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چکیده

ز ین ا داف :در عرصه خدمات بهداشتي درماني به لحاظ اهميت و حساسيت مسئله درمان جامعه ،ارزشيابي از جايگاه ويژهاي برخوردار
است .فقدان ارزشيابي نه تنها به افزايش هزينههاي درماني ميانجامد بلکه غفلت در انجام آن ارائه مراقبتهاي بهداشتي درماني را شديدًا به
مخاطره مياندازد .لذا با عنايت به اهميت فرايند ارزشيابي و تأثير آن در بهبود عملکرد بخشهاي بيمارستاني باالخص بخش اورژانس بر آن شديم
تا ابزار و فرايند ارزشيابي اورژانس بيمارستانهاي شهر تبريز را توصيف کنيم.
واد ر ش  :اين پژوهش يک مطالعه کيفي و از نوع توصيفي ميباشد .جامعه پژوهش در مرحله بررسي ابزار ارزشيابي كليه كارشناسان و
صاحبنظران ارزشيابي بيمارستانها بودند كه  6نفر از آنها به روش نمونهگيري مبتني بر هدف انتخاب گرديد و در مرحله بررسي فرايند ارزشيابي،
جامعه پژوهشي کليه اورژانسهاي بيمارستانهاي شهر تبريز بودند که با کتابچه الف وزارت بهداشت مورد ارزيابي قرار ميگيرند ،ميباشد ،كه
روند ارزشيابي در يکي از آنها مشاهده شده و با استفاده از مصاحبه اطالعات الزم جمعآوري شد.
ي فت  :يافتههاي پژوهش در دو قسمت تحليل ابزار و فرايند ارزشيابي جمعآوري گرديد .و مهمترين مشکل ابزار ارزشيابي ،چند آيتمي بودن
سؤاالت و اشکال در نمرهدهي به آنها و مهمترين مشکل فرايند ارزشيابي عدم آشنايي طرفين ارزشيابي با فلسفه اصلي ارزشيابي تعيين گرديد.
نتیج گیری :استانداردها و سبک ارزشيابي موجود داراي نواقص بسياري در جنبههاي مختلف است که لزوم بازنگري در اين امر را بيش از
پيش بر ما آشکار ميسازد .جهت بازنگري و اصالح استانداردها و فرايندهاي موجود ،يک تعهد جامع وحمايت گسترده از باال به پايين جهت
تضمين اجراي آن ضروري ميباشد.
کلید اژه  :فرايند ،ارزشيابي ،بخش اورژانس

د
بدون شك بخشهاي اورژانسس از مهمتسرين ،حسسا تسرين و
پرمخساطرهتسرين بخسشهساي بيمارسستانهسا هسستند و پرسسنل

زحمتكش اورژانسها اعم از پزشک ،پرسستار ،پرسسنل اداري و
خدمات ،روزانه در سراسسر كشسور جسان بيمساران متعسددي را
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نجات مي دهند  .چرا كسه اگسر بيمساري در لحظسات اول و
ابتدايي و رود به بيمارستان به خوبي درمان و بررسي نشود،
شايد وجود بخش هاي فوق تخصصي خيلي پي شرفته نيز در
ساعات و روزهاي بعد نتوانند در كمك به بيمار خيلي مؤثر
باشند (  . )1هيچ بيمارستاني بدون اورژانس فعسال و داراي
عملكردي مناسب نمي تواند به عنسوان يسك مركسز درمساني
ايده آل محسوب گردد و درصورت چنين كمبسودي ،ديگسر
خدمات بيمارستاني از اين نقص بزرگ مت أ ثر مي شوند ( . ) 2
اغلب اولين تجربه بيماران به بخش اورژانس مربوط مسي -
شود و از آنجا كه به درمان ،مراقبت فوري و خاص نيازمند
هستند درك مشكل بيماران در بخسش فوريست هسا جهست
رضايت در آنها ضروري است ( . )3تقريبًا  %22از مراجعين
به بخش اورژانس ،دربخش هاي مختلف بيمارستان بستري
مي شوند ،بنابر اين مي بايست با ارائه خدمات مطلسوب از
بودجه اي كه صرف هزينه مراقبت ها ميشود حداكثر بهسره
را برد (  .)4عالوهبر اي ن رشد و توسعه در هر كشور و يسا
هر نظامي از جمله نظام بهداشت و درمان كشور بدون يك
سيستم ارزشيابي كارآمد فاقد مفاهيم و ابزار الزم و اساسي
براي تحقق اهداف آن نظام است  .مديران و سياستگذاران
در چنين نظامي جهت سياستگذاري و برنامسه ريسزي بسه
اطالعات جامع و صسحي و بسه موقسع نيساز دارنسد  .نظسام
بهداشت و درمان هر كشور زماني توانمند است كه بتواند
با همكاري ساير بخش ها در حد مقدورات توسعه ملي به
رسالت و اهداف خود نائل آيد (  .)5نقش سيستم ارزشيابي
در خدمات بهداشتي ،درماني ،جمع آوري داده ها ،محاسبه
شسساخص هسسا ،مقايسسسه بسسا اسسستانداردها و ا رزشسسيابي و
اعتبارسنجي سازمان ها و همچنين تفسير و تحليسل نتساي،،
گزارش دهي و نهايتًا دادن بازخورد و استفاده از اطالعات
بدست آمده براي ارائه خدمات كارآمد و اثربخش ا ز طريق
سياستگسز اري و برنامسه ريسزي ا سستراتژيك بسسيار حسائز
اهميت است ( .)6در عرصه خدمات بهداشست ي و درمساني
به لحساظ اهميست و حساسسيت مسسئله درمسان و سسالمت
جا معه ارزياب ي از جاي گساه ويسژهاي برخسوردار اسست (.)7
فقدان ارزشيابي نه تنها به افزايش هزينه هاي درماني مسي -
انجامد ،بلكه غفلت در ا رائه مراقبت هاي بهداشتي سالمت
جامعه را شديدًا به مخاطره مي اندازد  .حال آنكه تسأمين آن
عالوهبسر تضسمين و تس أمي ن سسالمت بهسر هوري كامسل از
م ؤسسات درماني را نيز با هزينه مناسسب در پسي خواهسد
داشت (  .)2بسديهي اسست كسه بي مارسستان و بخسش هساي
مختلف آن بهخصوص اورژانس ،هريك به عنوان سازماني
با وظايف حياتي كه برعهده دارند بايسد همگسام بسا سساير
واحدها و البته در صدر آنها مورد ارزشيابي قسرار گيسرد و
بهبود آنها در ه رسطحي كه در توان جامعه است ،سرلوحه
امور شود (  .)9در بررسي که توسط فسوالدي انجسام شسده

است %99/9 ،مدي ران به مدي ريت و ارزيابي به عنوان يک ي
از وظاي ف اصل ي مدير اشاره کرده اند (  .)19در مطالعسها ي
که توسط  Worthenو همکساران صسورت گرفتسه اسست،
مشسسخص گردي س د کنتسسرل و ارزي سابي م سي توانسسد بسسر رو ي
رضسساي تمندي و کسساهش کشسسمکش هسساي بسسي ن پزشسسک و
بي مارستان نقش داشته باشسد (  .)11در تحقي قسي کسه پسور
کريم ي به منظور بررس ي مقايسهاي در ارزشسيابي و ميس زان
عملکسرد بي مارسستاني انجسام داد نتي جسسه گرفتسه اسست کسسه
ارزشياب ي کم ي و کي ف ي خدمات درمسان ي بسه منظسور انجسام
وظايف بي مارستاني از ضسروريات اجتنساب ناپسذير اسست
(  .)12از آنجايي که اورژانسس بيمارسستان هسا قلسب نظسام
درمان را تشکيل مي دهند ،اصالح آن باعث بهبودي سساير
بخسسش هسساي درمسساني خواهسسد گرديسسد ( 14و .)13اهميسست
اورژانس تا آن حد است که اين بخش به صورت مستقل و
براسسسا ضسسوابط اسسستانداردهاي امس داد رسسساني ،درمسسان و
بسسازتواني بيمسساران و حسسواد پزشسسکي مصسسوب وزارت
بهداشت ،درمان و آاموزش پزشکي ارزشيابي مسيشسود و
چنانچه از نظر ارزشيابي بخش اورژانسس زيسر اسستاندارد
قلمسسداد شسسود ،سسساير بخسسش هسساي بيمارسسستاني ارزشسسيابي
نخواهند شد ( 16و  ) 15و با در نظر گرفتن اينکه موفقيست
هر س ازمان ي درگرو وجود ي ک نظام ارزشسيابي و نظسارت
کارآمد و بسا کفايست اسست ،در واقسع ارزشسياب ي يکس ي از
مهمتري ن عناصر فراينسد مسدي ريت ي را تشسکيل مسي دهسد و
فقدان يک ساز و کار ارزشياب ي مؤثر در يسک بي مارسستان،
به لحاظ اهميت باالي اي ن سسازمان نسه تنهسا بسه افسزاي ش
هزينه هاي درمان ي خوا هد انجامي د ،بلکه بخاطر غفلست در
ارائه صحي مراقبت ،سالمت کل جامعه را نيز به مخاطره
خواهد انداخت .لذا با عنايت به اهميت فرايند ارزشياب ي و
ت أثير آن در بهبود عملکرد بي مارستان بر آن شدي م ابسزار و
فرايند ارزشياب ي اورژانس بي مارستان هاي شسهر تبريسز را
مورد تحليل و بررسي قرار دهي م تا به ايسن سسؤال پاسس
دهيم که آيا از ديد متخصصين ارزشيابي ابزار فعلسي ديسد
مناسسسبي از عملکسسرد اورژانسسس بيمارسسستان هسسا در اختيسسار
برنامه ريزان و سياست گذاران قرار مي دهد (روايي ابزار) و
ثانيًا روند اجراي ارزشيابي در بيمارستان ها بسه چسه نحسو
صورت ميگيرد.

واد

ر ش

اين پژوهش يک مطالعه کيفي است که به صورت
توصيفي انجام شده است .اين پژوهش در  2مرحله انجام
پذيرفته است .در مرحله اول مطالعه ابزار ارزشيابي
اورژانس بيمارستان مورد بررسي واقع شد که جامعه
پژوهشي اين مرحله را کليه کارشناسان و صاحبنظران
ارزشيابي بيمارستان ها تشکيل مي دادند و از بين آنها 6
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صاحب نظر برجسته به صورت نمونه گيري مبتني بر هدف
انتخاب گرديدند .در روش نمونه گيري مبتني بر هدف
محقق براسا هدف مطالعه و سودمندي بيشتر نمونه ها،
کساني را انتخاب مي کنند که بتوانند به سؤاالت تحقيق
پاس دهند .با اس تفاده از اين روش در مرحله اول افرادي
را که معيارهاي مورد نظر (حداقل  5سال سابقه اجرايي
در اداره ارزشيابي معاونت درمان يا داشتن مدرک دکتري
مديريت خدمات بهداشتي درماني) را داشتند ،شناسايي
شدند و در مرحله بعد براسا نظر اين افراد ،افراد
صاحب نظر نهايي انتخاب گرديدند .نظرات اين افراد در
خصوص ابزار ارزشيابي مورد نظر طي مصاحبه جمع آوري
شد و جمع بندي گرديد .در مرحله دوم مطالعه فرآيند
ارزشيابي اورژانس بيمارستان مورد بررسي قرار گرفت که
جامعه پژوهش شامل تمامي اورژانس هاي بيمارستان هاي
آموزشي  -درماني شهر تبريز که با ا بزار ارزشيابي کتابچه
الف( 1/چک ليست) ،مورد ارزشيابي ساالنه قرار مي-
گرفتند ،بود که روند ارزشيابي اورژانس يکي از اين
بيمارستان ها که به صورت تصادفي انتخاب گرديد .مورد
مشاهده قرار گرفت .پژوهشگران در زمان ارزشيابي ساالنه
اورژانس اين بيمارستان به همراه کارشناسان اداره
ارزشيابي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي تبريز در
محل اورژانس بيمارستان حاضر شده و روند ارزشيابي
انجام شده را مورد مشاهده قرار دادند و طي مصاحبه با
کارشناسان و مسئولين مورد ارزيابي در بيمارستان
اطالعات الزم را در خصوص مشکالت فرايند جاري
جمع آوري ن مودند.

نت يج

به طور کلي چك ليست ارزشيابي اورژانس بيمارستان -
ها ،شامل  222بند بوده كه  222بند امتيازي و  2بند
تشريحي ميباشد  227 .بند امتيازي مشتمل بر  6قسمت
مي باشد؛ الف) نيروي انساني با  22درصد بندها و 686
امتياز ب( جنبه هاي ارزشي ،اخالقي و مراعات موازين
شرعي با  2درصد بندها و  062امتياز ج) مسائل ساختاري
با  06درصد بندها و  622امتياز د) تجهيزات غيرمصرفي
اورژانس با  %01بندها و  216امتياز ) ،مالحظات دارويي با
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 %22بندها و  222امتياز و) ساير جنبه هاي مهم با %08
بندها و  682امتياز كه در مجموع بالغ بر  1299امتياز مي -
شوند .مالحظات دارويي با  %22داراي بيشترين بندها و
جنبه هاي ارزشي ،اخالقي و مراعات موازين شرعي با %7
داراي كمترين تعداد بندها در كتابچه الف 0/هستند .ساير
جنبه هاي مهم با  %22داراي بيشترين امتياز و جنبه هاي
ارزشي ،اخالقي و مراعات موازين شرعي با  %2حائز
كمترين امتياز در كتابچه الف 0/هستند.
در زير نتاي ،پژوهش در دو قسمت بررسي ابزار و
تحليل فرآيند ارزشيابي اورژانس ارائه گرديده است.

ا ف) ابزار ارزشی ب
سؤ االت تکراري در بخش هاي مختلف چک ليسست بسه
دفعات مختلف پرسي ده شده است و اکثريت قاطع سؤال ها
بهصور ت عبارات ناقص و چند پهلو است .که با توجه به
اهميت وقت براي ارزشيابان و هم پرسنل دخيسل در امسر
ارزشيابي بهتر است با تجديد نظر در اين سؤ االت مسوارد
تکراري حذف شود  .همچنين سؤ االت زياد در چک ليست
باعث خستگي و عدم تمرکز و عدم توجسه ارزشسيابان بسه
امر ارزشيابي ميگردد به کرات سؤ االتي وجود دارنسد کسه
متضمن چند مورد آزمودني از انواع مختلف هستند و نيز
سؤال هاي متعددي وجود دارند که قضاوت را به خود فرد
يا گروه بازديد کننده واگذار کسرده اسست  .ايسن سسؤ االت
پيوستگي و انسجام الزم را نيسز نداشسته و نمسره دهسي بسه
سؤ االت به صورت انتزاعي و کام الً ذهن ي انجام شده است
و از هيچ مبناي منطق ي تبعيت نمس يکنسد .مسواردي وجسود
دارد که از مسئولين بيمارستان ادعا بدون مدرک پذيرفتسه
ميشود در حاليکه دستورالعمل چک ليست ارزشياب ي باي د
به صورت کامل و جامع ،شامل تمام ي استانداردهاي مورد
سؤال در چک ليست باشد  ،دستورالعمل موجود ي کسسر ي
استانداردهاي مبهم و کل ي را ارائه کرده و در برخي موارد
نيز اص الً استانداردي تدوي ن نشده است (جدول .)0
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جدول  :1مشکالت موجود در ابزار ارزشيابي
مشکالت چک ليست ودستورالعمل

سؤاالت

چکليست
)0مبهم بودن سؤاالت چکليست
)2چند آيتمي بودن سؤاالت و اشكال در
امتيازدهي

)6وجود استانداردهاي كه پرسنل آگاهي

0،2،00،02،01،02،18،62،60،68،20،82،22،061،228
0،2،22،21،62،62،66،82،80،82،86،82،81،82،88،82،22،20،28،020،022،026،021،026،028،022،006،022،02 2،
021،022،028،066،062،068،062،022،011،012،018،012،066،062،026،200 ،
2،02

ندارند
)2وجود سؤاالت غير مربوط با هدف

06

ارزشيابي
)1عدم توجه به روند ارزشيابي
)6مشکل در توضيحات چکليست و ارجاع

26
22،12

به فرد غير متخصص جهت پاس دهي
)2وجود سؤاالت تکراري در چکليست

28،62،82،222،022

)8مغايرت دستورالعمل با سؤاالت چک-

26،22،022

ليست
)2وجود سؤاالتي در چکليست بدون

26،68،82،81،16،11،16،62،022

وجود استاندارد در دستورالعمل
)02مبهم بودن استاندارد دستورالعمل

20

)00ناقص بودن اطالعات استاندارد

28،80،88،82

دستورالعمل
)02غير مربوط بودن سؤاالت چکليست با

22

استاندارد مربوطه
)06عدم ارتباط سؤال با قسمت ارزشيابي

28،020،022،202

مربوطه
)02نبود روايي در سؤاالت

208،222
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ب) فرايند ارزشی ب
فرايند ارزشيابي بيمارستانها بدون توجه به چکليست
ارزشيابي انجام شده و درباره توجيه ارزشيابي شونده در مورد
اجزاء ،اهداف و روش ارزشيابي هيچ تالشي انجام نميپذيرد.
امور تسهيلکنندگي از جمله آموزش ،ارشاد و توسعه جهت
بهبود روند تدوين نشده و هيچ کدام از طرفين (هم ارزشيابي
شونده و هم ارزشيابي کننده) فلسفه و چرايي ارزشيابي را
نميدانند .به دليل عدم ارائه بازخورد نتاي ،به ارزشيابي
شونده ،نتاي ،ارزشيابي در بهبود و توسعه بيمارستان هيچ تأثير
مثبتي نميگذارد و بهتبع آن نتاي ،ارزشيابي در سياست-
گذاريهاي بيمارستان و بهبود مستمر امور بيمارستان نيز
منعکس نميشود .در فرايند ارزشيابي انجام شده ،بر ظواهر
امور بيشتر تأکيد شده و بر عملکرد فردي و سازماني هيچ
توجهي نميگردد .جو بياعتمادي (مچگيري) بين ارزشيابي
شونده و ارزشيابي کننده وجود دارد و همکاري سازندهاي بين
ارزشيابي شونده و ارزشيابي کننده مشاهده نميگردد .به
ريشهيابي مشکالت و برقراري ارتباط علي و معلولي بين آنها
نيز توجهي نميگردد فرايند ارزشيابي انجام شده گسسته بوده
و تداوم معنيداري در فرايند آن مشاهده نميگردد .براي انجام
ارزشيابي هيچ تيم تخصصي سازماندهي نشده و شرايط خاص
و اقتضائات محيطي و سازماني بيمارستانها در ارزشيابي
لحاظ نميگردد.

بحث نتیج گیری
همانگونه که يافتههاي پژوهش نشان ميدهند کمترين توجه
ابزار موجود بر مؤلفه "ميزان رضايتمندي مراجعين اورژانس"
ميباشد .اين در حالي است که رسالت اصلي اورژانس نجات
جان بيماران و بهتبع آن رضايت بيماران و خانواده آنها مي-
باشد .چکليست مورد بررسي بجاي توجه به اين مؤلفه مهم،
جنبههايي را مانند ارزشهاي متعالي و ضوابط" مورد بررسي
قرار ميدهد که در اورژانس اهميت خيلي کمتري دارند گرچه
نحوه امتيازدهي به اين جنبهها نيز کامالً بهصورت ذهني و
انتزاعي ميباشند .جعفري پويان و همکاران نيز در پژوهش
خود با عنوان "شکاف ميان ادراک و انتظار مديران بيمارستان
استان همدان از نظام ارزشيابي بيمارستان در سال  "0682به
همين نتيجه رسيدند و تأکيد ميکنند که در يک نظام ارزشيابي
مطلوب بيشترين توجه بايد به ميزان رضايتمندي بيمار
معطوف گردد ( .)02همانگونه که نتاي ،پژوهش نشان ميدهند
در چکليست موجود هيچگونه ارزشيابي از وضعيت مالي
اورژانس بيمارستان به عمل نميآيد که اين خود ميتواند يکي
از داليل ورشکستگي در بسياري از بيمارستانها بهشمار رود.
وطنخواه نيز در مطالعهاي با عنوان "بررسي نظام ارزشيابي
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بيمارستانهاي تحتپوشش دانشگاه علوم پزشکي ايران با
استفاده از کارت امتيازي متوازن "بيتوجهي و ضعف عمده
سيستمها و معيارهاي مالي را به عنوان نقطه ضعفي براي ابزار
ارزشيابي موجود برشمرد ( .)08جهت انجام يک ارزشيابي
جامع نياز به دستورالعملي براي پر کردن چکليست ميباشد
که شامل تمامي استانداردهاي موجود در چکليست باشد .در
حاليکه دستورالعمل موجود يکسري استانداردهاي مبهم و
کلي را ارائه کرده است حتي در بسياري از موارد مانند
سؤاالت  ... ،26 ،16 ،68 ،82 ،81دستورالعملي جهت
پاسخگويي به سؤال وجود ندارد و قضاوت در مورد
امتيازدهي به سؤال به فرد و گروه بازديدکننده واگذار گرديده
است .صاحبزاده و همکاران نيز در پژوهشي با عنوان
"بررسي استانداردهاي بخش اورژانس وزارت بهداشت با
استانداردهاي ايزو" به اين نتيجه رسيد که استانداردهاي
وزارت بهداشت ديد و نگرشي جامعنگر به کليه جوانب
سازمان ،فرآيندها و مديريت ندارد .محققين مطالعه فوقالذکر
ضرورت بازنگري در استانداردهاي اورژانس مصوب وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکي را مطابق با استاندارهاي
ايزو مطرح نمودند ( .)02بررسي ابزار موجود نشان ميدهد که
اين چکليست عالوهبر استانداردهاي مربوط به تجهيزات و
ساختار بيمارستان مسائل مربوط به نيروي انساني را نيز در بر
ميگيرد ،گرچه بسياري از سؤاالتي را که در اين قسمتها
وجود دارد را نميتوان به درستي سنجيد ولي اين ديد کلي
ابزار به تمام جوانب ،يک نقطه قوت ميباشد .محکم و
همکاران نيز در مطالعهشان در سال  82بيان ميکنند که غير از
بهبود امکانات فيزيکي و تجهيزاتي که قطعًا در پيشآگهي
بيماران مؤثر خواهد بود ،الزم است عملکرد پزشکان و پرسنل
نيز هر چندگاه ارزيابي شود تا مشکالت موجود مورد
شناسايي قرار گرفته و اصالح شوند ( .)22در حالحاضر با
وجود استانداردهاي مورد عمل وزارت بهداشت و کسب
درجههاي  0و  2هنوز وضعيت بيمارستانها بهخصوص
اورژانس آنها مطلوب نميباشد و با فرض اين که ارزيابي به-
طور صحي و با کيفيت انجام شود به چه علت هنوز
بيمارستانها با وجود داشتن درجه  0فاقد کارايي و اثربخشي
مناسب هستند .از جمله داليل عدم کارايي و اثربخشي
بيمارستانها را ميتوان به نبود استانداردهاي دقيق ،جامع،
درست و شفاف جستجو کرد ( .)20وطنخواه نيز در مطالعه
خود به اين نتيجه رسيد که ذينفع بودن دستگاه ارزيابيکننده و
تأثير گذاردن آن در نتاي ،ارزشيابي در برخي موارد و واقعي
نبودن درجه ارزشيابي بيمارستانها ،به عنوان نقاط ضعف
سيستم ارزشيابي فعلي ميباشند ( .)08روند ارزشيابي
اورژانس بيمارستانها هر سال فقط يکبار توسط معاونت
درمان صورت ميگيرد .چنين ارزشيابيهاي گسستهاي نمي-
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تواند در افزايش کارايي و اثربخشي اورژانس بيمارستانها
مؤثر باشد.
در مطالعهاي که در سال  2222در آمريکا انجام شده است
ديده شده که ارزشيابي اورژانسها نه تنها بايد بهصورت
دورهاي انجام گيرد بلکه بسته به ميزان اطالعات و تجربه فرد
بازر هر بار نتاي ،ارزشيابي متفاوت ميباشد (.)0
همانگونه که يافتههاي پژوهش نشان ميدهد در فرآيند
کنوني ارزشيابي وجود جو بياعتمادي (مچگيري) بين
ارزشيابي شونده و ارزشيابي کننده بيداد ميکند .نتاي،
ارزشيابي به ارزشيابي شوندگان بازخورد داده نميشود و از
نظرات آنها در جهت اصالح فرآيندها استفاده نميشود.
عالوهبر اين عدم توجه به مشتري (خواستهها و انتظارات آنها)
از اشکاالت اين فرآيند و ابزار محسوب ميشود .خليلنژاد نيز
در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که روند ارزشيابي در ايران
يکطرفه بوده و از تمرکز بااليي در طراحي و اجرا برخوردار
است .به همين دليل عمالً از طرف دريافت کنندگان و ارائه
دهندگان خدمت حمايتهاي الزم در جهت توفيق و نتيجه
بخشي اين فرآيند صورت نميگيرد (.)22
از يافتههاي گسترده بدست آمده در اين مطالعه چنين
نتيجهگيري ميشود که استانداردها و سبک ارزشيابي موجود
داراي نواقص بسياري در جنبههاي مختلف است که به آنها
اشاره گرديد و لزوم بازنگري در اين امر را بيش از پيش بر ما
آشکار ميسازد .جهت بازنگري و اصالح استانداردها و

فرايندهاي موجود ،توجه به تمامي نکات ذکر شده حائز
اهميت است .انجام اصالحات در اين زمينه نيازمند يک تعهد
جامع در بدنه نظام سالمت و يک حمايت گسترده از باال به
پايين جهت تضمين اجراي آن است.

ی نه دات

و ش

 استفاده از شاخصهاي ملموارزشيابي اورژانس بيمارستانها
 تهيه دستورالعمل شفاف و گويا در مورد چكليستارزشيابي اورژانس بيمارستانها
 استفاده از استانداردهاي اعتباربخشي معتبر(استانداردهاي اعتباربخشي  JCAHOو  )...در جهت
تدوين ابزار جديد ارزشيابي اورژانس بيمارستانها
 ارائه بازخور از نتاي ،ارزشيابي بيمارستانها جهت آگاهياز نقاط قوت و ضعف
و قابل اندازهگيري جهت

ت دير ت کر
بدينوسيله نويسندگان مقاله مراتب تشکر و قدرداني خود
را از کارشناسان اداره نظارت و ارزشيابي دانشگاه علوم
پزشکي تبريز و متخصصين شرکتکننده در اين مطالعه اعالم
ميدارند.
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