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This article shortly describes the stages and methods of process management in a healthcare facility. It
contains training materials about how to identify, document, monitor and improve processes in a
hospital .
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریه اعتباربخشی سالمت

فرآیندگرایی در بیمارستان
برای درک مفهوم فرآیندگرایی الزم است بازنگری در نگرش هایمان داشته باشیم.
فرآیند طبق تعریف عبارت است از مجموعهاي از فعاليتهاي مرتبط و متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبدیل ميكند .دقت
كنيد كه فرآیند یک فعاليت واحد منحصر به فرد نيست بلکه سلسله گامهایي است كه متوالي برداشته مي شوند تا محصولي توليد
شود .دروندادهاي یک فرآیند عموماً بروندادهاي سایرفرآیندها هستند .فرآیندها در سازمان عموماً برنامهریزي ميشوند و تحت
شرایط كنترل شده به اجرا درميآیند تا ارزشافزوده ایجاد شود .هر سازماني براي عملکرد مؤثرتر باید تعدادي فرآیند مرتبط با هم
و مؤثر برهم را تعيين و مدیریت نماید.
شناسایي و مدیریت فرآیندهاي به كارگرفته شده در یک سازمان و به ویژه مدیریت تعامل ميان این فرآیندها به شکل سيستماتيک
رویکرد فرآیندي ناميده مي شود .رویکرد فرآیندي ،مدیریت افقي را در سازمان مطرح مينماید .مدیریت افقي در تضاد با ساختار
عمودي و وظيفه گراي بيمارستان هاي فعلي كشور است لذا درک آن دشوار و پياده سازي آن نيازمند عزم و تالش جدي مدیران و
تمامي كاركنان بيمارستان است.
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اكثر بيمارستان ها فعاليت هاي منفرد و درون بخشي را به عنوان فرآیند شناسایي مي كنند در صورتيکه فرآیند گرایي به منظور
حل مشکل ارتباطات بين بخشي ابداع شد و در اصل شناسایي فرآیند در یک بخش نقض غرض است و نتيجه اي به بار نمي آورد
سازماندهي در بيمارستان هاي سنتي به صورت بخش محور و وظيفه ایست یعني عمودي و وظيفه گرا ولي ارایه خدمت در
بيمارستان افقي و نتيجه گراست.
بيمارستان سازماني بسيار پيچيده است و به قول پيتر دراكر پيچيده ترین سازمان ساخته بشر است كه ما سعي در مدیریت آن
نموده ایم:
Peter Drucker tells us that hospitals are the most complex form of human organization we have
ever attempted to manage.
بنا بر این براي اداره موثر آن نيازمند طرح ها و متدهاي كارآمد مي باشيم .طبيعتاً این متدها نيازمند سختکوشي و پشتکار است و
با تن آسایي و عافيت طلبي نتيجه اي حاصل نخواهد شد.
یکي از روشهاي مدیریت كارآمد بيمارستان ،مدیریت بر فرآیندهاي آن است به شرط آنکه درک درستي از مفهوم فرآیند و
فرآیندگرایي داشته باشيم .ما بيمارستان را به جزایر (بخش ها) پراكنده اي تبدیل كرده ایم و هر یک را به یک ریيس سپرده ایم
كه نسبت به حيطه خود وفادار و متعصب است (وظيفه گرایي) ولي نسبت به سایر واحدها و نتيجه نهایي كار حساسيت نشان نمي
دهد در حالي كه شيوه ارایه خدمت و گردش كار در بيمارستان افقي و نتيجه گرا است و این تضاد عامل خال ،خطا و آسيب به
بيمار است .اورژانس ،آزمایشگاه ،اتاق عمل و بخش جراحي هر یک مطابق وظيفه عمل مي نمایند ولي بيمار دچار آسيب یا مرگ
مي شود زیرا در حد فاصل بين بخش ها و واحدها بيمار متولي و صاحب ندارد!
هيچ بيماري صرفا" براي اینکه در بيمارستان پذیرش شود و یا ترخيص شود به بيمارستان مراجعه نمي نماید بلکه كار او از بسياري
از بخش ها مي گذرد .براي حل این مشکل ،نگرش فرآیندي ابداع شد كه این فضاهاي خالي را پر كند و بيمار در تمامي سير
دریافت خدمت صاحب داشته باشد یعني فرآیند بين بخشي است نه درون بخشي!
ما با توسعه نگرش نادرست شناسایي فرآیندها در هر بخش كه كاري ساده است این ایده متعالي را بي اثر نموده و صرفا" به توليد
ده ها و صدها فلوچارت بي خاصيت اكتفا نموده ایم.
پس :چشم ها را باید شست ،جور دیگر باید دید.
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بيمارستان ها به دليل تخصص گرایي باالي كه دارند در طول زمان تمایل به وظيفه گرایي هر چه بيشتر داشته و هر واحد مسئول
بخش بسيار كوچک و خيلي تخصصي از فرآیند ارایه خدمت به بيمار مي باشد و از زاویه دید بسيار تنگ به بيمار نگاه كرده و كليت
آن و نتيجه كار را فراموش مي كند .طي  2دههُ گذشته ،نگرش به بيمارستان به عنوان مجموعه اي از بخش ها و واحدها به
سازماني فرآیندگرا و بيمارمحور تغيير یافته است .فرآیندها عموماَ مستقل از ساختار سازماني بوده و از درون بخش ها و واحدها و
وراي وظایف عبور مي نمایند و افراد متفاوت با نقش ها و تخصص هاي گوناگون را درگير مي نمایند .اگر ساختار سازماني منطبق با
فرآیندهاي ارایه خدمت باشد كار ساده تر خواهد بود ولي در صورتيکه این تغيير ميسر نباشد مي توان از ساختار ماتریسي بهره برد
كه در آن بخش و فرآیند توامان به رسميت شناخته مي شوند.
در حيطه بيمارستاني ،فرآیندگرایي توسط الگوهایي سازماني نویني نظير بيمارستان هاي بيمار محور معرفي شده ( Lathrop et
 )al., 1991و با مکانيزم هایي نظير راهنماهاي باليني تکوین و توسعه یافته است (.)Zander, 1992
تغيير ساختار بيمارستان و یا استفاده از راهنماهاي باليني خودبه خود منجر به ایجاد فرهنگ فرآیندگرایي نمي شود .بنا بر این
براي مدیریت ،مهم است كه بداند راهکارهاي متفاوت تا چه حد بيمارستان را به سوي فرآیندگرایي سوق مي دهد.
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حال سوال مهم این است كه چگونه نگرش فرآیندي را در یک بيمارستان سنتي وظيفه گرا پياده سازي نمایيم؟ پاسخ ساده ولي
اجراي آن دشوار است در ابتدا مثل هر كار كيفي دیگر تغيير نگرش و تعهد همه جانبه و حمایت واقعي مدیران بيمارستان به ویژه
مدیران ارشد الزم است .اگر مدیران بيمارستان پذیرفتند كه راه درست اداره بيمارستان ،مدیریت بر فرآیندهاي آن است مي توانند
گام هاي زیر را به ترتيب بردارند:
 .1شناسایي و دسته بندي فرآیندها
 .2مستندسازي و تدوین فرآیندها
 .3پایش و اندازه گيري فرآیندها
 .4بهبود و ارتقاء فرآیندها
در ادامه ،روش ها و تکنيک هاي مراحل چهارگانه فوق با ذكر مثال شرح داده خواهد شد.

گام اول :شناسایی و دسته بندی فرآیندها
فرآیندها به شيوه هاي گوناگون شناسایي و دسته بندي مي شوند .از منظر دیدگاه ماهواره اي كه به اندازه و سایز فرآیند مي
پردازد فرآیندها به چهار گروه به شرح ذیل تقسيم مي شوند:
 .1فرآیند كلي یا جهاني یا Global Process
 .2فرآیندهاي كالن یا Macro processes
 .3فرآیندها یا Processes
 .4فرآیندهاي خرد یا فعاليت ها یا Micro processes
فرض كنيد كه از ارتفاع بسيار باال (ماهواره) به یک بيمارستان نگاه مي كنيد .چه مي بينيد؟ درست است فقط یک نقطه!
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در این دیدگاه ،سازمان ها هرچه بزرگ هم كه باشند فقط یک فرآیند كلي دارند كه معطوف به رسالت آن سازمان است .شاید در
مورد یک بيمارستان بتوان آن را به شکل زیر نمایش داد:

حال اگر ارتفاع خود را كاهش دهيد جزئ يات بيشتري از گردش عمليات در بيمارستان را مالحظه مي كنيد كه نام آن ها را مي توان
فرآیند هاي كالن گذاشت مثالً متوجه مي شوید كه گروهي از مراجعين صرفاً خدمات سرپایي دریافت مي كنند و گروهي نيز
بستري مي شوند از آنهای ي كه بستري مي شوند گروهي جراحي شده و گروهي نيز خدمات طبي دریافت مي كنند .اگر به كاهش
ارتفاع ادامه دهيد باز هم جزیيات بيشتري از گردش امور را مالحظه خواهيد نمود كه مترادف با فرآیندهاي بيمارستاني است و مثالً
فرآیند مدیریت بيمار اورژانسي ،مدیریت بيمار ترومایي ،مدیریت بيماران داخلي ،احياي قلبي تنفسي ،مراقبت هاي حاد ،استفاده از
دارو و خون ،اسکوپي ها و  ...قابل تشخيص است .دقت كنيد كه همه این فرآیندها از پذیرش بيمار شروع شده و به ترخيص او ختم
مي شوند .از این مرحله به بعد داخل بخش ها خواهيد شد و با ریز فرآیندها كه در اصل معادل فعاليت ها مي باشند از قبيل
پذیرش بيمار اورژانسي ،پذیرش بيمار الکتيو ،كنترل عالیم حياتي ،تزریق وریدي و عضالني ،نمونه گيري و  ...مواجه خواهيد شد.
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در پاسخ به این سوال كه حد بهينه اندازه فرآیند كدام است باید گفت جایي كه صاحب فرآیند بتواند بر آن مدیریت كند .اگر تنها
یک فرآیند كلي در بيمارستان تعریف نمایيم مدیریت آن ممکن نيست و اگر تعداد بيشماري ریز فرآیند احصاء كنيم منابع خود را
هدر داده ایم .همانطور كه براي اداره بهتر كشور آن را به استان هایي تقسيم مي كنند و اداره هر یک را به یک استاندار مي سپرند
و هرگاه به نظر برسد كه كنترل بر آن دشوار است مجدداً تقسيم مي كنند (مثل استان خراسان كه به  3استان مستقل تقسيم شد)
فرآیند ها نيز اینگونه مي باشند و به نوعي تشخيص حد بهينه به بيمارستان بستگي دارد حال اگر به تقسيم كردن ادامه دهيد و به
هر دهکده اي عنوان استان دهيد هر كدخدا نيز استاندار خواهد شد و وزارت كشور و ریيس جمهور از عهده اداره صدها كدخدا بر
نخواهد آمد لذا نباید هر فعاليت ساده و منحصر به یک بخش را به عنوان فرآیند شناسایي نمود زیرا متعاقب آن نياز به صاحب
فرآیند ،تيم فرآیندي ،شناسنامه فرآیند ،شاخص هاي فرآیند و بهبود و ارتقاء فرآیند خواهيد داشت كه از عهده شما خارج بوده و به
دليل عدم ارتباط با سایر اجزا ،اثربخش نيز نخواهد بود.
اگر به این نتيجه رسيدید كه فرآیندي نظير مدیریت بيماران جراحي ،بزرگ و خارج از كنترل یک صاحب فرآیند است مي توانيد
آن را تقسيم نمایيد و مثالً فرآیند جراحي عمومي را از فرآیند جراحي هاي تخصصي جدا كنيد ولي دقت كنيد كه این برش را در
طول فرآیند انجام دهيد نه در عرض آن به عبارت دیگر فرآیند هاي جدید نيز هر یک از فعاليت پذیرش شروع شده و به فعاليت
ترخيص بيمار ختم مي شود.
از دیدگاه ایجاد ارزش افزوده ،فرآیندها به  3گروه به شرح ذیل تقسيم مي شوند:
 .1فرآیندهاي ارزشمند از نظر مشتري :مشتري آنها را تشخيص مي دهد ،حاضر به پرداخت هزینه هاي آن ميباشد (كار
براي مشتري) .مثل فرآیندهاي درمان جراحي و طبي در بيمارستان
 .2فرآیندهاي بيارزش از نظر مشتري :براي سازمان ضروري است ،وليکن مشتري بهایي براي آن نميپردازد (كار براي
سازمان) .مثل فرآیند نگهداري و تعميرات و فرآیند استریل
 .3فرآیندهاي زائد :امور غير ضروري كه نه ارزشي براي مشتري دارد و نه براي سازمان (كار براي هيچکس) .به اطراف خود
در بيمارستان بنگرید مثال هاي زیادي خواهيد یافت.
از دیدگاه رسالت سازمانی ،فرآیندها به  2گروه به شرح ذیل تقسيم مي شوند:
 .1فرآیندهاي اصلي یا  :Core Processesدر راستاي عمل به ماموریت و رسالت سازمان به وجود آمده اند و معموالً داراي
ارزش افزوده براي مشتري بوده و به درد مشتري نهایي مي خورند مثالً در یک بيمارستان غيرآموزشي فرآیندهایي كه به
پيشگيري ،تشخيص ،درمان و بازتواني برمي گردند جزو فرآیندهاي اصلي محسوب مي شوند و یا در بيمارستانهاي
آموزشي فرآیندهایي كه به تربيت نيروي انساني و توسعه دانش پزشکي (پژوهش) برمي گردند نيز فرآیند اصلي محسوب
مي شوند.
 .2فرآیندهاي پشتيبان یا  :Supportive Processesبه منظور اجراي اثربخش فرآیندهاي اصلي به وجود آمده اند و
معموالً داراي ارزش افزوده براي سازمان بوده و به درد مشتریان داخلي مي خورند مثالً در بيمارستان مي توان
فرآیندهاي استریل ،نگهداري و تعميرات ،تامين و تداركات ،برنامه ریزي ،مشتري مداري و  ...را نام برد.
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فرآیندهاي پشتيباني خود به شيوه هاي گوناگون دسته بندي مي شوند مثالً در استاندارد ایزو  1001ویرایش سال  2000آنها به
 4گروه فرآیندهاي مدیریتي ،تامين منابع ،تحقق محصول و فرآیندهاي سنجش ،تحليل و بهبود طبقه بندي شده اند.
به عقيده نگارنده تقسيم آنها به  2گروه فرآیندهاي پشتيباني و فرآیندهاي مدیریتي كفایت مي كند .فرآیندهاي مدیریتي گروهي از
فرآیندهاي پشتيباني مي باشند كه به وظایف مدیر یعني برنامه ریزي ،سازماندهي ،هدایت و كنترل برمي گردند.
دقت كنيد كه نگرش فرآیندي به شناسایي و مدیریت تمامي فرآیندهاي یک سيستم (مثل بيمارستان) تاكيد دارد زیرا تعامالت و
توالي این فرآیندهاست كه كيفيت خروجي و محصول یک سازمان را معين مي نماید و شناسایي و مدیریت صرف فرآیندهاي اصلي
و بي توجهي به فرآیندهاي پشتيباني و مدیریتي كاري عبث است ،مگر مي شود فرآیند جراحي را بدون توجه به فرآیندهاي
استریل ،نگهداري و تعميرات ،آموزش و توسعه منابع انساني و  ...مدیریت نمود!
در ادامه ،یک راه كاربردي را براي شناسایي فرآیندهاي اصلي بيمارستان معرفي مي كنم .اگر دقت نمایيد فرآیندهاي اصلي
بيمارستان هاي غيرآموزشي حول  ۳محور تشخيص ،درمان و بازتواني در  ۲حوزه بيماران سرپایي و بستري خالصه ميشود .در
حوزه بستري محصول یا خروجي بيمارستان خود را در قالب كدهاي تشخيصي International Classification of ( ICD
 )Diseasesو گروه هاي تشخيصي وابسته  )Diagnosis-related Group( DRGنشان ميدهد كه كارشناسان مدارک پزشکي
به آنها اشراف دارند پس یک بيمارستان چشم پزشکي مجموعه اي از كدهاي تشخيصي وابسته را مدیریت مي كند كه با یک نگاه
به پرونده بيماران ترخيص شده قابل تشخيص است و هر چه بر تعداد تخصص هاي بيمارستان افزوده شود این گروه هاي تشخيصي
وابسته بيشتر مي شوند به عبارت دیگر بيمارستان هاي جنرال فرآیندهاي بيشتري نسبت به بيمارستان هاي تخصصي دارند
همينطور افزایش سایز و پيچيدگي خدمات موجب افزایش تعداد فرآیند ها ميشود .اگر  DRGمربوطه را تعيين كنيد و به صورت
واقعي (حركت با بيمار) و یا مجازي (پرونده پزشکي) مسير بيمار در بيمارستان را دنبال نمایيد مسير فعلي فرآیند در بيمارستان
روشن ميشود در بررسي هاي بعدي ممکن است متوجه شوید كه این مسير منطبق بر گایدالین و یا استاندارد باليني ( Clinical
 )Pathwayنيست كه طبق گام چهارم باید نسبت به استانداردسازي و ارتقاي فرآیند موجود اقدام نمایيد بيمارستان هایي كه
هنوز راه اندازي نشده اند ميتوانند نسبت به طراحي فرآیند با متدهاي علمي اقدام نمایند ولي بيمارستان هاي دایر ابتدا باید
فرآیندهاي جاري را شناسایي و مستند نموده و سپس نسبت به پایش و اصالح آنها اقدام نمایند .بحث طراحي فرآیند و متدهاي آن
از حوصله این مقاله خارج است و به درد بيمارستان هایي مي خورد كه هنوز راه اندازي نشده اند و قصد دارند بر اساس اصول
درست و علمي كارها را شکل دهند و نه اینکه اول یک رویه غلط را شروع كنند و بعد سال ها وقت و منابع خود را صرف اصالح و
ارتقاي آن نمایند.
مسير بيماران سرپایي از پيچيدگي كمتري برخوردار است و شناسایي یک و یا تعداد معدودي فرآیند اصلي براي آن ها كفایت مي
كند.
در مجموع به نظر مي رسد شناسایي فرآیندهاي اصلي با نگاه به محصول (خدمت توليد شده) كاربردي و ميسر باشد .در بيمارستان
هاي آموزش فرآیندها ي آموزش فراگيران و پژوهش هاي باليني نيز جزو فرآیندهاي اصلي محسوب مي شوند.

www.raziacc.com

شرکت اعتباربخشی رسالت رازی

دکتر رضا تویسرکان منش

روش شناسایي فرآیندهاي پشتيباني و مدیریتي متفاوت است .براي شناسایي فرآیند هاي پشتيباني به سادگي مي توان به نمودار
سازماني بيمارستان نگاه كرد و بر مبناي عملکرد آن ها و مصاحبه با خبرگان ،نسبت به احصاء آن ها اقدام نمود به عنوان مثال
تامين و تدارک دارو ،مدیریت منابع انساني ،استریليزاسيون ،نگهداري و تعميرات ساختمان و تاسيسات ،مدیریت تجهيزات پزشکي
و  ...نمونه اي از فرآیندهاي پشتيباني بيمارستان است.
فرآیندهاي مدیریتي نوعي از فرآیندهاي پشتيبان ي هستند كه به وظایف مدیریت برمي گردد و مي توان به فرآیندهاي برنامه ریزي،
تامين منابع ،نظارت و ارزشيابي ،مشتري مداري و  ...اشاره نمود.
در پایان این مرحله شما باید فهرستي از فرآیندهاي طبقه بندي شده بيمارستان ارایه دهيد .براي نمایش الگوي فرآیندي مي توانيد
از نقشه فرآیند ( )Process Mapكه نمونه اي از آن قبالً ارایه شد استفاده نمایيد .پس از شناسایي و احصا تمامي فرآیندهاي
بيمارستان باید براي هر یک صاحب ( )process Ownerو تيم( )process Teamمعين نمود .سپس باید توالي و تعامل آنها
روشن شود و با استفاده از ماتریس فرآیند/فرآیند و ماتریس فرآیند/بخش تعامالت آنها با یکدیگر و با بخشهاي بيمارستان روشن
شود.
در نگرش فرآیندي این نکته مورد توجه قرار مي گيرد كه تمام فرآیندها در ارتباط با یکدیگر بوده و از عملکرد یکدیگر تاثير مي
پذیرند .همچنين اهميت دروندادها در عملکرد مطلوب فرآیندها و نيز تاثير آنها در بروندادهاي حاصله مورد بحث قرار مي گيرد و
تأكيد بيشتر روي كارهاي تيمي اهميت ارتباط اجرا را در ارایه خدمات مناسب یادآور مي سازد .این عوامل در مقياس كوچک منجر
به تقویت تفکر سيستميک گشته و كاركنان را از دایره تنگ خودبيني و محدود شدن در زندان گروه رها ساخته و در ذهن آنها
تفکر سيستميک را تقویت مي نماید .در واقع فرآیند محوري تفکر سيستميک را به صورت عملي تمرین مي دهد.

Process model
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-

-

-

داما تشخی ی و درمانی

درمان بستري داخلي
ي جراحي
textر
درمان بست
text
درمان سرپایي
درمان اورژانس
درمان ویژه
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در این مدل سطوح فرآیندي كه قبالً بحث شد قابل مشاهده است مثالً در این پروژه فرآیندهاي بيمارستان در  3سطح به شرح
ذیل تقسيم شده بود:
فرآیند هاي سطح صفر :فرآیندهاي سطح صفركه با یک دید كلي ،مدیریت درمان بيماران را براي مدیران ارشد بيمارستان آسان
مي نماید.

ترخیص

ا داما درمانی

بیمار
پذیرش
پذیرش

ا داما

بیمار
ورودبیمار
ورود

بیمار

تشخی ی

فرآیندهاي سطح  :1فرآیندهاي سطح یک دید جزئي تري نسبت به سطح صفر دارد و جزئيات بيشتري را به منظور مدیریت درمان
بيماران نشان مي دهد.

اقدامات درماني:

ترخيص

درمان بستري داخلي
درمان بستري جراحي

اقدامات

پذیرش

ورود

تشخيصي

بيمار

بيمار

درمان سرپایي
درمان اورژانس
درمان ویژه

فرآیندهاي سطح :2
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فرآیندهاي سطح دو مدیریت درمان بيماران را به طور اختصاصي براي كليه بيماران پذیرش شده در بيمارستان براساس نوع درماني
كه براي این بيماران انجام مي شود نمایش مي دهد .این سطح با جزئيات كامل ،اقدامات درماني بيماران را نشان مي دهد .براي
مدیریت هر چه بهتر این فرآیندها ،مالک یا مسئول فرآیند تعيين مي شود و مالک فرآیند ،فرآیند درمان هر بيمار را مدیریت مي
نماید.

اقدامات درماني:

گوارش
روماتولوژي
اقدامات تشخيصي:

ریه
جراحي عمومي
ترخيص

ارتوپدي
نفرولوژي

رادیولوژي

بيمار

بيمار

طب فيزیکي

زنان و زایمان
گوش و حلق و بینی

دیاليز

آزمایشگاه

پذیرش

ورود

ماموگرافي

نورولوژي

جراحي اعصاب

اكو

فيزیوتراپي
داروخانه
EMG

عدد
خون
POST CCU
در این قسمت از بحث شما باید تصویر ICU
مشخصي از فرآیند در ذهن خود داشته باشيد ،نمایي شبيه شکل زیر:
CCU
اتاق عمل
درمانگاه
www.raziacc.com
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انتخاب صاحب فرآیند كاري حساس است زیرا این فرد مسئوليت هدایت ،مدیریت و بهبود فرآیند و هماهنگي تيم فرآیندي را به
عهده دارد اصطالح به كار رفته براي آن نيز جالب است مالک و صاحب ( ! )Process Ownerو نه ریيس و مدیر!
زیرا صاحب بيشتر از مدیر احساس تعلق خاطر و مسئوليت مي كند پس فرآیندگرایي بر وجدان كاري و پاسخگویي تاكيد مي كند.
این فرد باید اطالعات و شناخت كافي را از فرآیند داشته باشد و از مقبوليت برخوردار بوده و توانایي رهبري تيم را داشته باشد.
وظایف و اختيارا ت ایشان باید به روشني تدوین و ابالغ گردد وگرنه در ساختار وظيفه گراي كنوني باعث درگيري و سردرگمي
خواهد شد.
تيم فرآیندي ،تيمي چند وظيفه اي ( )Multidisciplinaryو بين بخشي ( )Cross functionalاست كه از
نماینده صاحبان فرآیند تشکيل مي شود و یک حلقه كيفي ( )Quality Circleرا شکل مي دهد كه فعاالنه به پایش و
ارتقاء فرآیند مي پردازند.

گام دوم :مستندسازی و تدوین فرآیندها
در ادامه تيم فرآیندي با استفاده از یک متد علمي مثل مدل الک پشتي یا فلوچارت یا  SIPOCو  ...نسبت به مستند نمودن مراحل
فرآیند اقدام مي نماید.
مدل الک پشتي :اجزاي پایه فرآیند یعني درونداد ،فرآیند و برون داد در شکل ترسيم مي شود ولي  4جزء دیگر یعني امکانات و
تجهيزات ،نيروي انساني ،متد و روش انجام كار و شاخص ها نيز مطابق شکل زیر به آن اضافه مي شود.
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مدل  :ICOMدر این مدل  2جزء كنترل ها و منابع به شکل پایه اضافه مي شود (مانند نمودار زیر)

مدل  :SIPOCاین مدل بيشتر در شش سيگما به كار رفته و  2جزء تامين كننده و مشتري را به اجزاي پایه اضافه مي نماید (شکل
زیر)
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براي نمایش مراحل اجراي یک فرآیند مي توان از نوشتار توصيفي و یا نمودار شکلي مثل فلوچارت استفاده كرد.

گام سوم :پایش و اندازه گیری فرآیندها
در گام سوم براي پایش هر فرآیند شاخص هاي فرآیندي تدوین ميشود .شاخص ،سنجه اي است كه عملکرد فرآیند را ارزیابي
نموده و رفتار فرآیند را كنترل مي نماید .شاخص جزء جدایي ناپذیر از سيستم و مدیریت سازمان مي باشد .براي این كار مي توانيد
از مدل دونابدین استفاده كنيد .در این مدل شاخص هاي فرآیندي به  3نوع ساختاري ،فرآیندي و پيامدي تقسيم مي شوند.
شاخص هاي ساختاري ،زیرساخت ضروري و الزامي براي فعاليت مناسب فرآیند یعني منابع مورد نياز از قبيل نيروي انساني،
تجهيزات ،مواد و  ...را ارزیابي مي كند .مثال :نسبت پرستار به بيمار ،نسبت تخت فعال به مصوب ،نسبت اعمال جراحي به تخت
اتاق عمل ،هزینه شست و شوي هر كيلوگرم رخت.
از بين شاخص هاي ساختاري آن هایي كه تغييراتي در فرایند ،نتایج یا پيامد یک مراقبت را باعث مي شوند ،مطلوب ترند.
شاخص هاي فرآیندي ،گردش كار و اجراي درست عمليات را ارزیابي مي نمایند .مثال :ميانگين زمان انجام مشاوره هاي اورژانسي،
ميزان انطباق با شتشوي صحيح دست ها ،ميزان احياي قلبي تنفسي كه مطابق گایدالین انجام مي شود.
شاخص هاي پيامدي ،خروجي و نتيجه یک فرآیند را ارزیابي مي نماید .آنچه براي فعاالن عرصه سالمت و به ویژه براي تصميم
گيرندگان اهميت دارد دستيابي به اهداف مورد انتظار از برنامه ها (اثربخشي) و صرف هزینه كمتر براي دستيابي به آن اهداف
(كارایي) و در نهایت تركيبي از هر دو (بهره وري) است .مثال :ميزان مرگ و مير ،ميزان سزارین ،ضریب اشغال تخت ،ميزان
كسورات بيمه اي ،ميزان سقوط بيمار ،ميزان عفونت هاي بيمارستاني.
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براي هر شاخص باید شناسنامه تهيه نمود و داده هاي مورد نياز و چگونگي جمع آوري و تحليل آن ها را روشن كرد .براي اندازه
گيري و تحليل این شاخص ها ميتوانيد از هفت ابزار آماري  seven toolsاستفاده كنيد .این ابزارها عبارتند از:
1. Flow charts
2. Check sheets
3. Histograms
4. Pareto diagrams
5. Cause-and-effect diagrams
6. Scatter diagrams
7. Control charts
اگر پایش و اندازه گيري فرآیند نشانگر عملکرد مطلوب و تحت كنترل آن باشد صرف پایش مداوم آن كافيست.

گام چهارم :بهبود و ارتقاء فرآیندها
اگر پایش و اندازه گيري شاخص هاي فرآیندي نشنگر عملکرد معيوب و نامطلوب فرآیند باشد آنگاه نياز به ارتقاي فرآیند حس مي
شود .یکي از مهمترین ورودي هاي برنامه هاي بهبود كيفيت بيمارستان ها ،نتایج تحليل شاخص هاي فرآیندي مي باشد .در
صورت نياز به ارتقا .تيم فرآیندي با كمک ابزارهاي ارتقا مثل  Poka-Yoke ،Sigma 6 ،BPR ،FOCUSPDCAو Kaizen blitz
نسبت به بهبود و ارتقا آن اقدام مي نمایند و این چرخه مداوم تکرار ميشود.
در این مرحله تيم فرآیندي با شناخت گلوگاه ها و عوامل اصلي كه منجر به رفتار نامطلوب فرآیند مي گردد نسبت به ارایه
راهکارهاي مبتني بر شواهد و متناسب با منابع و نيازهاي بيمارستان در قالب اقدامات اصالحي ،پيشگيرانه و بهبود كيفيت اقدام مي
نماید .تحليل داده هاي گردآوري شده از فرآیندها مبناي تصميمات عقالي مدیران به منظور بهبود كيفيت خدمات مي باشد.
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