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مميزي باليني ،فرايند ارتقا كيفيت
دكتر محمدحسين لشكري ،دكتر شاهرخ ايرواني ،دكتر سيدجواد حسيني شكوه
دكتر رامين حميدي فراهاني ،مراد اسماعيل زالي ،مريم زعيميپور

مقدمه :مميزي باليني يعني سازمانهاي بهداشتي و درماني ،در برابر ارتقاء مستمر كيفيت خدمات درماني،
مسئول و پاسخگو باشند ،اين عمل از طريق بررسي نظام مند وضعيت موجود ،مقايسه آن با استانداردها
و انجام مداخله و تغيير صورت ميپذيرد.
در عين حال مميزي باليني ،از اركان اصلي مديريت خطر ميباشد ،چرا كه مميزي باليني با ارتقاء كيفيت
خدمات باليني منجر به كاهش خطاهاي سازمان ميشود.
امروزه دغدغه بسياري از مردم کشورهاي جهان ،دسترسي به خدمات سالمت با بهترين کيفيت ميباشد
افراط و تفريط در ارائه و استفاده از خدمات نظام سالمت منجر به پيدايش شکافي عميق ،ميان کيفيت
خدمات ارائه شده و توان بالقوه نظام سالمت شده است و از سوي ديگر اين خدمات نا به جا ،هزينههاي
گزافي بر نظام سالمت تحميل مينمايند .بنابراين کيفيت باالتر الزاما به معناي هزينههاي باالتر نبوده و
حتي ارتقاء کيفيت ،باعث کاهش هزينهها ميشود.
در واقع مميزي باليني جنبههاي مختلف طبابت (تشخيص ،درمان ،مراقبت از بيماران و استفاده صحيح
از منابع موجود) را بررسي و با استانداردها مقايسه ميکند و نهايتا با شناسايي نقاط ضعف به رفع
نواقص ميپردازد.
روش بررسي :در يك مطالعه مروري با استفاده از منابع كتابخانهاي و اينترنتي موجود در فاصله سالهاي
 2003تا  ،2011سابقه مميزي باليني و مطالعات انجام شده در اين زمينه در كشورهاي توسعه يافته و
كشورمان مورد بررسي قرار گرفت.
بحث :ما نيازمند شيوهاي هستيم که اطالعات مورد نياز درباره نحوه کاهش کيفيت نامطلوب را در اختيار
ما قرار دهد ،تا بتوانيم با به کارگيري روشها و نظامهاي ارتقاء کيفيت ،خطاها و کاستيها را کاهش دهيم.
لذا با به بکارگيري منابع موجود ،ميتوان خدماتي با کيفيت باالتر ارائه نمود ،يا تعداد بيشتري از بيماران
را درمان کرد .نتيجه اينکه ،ما در نظام سالمت به ابزارهايي نيازمنديم تا اطمينان حاصل کنيم خدمات
سالمت بر اساس جديدترين و معتبرترين دانش موجود ،و با بهترين کيفيت ممکن ارائه ميگردد .در
اين راستا مميزي باليني رويکردي نظام مند و مبتني بر شواهد معتبر ،در قالب استانداردها است و به ما
اطمينان ميبخشد که کيفيت خدمات سالمت به صورت پيوسته ارتقاء مييابد.
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