٌی ًیکص
هَفقیت شیادی بدغت ًیاٍزدت هکدیساى بیوازغکتاىّکا بایکد یکك
غیػتن هدیسیت خطسات احتوالی با توسکص بس ایوٌی بیوکاز ایجکاد
کسدُ ٍ یك بسًاهِ هدیسیت خطکسات احتوکالی بکسای ؾٌاغکایی،
ازشیککابی ٍ کککاّؽ خطککسات احتوککالی بیوازغککتاى تککدٍیي کٌٌککدت
Hogan
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تسکیوی اش داًؽ ،تجسبِ ٍ هْازتّا زا داؾکتِ باؾکٌد تکا بتَاًٌکد
تكوینّای هٌاغب زا بِ هَقغ اتهاذ کٌٌدت بسًاهِّا ،اغتساتطیّا،
تاکتیكّا ٍ غیاغتّای وشم زا تدٍیي کسدُ ،کازکٌکاى زا بکسای
دغتیابی بِ اّداف غاشهاًی ّدایت ٍ زّوسی کٌٌد ،هٌکابغ وشم زا
دز اختیاز آىّا قساز دٌّد ٍ دز ًْایت ،هدیساى بایکد بکا ًظکازت ٍ
کٌتسل بِ هَقغ ،دغتیابی بِ اّداف غاشهاى زا تػْیل کٌٌد ()31ت
اقَل حاکویکت بکالیٌی بایکد دز بسًاهکِ اغکتساتطیك ٍ ػولیکاتی
بیوازغتاىّا لحاظ ؾَدت
ّککدف بیوازغککتاىّککا ازایککِ خککدهات بککا کی:یککت بککاو ٍ ایوککي
تؿهیكی ،دزهاًی ٍ باشتَاًی بِ بیوکازاى اغکتت بکدٍى هکدیسیت
قحیح هٌابغ اًػاًی اهکاى دغتیابی بِ ایي ّکدف ٍ کَد ًکدازدت
کازکٌاى هْن تسیي غکسهایِ غکاشهاى ّػکتٌدت داًکؽ ،هْکازت ٍ
تجسبِ کازکٌاى ًقؽ بِغصایی دز تَغؼِ ؾایػتگیّای اقکلی ٍ
هَفقیت غاشهاى دز بلٌدهدت دازًدت بْسٍُزی غاشهاىّکا تکا حکد
شیادی بػتگی بِ کازکٌاى ٍ تالؼ هٌػجن آىّا بسای دغکتیابی
بِ اّداف غاشهاًی دازد ()4ت ایي پطٍّؽ ًؿاى داد ککِ آهکَشؼ،
هؿازکت ٍ تؼْد کازکٌاى تأثیس قابل تَ ْی بس هَفقیت حاکویت
بالیٌی دازدت با ایي ٍ َد ،زٍاقی ٍ ّوککازاى دز پطٍّؿکی ًتیجکِ
گسفتٌد کِ ػلی زرن ا کسای حاکویکت بکالیٌی دز بیوازغکتاىّکا،
هیصاى آگاّی کازکٌاى دز هَزد آى پاییي اغت ٍ اّداف حاکویکت
بالیٌی بِ خَبی بِ کازکٌاى هٌتقل ًؿدُ اغت ()32ت بٌابسایي ،باید
دٍزُّککای آهَشؾککی وشم دز زاغککتای حاکویککت بککالیٌی بککسای
تَاًوٌدغاشی کازکٌاى ازایِ ؾَدت ازایِ خدهات بْداؾتی ٍ دزهاًی
با کی:یت باو ،بکِ کازکٌکاى دازای داًکؽ ،هْکازت ٍ تَاًکایی ٍ
اًگیصُ باو ًیکاش دازدت کازکٌکاًی ککِ اًگیکصُ بکاویی دازًکد ٍ بکِ
غاشهاى خَد هتؼْد ّػتٌد ،هؿازکت بیؿتسی دز غاشهاى داؾتِ ٍ
ًقؽ بِغصایی دز هَفقیت غکاشهاى دازًکد ()33ت ًتکایج پکطٍّؽ
رضٌ:سی ٍ ّوکازاى دز غال  1391تأثیس هدیسیت هٌابغ اًػکاًی
بس ا سای هَفقیت آهیص حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّای داًؿگاُ
ػلککَم پصؾکککی تْککساى زا تأییککد کککسد ()34ت بٌککابسایي ،هککدیساى
بیوازغتاى ّا باید زٍیکسد خَد زا بِ غوت هدیسیت هؤثس کازکٌاى
هؼطَف کسدُ ٍ بِ کی:یت شًدگی کازی کازکٌاى ٍ ًیاشّای آىّا
تَ ِ بیؿتسی کٌٌدت
اگسچِ پصؾکاى ًقؽ قابل تَ ْی دز هَفقیت حاکویت بکالیٌی
دازًدٍ ،لیکي ،آىّا دز ایي پطٍّؽ هؿازکت کوتکسی دز ا کسای
حاکویت بالیٌی داؾتٌدت پطٍّؽّای هتؼددی هؿازکت پصؾککاى
زا دز بسًاهِّای ههتلف هدیسیت کی:یکت ،چالؿکی بکصزگ بیکاى
کسدًد ()36 ٍ 35 ،14ت زٍؼ پسداخت کازاًِ بِ پصؾککاى هَ کب
هیگسدد تا هجکات ککسدى آىّکا بکِ هؿکازکت دز بسًاهکِّکای
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ایي پطٍّؽ ًؿاى داد بیوازغتاى ّایی کِ هدت شهاى بیؿکتسی
زا قسف ا سای حاکویت بالیٌی کسدًد ،هَفقیت بیؿتسی بِ دغت
آٍزدًدت دغتیابی بِ ًتایج حاکویت بالیٌی ًیاش بِ ا کسای تغییکسات
ّدفوٌد ٍ بسًاهِزیکصی ؾکدُ دز غکاختاز ،فسٌّک ٍ فسایٌکدّای
غاشهاًی دازد کِ شهکاًوس ّػکتٌدت بٌکابسایي ،هکدیساى ٍ کازکٌکاى
غاشهاى ّا باید قوَز باؾٌدت بدٍى ًْادیٌِغاشی اقکَل هکدیسیت
کی:یت ٍ حاکویت بالیٌی دز غاختاز ٍ فسٌّک غکاشهاًی اهککاى
دغتیابی بِ ًتایج هخوت پایکداز هقکدٍز ًیػکتت حاکویکت بکالیٌی
ابککصازی بککسای ازتقککای کی:یککت ،ایوٌککی ٍ اثسبهؿککی خککدهات
بیوازغتاًی اغت اها بسخی اش هدیساى آى زا ّدف قلوداد ککسدُ ٍ
حاکویت بالیٌی زا دز قالب اقداهاتی دز بسخی اش هحَزّای غکادُ
آى ًظیس آهَشؼ کازکٌاى ا سا هیًوایٌد ٍ دز هحَزّای دیگس بِ
ٍیطُ هحَزّایی کِ ًیاش بِ تغییس غاختاز ٍ فسٌّ غکاشهاًی دازد
(ًظیس هویصی بالیٌی ،اثسبهؿی بالیٌی ٍ هؿازکت بیواز ٍ اهؼکِ)
غسهایِگرازی ًویکٌٌدت لرا دز ًْایت ،هَفقیت چٌداًی اش ا کسای
حاکویت بالیٌی حاقل ًوی ؾَدت دز ًتیجکِ ،پکع اش هکدتی ایکي
اغتساتطی غاشهاًی ای خَد زا بِ اغتساتطی دیگسی خَاّکد دادت
دز بػیازی اش بیوازغتاىّای کؿَزّای تَغؼِ یافتِ ا سای ایکي
اغتساتطیّا هٌجس بِ افصایؽ قابل تَ ِ کی:یت ٍ ایوٌی خکدهات
ؾدُ اغت ،اها دز کؿَزّایی کِ ابصاز تودیل بِ ّکدف هکیؾکَد،
ًتایج چؿوگیسی هؿاّدُ ًویگسددت چٌکیي هَضکَػی دز هکَزد
اػتوازبهؿککی بیوازغککتاىّککا ًیککص دز حککال زٍی دادى اغککتت دز
حالی کِ ،اػتوازبهؿی دز غایس کؿَزّا هٌجس بکِ بْوکَد کی:یکت،
ایوٌی ٍ اثسبهؿی خدهات بیوازغکتاىّکا ؾکدُ اغکت (،)46-43
هتأغکک:اًِ ًتَاًػککتِ ؾککاخفّککای بککالیٌی ،هککالی ٍ ػولکککسدی
بیوازغتاىّای کؿَز زا ازتقکا دّکد ()44-46ت ّکدف هکدیساى ٍ
کازکٌاى بیوازغتاىّا دز ایساى کػب گَاّی اػتوازبهؿکی ؾکدُ
اغت ،دز حالی کِ هدیساى باید بِ اػتوازبهؿی بِ ػٌَاى ابکصازی
بسای بْوَد کی:یت ،ایوٌی ٍ اثسبهؿی خدهات بیوازغکتاى تَ کِ
داؾتِ باؾٌدت با ازایِ خدهات بکا کی:یکت ٍ اغکتاًدازد ػکالٍُ بکس
دغتیابی بِ هصیت بستسی ،گَاّیٌاهِ اػتوازبهؿی ّکن بکِ دغکت
خَاّد آهدت
بیوازغتاى یك غاشهاى ا تواػی بػیاز پیچیدُ اغکتت هکدیسیت
اثسبهؽ ٍ کازآهد چٌیي غکاشهاًی بکدٍى داؾکتي یکك غیػکتن
هدیسیت اهغ اهکاىپریس ًیػتت هدیساى بیوازغتاىّکا بکِ کای
اغت:ادُ ابصازی اش هدلّا ٍ اغتساتطیّای تَغؼِ یافتِ دز قکٌایغ
تَلیککدی رککست بایککد ًػککوت بککِ تَغککؼِ غیػککتن هککدیسیت
بیوازغککتاىّککای خککَد اقککدام کٌٌککدت دز یککك غیػککتن هککدیسیتی
غککاختازّا ٍ فسایٌککدّای وشم (تَاًوٌدغککاشّا) طساحککی ٍ ا ککسا
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کازکٌاى باید دز شهیٌِ هدیسیت خطکسات احتوکالی دز بیوازغکتاى
آهَشؼّای وشم زا دزیافکت کٌٌکد ،اختیکازات وشم زا بکِ دغکت
آٍزًد ٍ بسای تَغؼِ یك فسٌّ ایوٌی ٍ کاّؽ خطسات تالؼ
کٌٌکدت بایکد ازشیکابیّکای دٍزُای اش غیػکتن هکدیسیت خطکسات
احتوالی بیوازغتاى بِ ػول آید ٍ اقداهات اقالحی بسای کاّؽ
خطسات احتوالی ٍ بْوَد ایوٌی بیواز دز بیوازغتاى اًجام ؾَدت دز
ایي پطٍّؽ بیؿتسیي هیصاى هَفقیت بیوازغتاى ّای ؾْس تْساى
دز هحَز تؼاهل با بیوازاى گصازؼ ؾدت ا سای هدیسیت کی:یکت ٍ
حاکویت بالیٌی دز ایساى ًقؽ قابل تکَ ْی دز افکصایؽ آگکاّی
کازکٌاى بیوازغتاىّا ًػوت بِ حقَ بیوکازاى داؾکتِ اغکتت دز
ًتیجکککِ ،هکککدیساى ٍ کازکٌکککاى بیوازغکککتاىّکککا بکککا اًجکککام
زضایتغٌجی ّای ادٍازی ٍ بسزغی ؾکایات بیوکازاى دز ْکت
ازتقای کی:یت خدهات بیوازغتاى ّا تکالؼ هکی کٌٌکدت اش طکسف
دیگس ،ا سای ایي غیػتنّای هدیسیت کی:یت هٌجس بکِ افکصایؽ
آگاّی بیوازاى اش حقَ خَد ّن ؾدُ اغکتت بکِ ػٌکَاى هخکال،
خوسًیا ٍ ّوکازاى ،ا سای حاکویکت بکالیٌی دز بیوازغکتاىّکای
دٍلتی ؾْس ؾیساش زا دز افصایؽ ؾکایات بیوازاى هکَثس داًػکتٌدت
بیؿتس ؾکایات هسبکَ بکِ کی:یکت خکدهات ٍ بسخکَزد کازکٌکاى
بیوازغتاىّا با بیوازاى بَدُ اغت ٍ دز ّ:تکِ اٍل ثوکت آىّکا دز
بیوازغتاى ،هَزد زغیدگی قسازگسفتٌد کِ بیاًگس تػکسیغ دز زًٍکد
بسزغی ؾکایات بیوازاى ًاؾی اش ا سای الصاهات حاکویکت بکالیٌی
اغت ()39ت هدیسیت اطالػات ًقؽ قابل تَ ْی دز ازتقای هحَز
تؼاهل با بیواز دز حاکویت بالیٌی دازد ٍ یافتِّای ایکي پکطٍّؽ
ًیص ایي هَضَع زا تأیید کسدت هػتٌدغاشی ؾککایات بیوکازاى بکِ
قَزت قحیح ،هٌجس بکِ پاغکهگَیی هٌاغکب ٍ بکِ هَقکغ بکِ
ؾکایات بیوازاى ٍ بسًاهِزیصی ٍ تكوینگیسی دزغت بسای زفکغ
ؾکایات هسا ؼیي خَاّد ؾدت
دز ایي پطٍّؽ هیصاى هَفقیت بیوازغتاىّا دز هحَز هکدیسیت
اطالػات دز حد هتَغ گصازؼ ؾدت هدیساى باید دز ایکي زاغکتا
شیسغاخت ّا ٍ اهکاًات وشم زا بسای وغآٍزی ،تحلیل ٍ اغت:ادُ
اش اطالػات بیوازغتاى ایجاد کٌٌد ٍ ّوچٌیي ،آهَشؼّکای وشم
بسای کازکٌاى ْت ثوت دادُّا ٍ اطالػکات هکَزد ًیکاش ا کسای
حاکویت بالیٌی ٍ اغکت:ادُ قکحیح اش فکيآٍزی ٍ غیػکتنّکای
اطالػاتی ازایِ ؾَدت غیػتن هدیسیت اطالػات بیوازغکتاى بایکد
دغتسغی بِ دادُّا ٍ اطالػات قحیح ،دقی  ،هؼتوس ٍ بکِ زٍش زا
بسای هدیساى فساّن کٌد تا آىّا بتَاًٌد اش اطالػکات بیوازغکتاًی
دز تكوینگیسیّا ،بسًاهکِزیکصیّکا ٍ ازشؾکیابیّکا بکِ دزغکتی
اغت:ادُ کٌٌدت

بزرسی هیزاى هوفقیت حاکویت بالینی...
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نتیجهگیزی
بککا تَ ککِ بککِ ایککي کککِ هیککصاى هَفقیککت حاکویککت بککالیٌی دز
بیوازغتاى ّای ؾْس تْساى دز حد هتَغ بَدُ اغکت ،تَ کِ بکِ
ًقا ضؼف هَ َد دز ا سای هحَزّای ههتلف ٍ زفغ آىّکا بکِ
هٌظَز ا سای هَف حاکویت بالیٌی ضسٍزی بکِ ًظکس هکیزغکدت
بکازگیسی یك هدل هٌاغب حاکویت بالیٌی ،هکدیسیت ٍ زّوکسی
قَی ،تؼْد ٍ حوایت هکدیساى ازؾکد ،ایجکاد غکاختاز غکاشهاًی ٍ

کاربزد در تصوین های هزتبط با سیاست گذاری
در نظام سالهت
پطٍّؽ حاضس ًؿاى داد ککِ بککازگیسی هکدل ّکای هکدیسیت
کی:یت بدٍى بَهی غاشی ٍ تَ ِ بِ غاختاز ٍ فسٌّک غکاشهاًی
غاشهاىّای بْداؾتی ٍ دزهاًی کؿَزً ،تکایج هخوکت شیکادی بکِ
دًوککال ًهَاّککد داؾککتت گککاّی اٍقککات ا ککسای اغککتساتطیّککا ٍ
زٍؼّای هدیسیتی بیؿتس دز زاغکتای اّکداف غیاغکی هکدیساى
اغتت هدیساى بکسای ایکي ککِ اش قافلکِ هکدیسیت غکاشهاىّکای
بْداؾتی ٍ دزهاًی دًیا ػقب ًواؾکٌد ،بکدٍى تؼوک بکس هاّیکت
هککدلّککای هککدیسیتی ،هیککصاى اثسبهؿککی آىّککا ٍ الصاهککات ٍ
پیؽًیاشّای بکازگیسی آىّا ،ؾسٍع بکِ ا کسای آى هکدلّکا دز
غاشهاىّای خَد هیکٌٌد ککِ ّصیٌکِّکای شیکادی بکِ غکاشهاى
تحویل هیکٌدت بسخَزدازی اش یکك بسًاهکِ ّدفوٌکد ٍ بلٌدهکدت
فساگیس ٍ پایداز یکی اش الصاهات پیکادُغکاشی هکدیسیت کی:یکت دز
بهؽ بْداؾت ٍ دزهاى اغتت ایي هْکن بکِ ّوکاى هیکصاى ککِ
ًیاشهٌد تؼْد ٍ هؿازکت هدیساى ٍ کازکٌاى غاشهاىّای بْداؾتی
ٍ دزهککاًی اغککتً ،یاشهٌککد تَ ککِ ٍ اّتوککام غیاغککتگککرازاى بککِ
بَهیغاشی هدل ّای هدیسیت کی:یکت ٍ ا کسای پکایلَت آى بکِ
هٌظککَز اًتهککات هککدل هٌاغککب ،لککب حوایککت ذیً:ؼککاى ٍ
فساّنغاشی هٌابغ ٍ غاختازّای هکَزد ًیکاش هکیباؾکدت پیؿکٌْاد
بکازگیسی هدلّا ٍ زٍؼ ّای هدیسیتی تَغ ٍشازت بْداؾت یا
داًؿگاُ ّای ػلَم پصؾکی بِ بیوازغکتاىّکا بایکد ّواٌّک بکا
بسًاهِ ّای اقالحات ًظام غالهت کؿَز باؾد تا ًتکایج بْتکسی
ازایِ ًوایدت
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هیؾًَد تا بِ طَز ّدفوٌد بِ ًتایج هَزد اًتظاز دغت یافتت ّکس
اغتساتطی یا زٍؼ هدیسیتی کِ دز قالب غیػتن هدیسیتی غاشهاى
ا سا ؾَد ،اثس غیٌسضیك داؾتِ ٍ ًتایج بْتسی زا بِ دًوال خَاّکد
داؾتت دز چٌیي حالتی ،کازکٌکاى حتکی هتَ کِ ًوکیؾکًَد ککِ
هدیساى اش اغتساتطی ّایی ًظیس حاکویکت بکالیٌی ٍ اػتوازبهؿکی
اغت:ادُ هی کٌٌدت حاکویت بالیٌی یکك غیػکتن هکدیسیتی کاهکل
ًیػککتت هتٌاغککب بککا ؾککسای اًگلػککتاى دز آى شهککاى ٍ ًیککاش
غاشهاى ّکای بْداؾکتی ٍ دزهکاًی آى ،تؼکداد ؾکؽ تَاًوٌدغکاش
(ؾاهل هدیسیت ٍ زّوسی ،آهَشؼ ٍ هدیسیت کازکٌکاى ،هویکصی
بککالیٌی ،هککدیسیت خطککس ،هؿککازکت بیوککاز ٍ اهؼککِ ٍ هککدیسیت
اطالػات) ٍ یك ًتیجکِ (اثسبهؿکی بکالیٌی) دز هکدل حاکویکت
بالیٌی دیدُ ؾدُ اغتت غایس کؿَزّا بسای دغتیابی بِ ًتایج بْتس
تغییساتی دز هحَزّای حاکویت بالیٌی خَد اػوال کسدًدت
ا سای بسخی اش هحَزّکای حاکویکت بکالیٌی ًظیکس هویکصی ٍ
اثسبهؿککی بککالیٌی ٍ هؿککازکت بیوککاز دز فسایٌککد دزهککاى دز
بیوازغتاىّای ایساىً ،یاش بِ پیؽًیاشّایی دازدت بٌابسایي ،دز هدل
حاکویت بالیٌی دز کؿَز ها ًیص بایکد تغییساتکی اػوکال ؾکَدت بکِ
ػٌَاى هخال ،هكد زاد یك هدل هدیسیت کی:یت (ؾاهل ّؿکت
تَاًوٌدغاش ٍ پٌج ًتیجِ) بسای غاشهاىّکای بْداؾکتی ٍ دزهکاًی
ایساى تَغؼِ داد ( )47ککِ ا کسای آى هٌجکس بکِ افکصایؽ تؼْکد
غککاشهاًی ٍ زضککایت ؾککغلی کازکٌککاى ( ،)48-56بْوککَد کی:یککت
خدهات ( ،)51افصایؽ زضایت بیوازاى ( ،)51کاّؽ ّصیٌکِّکای
ریس ضسٍزی ٍ افصایؽ بْسٍُزی ٍ دزآهد بیوازغتاىّکا ()52-54
ؾدُ اغتت بِ ػوکازتی ،ا کسای یکك غیػکتن هٌاغکب هکدیسیت
کی:یت هٌجس بِ ازتقای کلیِ ؾاخفّکای بکالیٌی ،ػولککسدی ٍ
هالی بیوازغتاىّا خَاّکد ؾکدت بٌکابسایي ،اغکاتید داًؿکگاُّکا ٍ
پطٍّؿگساى باید ًقؽ پس زً تسی دز تس واى داًؽ ای:ا کٌٌد ٍ
ضوي هسٍز هدلّا ٍ غیػتنّای پیؿسفتِ هدیسیت قکٌؼتی ٍ دز
ًظس گسفتي ًقا قَت ٍ ضؼف آىّا ٍ ٍیطگیّای بازش غاختازی
ٍ فسٌّگی غاشهاىّای بْداؾتی ٍ دزهاًی ایساى ،هدلّای بَهی
هٌاغب بِ هدیساى ایي غاشهاىّا پیؿٌْاد کٌٌدت

فسٌّک کی:یتککی هٌاغککب ،ازتقککای آگککاّی ٍ داًککؽ هککدیساى ٍ
کازکٌاى دز هَزد حاکویت بالیٌی ،تأهیي هٌابغ هَزد ًیاش ،آهکَشؼ
ٍ تَاًوٌدغاشی کازکٌاى ،تقَیت ازتواطات اثسبهؽ ٍ کاز تیوی ٍ
هؿازکت فؼال پصؾکاى دز ا سای هَفقیتآهیص حاکویت بالیٌی دز
بیوازغتاى ّا ًقؽ بػکصایی دازدت اگسچکِ ایکي پکطٍّؽ یککی اش
پطٍّؽ ّای هؼدٍدی اغت کِ هیصاى هَفقیت حاکویت بالیٌی زا
دز بیوازغککتاىّککای ایککساى هػککتٌد کککسدُ اغککتٍ ،لککیکي ،دز
بیوازغتاى ّای ؾْس تْساى اًجام ؾدُ اغتت بٌابسایيً ،تایج ایکي
پطٍّؽ بِ غکایس بیوازغکتاىّکای کؿکَز قابکل تؼوکین ًیػکتت
پیؿٌْاد هیؾَد ایي پطٍّؽ دز غایس اغتاىّا ًیص اًجام ؾَد تکا
تكکککَیس بْتکککسی اش ٍضکککؼیت ا کککسای حاکویکککت بکککالیٌی دز
بیوازغتاىّای کؿَز بِ دغت آیدت
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تشكز و قدردانی
 ًَیػکٌدگاى اش داٍزاى،پطٍّؽ تؿکس ٍ قدزداًی کٌٌدت ّوچٌکیي
ِهحتسهی کِ با اًتقادات غاشًدُ ٍ بیاى ًظسات کازؾٌاغی خَد بک
 قدزداًی هیکٌٌدت،یت ایي هقالِ کوك کسدًد:ازتقای کی
 ًَیػٌدگاى ّیچ گًَِ تضاد هٌکافؼی بکسای ایکي:تؼازل هٌافغ
هطالؼِ ذکس ًکسدًدت

ایي هقالِ حاقل بهؿی اش پایاىًاهِ کازؾٌاغی ازؾد هکدیسیت
خدهات بْداؾتی ٍ دزهاًی با ػٌکَاى "بسزغکی هیکصاى هَفقیکت
حاکویت بالیٌی دز بیوازغتاىّای ؾْس تْساى" بَد کِ با حوایت
داًؿگاُ ػلَم پصؾکی ٍ خدهات بْداؾتی دزهاًی تْساى ا سا ؾدت
ًَیػٌدگاى هقالِ وشم هی داًٌد اش ّوککازی کلیکِ کازؾٌاغکاى
هػؤٍل حاکویت بالیٌی بیوازغتاى ّکای ؾکسکت کٌٌکدُ دز ایکي
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Abstract
Introduction:

Successful implementation of clinical governance improves the quality and safety of
healthcare services and enhances the accountability of managers and employees. This study aimed to
examine the success of clinical governance implementation in Tehran hospitals.
Methods: A valid and reliable questionnaire was used for the aim of this study. 144 questionnaires were
distributed among the hospital managers. Data analysis was performed using SPSS software and descriptive
and analytical statistics.
Results: 92 questionnaires were returned and analyzed. Clinical governance implementation was
moderately successful in Tehran hospitals (the mean score of 2.82 out of 5). The most and least success were
achieved in patient involvement and clinical audit respectively. Managers and employees’ commitment in
implementing clinical governance was assessed as moderate. The involvement of about 70 percent of
physicians was less than average. There was a statistical meaningful correlation between managers’
commitment and clinical governance success.
Conclusion: Implementation of clinical governance in Tehran city hospitals was not successful. Using an
appropriate model for implementing clinical governance, management and leadership commitment, clinical
staff involvement and information and process management are necessary for successful implementation of
clinical governance.
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