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 ندیفرآ تیریدر حوزه مد یمطالعه مورد -کایمتحده آمر تاالیبهداشت و درمان ا یندهایبهبود فرآ

 (BPMوکار )کسب

 چکیده

بهداشت و درمان با آن مواجه اطالعات ناقص، متناقض و متنوع یکی از مشکالت تکنولوژی اطالعات است که صعنت 

وکار در سیستم اطالعات پزشکی سازی اصول مدیریت فرآیند کسبتواند پیادهباشد. یکی از راهکارهای حل این مشکل میمی

شود. برای حل بسیار قابل اعتماد است و باعث کاهش زمان دسترسی به اطالعات بیماران میبخش بهداشت و درمان باشد. این راه

دهندگان خدمات درمانی و مرکز خدمات سازی کنترل فرآیند عفونت بالینی با همکاری ارائهکار پیادهاین کار، گردشانجام 

( و استاندارد ارتباطات، برای HL7گیری از سطح هفتم سالمت )کار با بهرهبهداشت و درمان در ایالت متحده اجرا شد. جریان

های ها به طور واضح بر قابلیتنهایی داده اتوماتیک بالینی استفاده شد. تجزیه و تحلیلگیری های مختلف تصمیماستفاده از سیستم

وکار در بهبود اطالعات ادغام شده، افزایش کیفیت مراقبت از بیماران، کاهش استرس کارمندان بخش مدیریت فرآیند کسب

 کند.های درمان تاکید میسالمت و کاهش هزینه

سالمت  سطح هفتم -بهداشت و درمان -کار مدیریت جریان -(BPMوکار )فرآیند کسبمدیریت  کلمات کلیدی:

(HL7)- کنترل عفونت 

 بیان مسئله

  BPR  یندهایبا فرآ یسهدر مقا یکاتومات یستمیس یندهایفرآ ( متوجه شدند که3991)در سال  یهامر و چامپ

باشد. توجه شود که برای ایجاد تغییرات در وکار مناسب نمیکسبهای اگرچه، این رویکرد برای تمامی زمینه .ناکارآمدتر هستند

هایی که ارزش افزوده ایجاد ساختار سازمانی نیاز به آزادی وجود دارد و همچنین بخش اعظم این آزادی باید مربوط به فعالیت
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های قانونی وجود دارد و وکارهای مختلف مانند صنعت بهداشت و درمان، انواع مختلف محدودیتکنند، باشد. در کسبنمی

هایی دستورالعمل پزشکان باید با آن مطابق باشد. از این رو آزادی برای ایجاد تغییر در ساختار سازمان و برای حذف کردن فعالیت

 کنند، به صورت کامل وجود ندارد و موانعی نیز همراه است.که ارزش افزوده ایجاد نمی

تواند وکار معرفی شوند بدین وسیله نتایج بهبود فرآیندها مییت فرآیند کسبروش کار بدین گونه است که اصول مدیر

ها، فارغ شدن کارمندان از کارهای روتین روزمره، بهبود امنیت بیماران بدون مهندسی مجدد به شرح زیر باشد: کاهش هزینه

و تکنولوژی اطالعات برای  BPMروند  شود تا چگونگیسازمان و عدم تغییر منابع و محیط. یک کیس به طور مثال انجام می

کاهش خطای انسانی در بهداشت و درمان را نشان دهد. این مثال از پروژه یک مشتری در ایاالت متحده آغاز شد. هدف پروژه 

 بهبود بهروری فرآیند کنترل عفونت در بیمارستان بود.

ت و تعاریف برخی اصطالحات مربوط به فرآیندها رو است: در بخش اول مروری بر ادبیاساختار این مقاله به شرح روبه

شود. در بخش دوم به داده می BPMو  BPRشود و همچنین توضیحاتی نیز راجع به برای در نظر گرفتن یک مبنا انجام می

 شود. در بخش سوممعرفی بهداشت و درمان و فرآیندهای بالینی به عنوان توابعی برای خصوصیات کنترل عفونت پرداخته می

 رسد.گردد و مقاله با بخش نتایج به پایان میمطالعه موردی بررسی می

 بهداشت و درمان و فرآیندهای بالینی

 فرآیندها

ها به عنوان شوند. بنابراین فعالیتاست، شناخته میهایی که سازمان ایجاد کردهبه طور کلی فرآیندها به عنوان فعالیت

ای که های پیچیدهها ممکن است به عنوان بخششود. آن شاخصنظر گرفته میکوچکترین شاخص برای ساخت یک فرآیند در

های بیشتر تقسیم شود، مشاهده تواند به بخشهای اتوماتیک، که نمییا فعالیت برای برخی دالیل نیازی به تجزیه و تحلیل ندارند،



        

  

بهبود فرآیندهای بهداشت و درمان ایاالت  غالمرضافاطمه حاجیترجمه و تنظیم: 

 متحده امریکا

 

 
یا کاری ک به صورت اتوماتیک انجام شود، نیز باشد.  شودتواند مربوط به کاری که دستی انجام مینمود. عالوه براین فعالیت می

های دارای ارزش افزوده تاکید دارد. ها و توجه به انواع مختلف ورودی و خروجیمکانی فعالیت-تعاریف دیگر بر سفارش زمانی

 شود:زیر تعریف می دهند. در نتیجه فرآیند به صورتشوند و یک تعریف جامع را ارائه میتمامی تعاریف با یکدیگر ادغام می

این  "شود.کنند، فرآیند نامیده میوکار، فعالیت میهایی که در زمینه موضوع کسبچرخه زمانی و منطقی شامل فعالیت" 

 تعریف تمامی توضیحات فرآیند را در بر دارد.

کند. فرآیندهای میوکار سازمان را هدایت وکار یک فرآیند خاص است که به وسیله اهداف کسبدر نتیجه فرآیند کسب

کنند تقسیم بندی نمود. کنند و فرآیندهایی که ایجاد ارزش نمیتوان به فرآیندهایی که ارزش افزوده ایجاد میوکار را میکسب

شوند. های شرکت، تولید محصول و خدمات ارائه شده به مشتریان میبنابراین فرآیندهای دارای ارزش افزوده شامل تخصص

های فرآیند مکمل و فرآیندهای اصلی )ایجاد کننده ارزش دهند. تفاوتها را تسهیل میکار تکمیل شده، عملیاتوفرآیندهای کسب

 شود.ها استفاده میشود تا نسبت به هم ارجعیت داشته باشد، در موارد مختلف و بسته به نیاز از هرکدام از آنافزوده( باعث نمی

رواج یافت. به عنوان پایه بازنگری و باز طراحی  3991( که از دهه BPRوکار )واژه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب

کیفیت، ها مانند هزینه، برخی شاخصشوند. برای انجام بهبودهای مناسب برای بخش بالینی،وکار شناخته میفرآیندهای کسب

اهداف فرآیندها را به صورت یک جا وکار تمامی . بنابراین مهندسی مجدد فرآیند کسبشوندگیری میاندازه ،خدمات و سرعت

ریزی، وکار برنامهنماید. از طرف دیگر مدیریت فرآیند کسبکند و به طور مداوم فرآیندهای بهینه شده را ارزیابی میبررسی می

 کنترل، نظارت درونی و بیرونی بر فرآیندها دارد.

 بخش بهداشت و درمان

های خود تحت فشار بودند این درحالی بود که کیفیت مراقبت از مسئولین بخش بهداشت و درمان برای کاهش هزینه

ها برای مراقبت از بیماران رو به افزایش وتهیه داروهایشان است. در حالی که بیمه مبلغ بیماران باید روز به روز افزایش یابد. هزینه
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به افزایش در نظر گرفته بود و تصمیمی افزایش مبلغ نداشت. تشخیص بیماری نیز مرتبط با های رو ثابتی را برای این هزینه

شوند. میزان گذاری میگیرد. هر گروه بر اساس میزان بازپرداخت ارزشبندی بیماران بر اساس نوع بیماریشان صورت میطبقه

های سیستم بهداشت و درمان در ایاالت با وجود تالش شود.بازپرداخت نیز براساس میزان دریافت پول از بیماران محاسبه می

( GDPدرصد تولید ناخالص داخلی ) 3.61های سالمت ترین سیستم در جهان، صنعت بهداشت و درمان است. هزینهمتحده، گران

 .گزارش شده ( تمامی کشورهای موجود در لیست همکاری اقتصادی و توسعه است،969برابر میانگین ) 4که تقریبا  4112در سال 

 فرآیندهای بالینی

بندی نمود. هر دو های: الگوی عمومی فرآیند و فرآیندهای درمان پزشکی دستهتوان به بخشفرآیندهای بالینی را می

توانند توسط گروه صلیب سرخ طراحی و اجرا شوند. الگوی عمومی فرآیند، به هماهنگ کردن فرآیندهای بهداشت و فرآیند می

ی که ایجاد ارزش افزوده پردازد. فرآیندهای درمان پزشکی نماینده فرآیندهای مراقبتافراد و واحدهای سازمانی می درمان در بین

گیری فرآیند بالینی توسط های خاص بستگی فراوان دارد. تصمیمگیریکنند، هستند. این فرآیندها به دانش پزشکی و تصمیممی

از اطالعات بالینی  گیری ،گیرد. به منظور ایجاد پشتیبانی تصمیمه دانش پزشکی صورت میهای بیماران با توجه بتفسیر کردن داده

سازی کند تا پیادهگیری این امکان را ایجاد میشود تا تصمیم درستی اخذ شود. همکاری دانش بالینی و پشتیبانی تصمیماستفاده می

پذیری الزمه فرآیند درمان است زیرا با توجه به نوع بیماری، انعطاف پذیر باشد.فرآیندها با کمک راهنمای درمان بسیار انعطاف

باشند. برای فرآیند درمان متفاوت است. نکته مهم آن است که فرآیندهای درمان دارویی باید از سرعت باالیی برخوردار 

تشخیص و درمان شامل:  های درمان و تشخیص استفاده شود. اجزای اصلی چرخهفرآیندهای درمان دارویی باید از چرخه

مشاهده، استدالل و عمل است. این مراحل به طور مداوم تا زمانی که که فعالیت دیگر نیاز به انجام نباشد و بیمار دیگر نیازی به 

 شوند. درمان نداشته باشد، تکرار می
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 های اطالعات در بهداشت و درمانسیستم

است. این موضوع ممکن است به علت عدم رت ناهمگن بودهاز گذشته تا به حال سیستم بهداشت و درمان به صو

گذاری و همچنین توسعه فناوری باشد. به منظور حداقل کردن ادغام شدن سازی سیستم، نبود توانایی سرمایهتخصص در پیاده

باید مورد ات است،های کاربردی اطالعکه استانداردی برای تبادل اطالعات بین برنامه  (HL7اطالعات استانداردهایی مانند )

. انددهد، تغییر کردهدهد چه اطالعاتی در زمانی که حوادث بالینی رخ میتوضیح می HL7استفاده قرار گیرد. بدین صورت که 

پیچیده پزشکی در حالت خاصی شرایط  برای تعریف Arden syntaxتوسعه یافت.  HL7نیز با حمایت  Arden syntaxعالوه به

نویسی نوشته شده و در یک فایل با زبان برنامه MLM. هر شودشوند استفاده می( نامیده میMLMی )که واحد منطقی پزشک

 است.مجزا برای تبادل دانش پزشکی ذخیره شده

 کنترل عفونت

به وسیله ایزوله نمودن منابع عفونت و کاهش   (HAI( فرآیندی برای حفظ بیماران از عفونت )ICکنترل عفونت )

میلیون 4داشت. ساالنه حدود های شایع بیماران مصون نگهتوان بیمارستان را از عفونتمی HAIوسیله باشد. بهیها مگسترش آن

میلیارد دالر افزایش پیدا  465میلیارد دالر به  264ها از های درمانی نیز رو به افزایش است هزنیهشوند و هزینهنفر بیمار می

گیرد، عالوه بر بیماران، پرستاران ایستگاه پرستاری نیز باید ط آزمایش مدفوع صورت میتوس HAIاست. مرحله شناسایی در کرده

( از سالمت پرستاران اطمینان حاصل ICPها نیز نمونه برداری صورت گیرد، سپس پزشکان کنترل عفونت )آزمایش دهند و از آن

 کنند.ها گوشزد میه آنکنند و همچنین نکات بهداشتی و مهم را در مورد آزمایش و سالمتی بمی
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 وکار در صنعت بهداشت و درمانمطالعه موردی مدیریت فرآیند کسب

های بهداشتی در و عمده تسهیالت مراقبت کارهای پزشکی در ایاالت متحده انجام شدهاین مطالعه موردی توسط راه

اند. بخش استخدام شده 2کارمند در  5411بیش از های متعددی تعلق دارد. ایاالت متحده وجود دارد. این تسهیالت به بیمارستان

تخت برای بستری بیماران نیز وجود  3111باشد که در سراسر سازمان حضور دارند. حدود نفر می 3111تعداد پزشکان نیز حدود 

 دارد.

یت شود و در نهاکار بررسی میشود، بهبودهای ممکن پیشنهادی براساس جریانتجزیه و تحلیل می ICفرآیند 

آغاز شد، تجزیه و تحلیل فرآیندهای  .411شود. پروژه از آوریل سال برای افزایش تاثیرگذاری فرآیند اعمال می ITراهکارهای 

ها برای مقایسه گیریگیری به پایان رسید. اندازهبا تکمیل اندازه .411ها صورت گرفت و در سپتامبر گیریموجود و پیش اندازه

ماه انجام شد.  34کار در سازی جریانکار اتوماتیک طراحی شدند. ساخت، آزمایش و یکپارچهزی گردشساقبل و بعد از پیاده

 کند.مروری بر کلیه مراحل پروژه می 3جدول

  خط زمانی

 فازها وریلآ می نئژو جوالی آگوست ربسپتام

 as-isتجزیه و تحلیل مدل       

 to-beطراحی مدل       

 سازیپیاده       

 امتحان کردن       

 ارزیابی      

 گیریآوری اطالعات: پیش از اندازهجمع       
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 گیریآوری اطالعات: پس از اندازهجمع       

 . برنامه پروژه1جدول  

 محیط پروژه

توزیع و  Siemens MEDشود که توسط شرکت نامیده می ®Soarianسیستم اطالعاتی که در این پروژه استفاده شده 

( در WFMS)  workflowرا برای بررسی چگونگی انباشت سیستم مدیریتی  در ادامه معماری توسیع یافته .توسعه یافته است

 TIBCOافزاری ی سلسله فرآیند نرممحصول سه جانبه ®Soarianاستفاده شده در محیط  WFMS. کنیممحیط  مطرح می

برای اضافه یا حذف کردن قوانین و لیست کاری کاربران  ®Soarianتواند از خدمات ارائه شده توسط می WFMS.  باشدمی

هایی از رابط کاربر های کاری بخشباشد. لیستدسترسی داشته ®Soarianویژه استفاده کند و همچنین به دیگر خدمات 

Soarian®  است که قادر است درWFMS اقداماتی راکه باید انجام شود را گوشزد نماید. از سوی دیگر کاربران رابط  به کاربران

ها در صورت نیاز کار به انجام فعالیتتوانند آغاز کننده اتفاقات باشند. از این رو به استناد موتور جریانمی ®Soarianکاربر 

نی پیچیده با دانش بالینی و اطالعات مخصوص بیماران قابل انجام است. شرایط بالی WFMSپردازند. مسیریابی ساده نیز توسط می

به منظور ارزیابی شرایط پیچیده،  WFMSوسیله تواند بهمی Arden Syntaxشود. بنابراین موتور قوانین مبتنی بر ارزیابی می

 استفاده شود.

 as-isتجزیه و تحلیل مدل 

های است. بنابراین با تمامی نقش ICجزیه و تحلیل فرآیند شد، فاز اول تتر توضیح دادهمطابق با برنامه پروژه که پیش

ها (. ترکیب تمامی مصاحبهICPپرستاران، کارمندان آزمایشگاه و  است)مثال: متخصص بالینی،درگیر در فرآیند مصاحبه انجام گرفته

 شد: as-isمنجر به ایجاد مدل فرآیند 

گیری به صورت دستی انجام ها گزارشد هماهنگی بین بخشبرای ایجا باشد،بخش جداگانه می 4شامل  ICفرآیند 

گیرد از دسته مشتریان برداری قرار میشود، بیماری که مورد نمونهشود. بخش اول فرآیند به محض بررسی نمونه بیمار آغاز میمی

یا خیر. این کار و انجام  انجام گیرد HAIشود بدین صورت که آیا باید عملیات فرآیند است. ابتدا نتایج آزمایش بررسی می
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شود هنگامیکه نتایج می برای پشتیبانی آزمایشگاه استفاده ISگیرد. روش های اولیه توسط بخش آزمایشگاه صورت میتست

گیرد. سپس شود، کارمند آزمایشگاه با بخشی که بیمار در آن قرار دارد تماس میآزمایشات مثبت باشد و عفونت تشخیص داده

شوند و مسئولیت ایزوله کردن بیمار را به عهده دارند. بعد از ایستگاه پرستاری از وجود بیماری عفونی مطلع می پرستاران در

دهد و به محض اینکه آزمایشگاه مستندات نتایج آزمایش را آگاهی ایستگاه پرستاری اقدامات الزم جهت جداسازی بیمار انجام می

نشان داده  3( برای بخش اول فرآیند در شکلEPCرسد. زنجیره فرآیند رویدادها )میآماده نماید، بخش اول فرآیند به پایان 

 است.شده

های اتفاق افتاده ها باید میزان عفونتبخش دوم فرآیند مربوط به کنترل و پیگیری است، به صورتی که تمامی بیمارستان

شود. بیماری عفونی به صورت ماهانه یا روزانه تهیه می های خاصی مربوط به هر نوعرا گزارش کنند. برای مشتریان نیز گزارش

( . زمانی که گزارش توسط پزشکان کنترل عفونت ارسال 4باشد )شکل این گزارشات نقطه آغازی برای بخش دوم فرآیند می

ست. سپس ایزوله شدن گردد. نتیجه این کار تهیه لیستی از بیماران قابل پیگیری اشود، برای وجود عفونت مورد بررسی قرار میمی

کند و در کند، بلکه تمامی بیماران را کنترل میتنها بیماران عفونی را بررسی نمیدر طول روز  ICPشود. بیماران عفونی بررسی می

 کند.صورت مشاهده عفونت به سرعت اقدام به جداسازی می

 با تجزیه و تحلیل فرآیند مشکالت زیر مشاهده شدند:

 :شاود، هنگامیکه گزارش بیمار عفونی بعد از ساعت کاری و در تعطیالت آخر هفته آمااده  عدم هماهنگیICP تواناد می

گزارش را صبح روز بعد بررسی کند. وقفه زمانی ایجاد شده مشکل بسیار بزرگ و مهمی است.) این گزارشاات مرباوط 

 به بخش دوم فرآیند است(.

  :دهد که هیچگونه فناوری اطالعاتی تجزیه و تحلیل فرآیند به صورت واضح نشان میعدم استفاده از فناوری اطالعات

هیچگونه دسترسای باه  ICPبه عالوه تحقیقات بیشتر نشان داد که  وجود ندارد. ICPهای دریافت شده توسط در گزارش

Soarian® است.نداشته 

  :نماودار بیمااران باه صاورت دساتی آمااده  بررسای گزارشاات وصرف زمان بسیار برای تهیه گزارشات و نمودارها

سازی مدارک ماورد نیااز پذیر نبود. آمادهشدند. به همین دلیل دسترسی به گزارشات و جداول بیماران در لحظه امکانمی

 داد.درصد از وقت روزانه کارکنان را به خود اختصاص می 11حدود 

  دخالتICP حتی اگر رسانی: در اطالعICP عفونی باشد نیز، بازهم به صورت مستقیم در فرآیناد  اریمسئول کنترل بیم

هاا شد و آنارسال می ICPنقش ندارند. تحقیقات بیشتر نشان داد که در زمان مشاهده بیمار عفونی یک پیام صوتی برای 
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ان عفونی آغاز شده کرد، ایزوله کردن بیمارپیام را دریافت می ICPنمودند. هنگامیکه پیام را به ایستگاه پرستاری منتقل می

مشاغول کاار  ICPها کاه گرفت. با این وجود بعد از پایان ساعت کاری و آخر هفتاهفرآیند انجام می ICPو تحت کنترل 

شد. با انجام این کار تحویل داده می ICPشد و تنها گزارش کار به نبود، این پیام مستقیما به ایستگاه پرستاری فرستاده می

 نمود.شود. سرعت فرآیند افزایش پیدا میتر شناسایی و رسیدگی میسریع بیماران عفونی بسیار
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 فرآیند اطالع رسانی as-isمدل  1شکل 
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 فرآیند پیگیری as-is لمد 2شکل 

 to-beتجزیه و تحلیل مدل 

های توان از دخالتتوان تغییری در مسائل مربوط به ظرفیت پرسنل ایجاد نمود. همچنین نمیکامال واضح است که نمی

ICP کند درست در بخش پیگیری خودداری نمود. آزمایشگاه فقط به صورت مستقیم فقط به ایستگاه پرستاری اطالع رسانی می

نماید. عالوه براین، با انجام کاری برای بهبود زمان چرخش بیمارانی که عمل میمانند حالتی که خارج از زمان کاری و تعطیالت 
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ارائه و  های تلف شده هنگام تولید،های مختلف موافقت شده بود ولی عملی نشد، اما برای رفع زمانبین بخشباید ایزوله شوند،

های سازی فعالیت. در انجام این کار، موافقت برای بهینهها و همچنین نمایش نمودار بیماران اقداماتی انجام گرفتمطالعه گزارش

IC  انجام شده توسطICP است. وکار موجود، صورت گرفتهبدون تاثیر بر فرآیندهای بالینی و کسب 

صورت  ICفرآیند  as-isمدل  بنابراین تمرکز بر هماهنگ سازی بخش اطالع رسانی عفونت و  بخش پیگیری در

روز و شود. جریان کار جدید باید نتایج بهکار جدید برای این فرآیند می( . توصیه به معرفی جریان4کلو ش3است )شکل گرفته

گیرد. شود، مورد استفاده قرارمیتعریف می HL7اصالح شده از بیماران عفونی را نمایش دهد. بنابراین اتفاقاتی که توسط 

دهد. مطالعه موردی برای یک پروژه شگاه را به صورت مشترک نمایش میکار نتایج جدید و اصالح شده آزمایبراین گردشعالوه

های مقاوم ( و انتروکوکCDIFFدهد ، آن دو شامل: کلستریریوم سخت )عفونت را پوشش می 4جریان کار فقط  آزمایشی است،

 MLMبالینی شناسایی شد و را پوشش دهد، زمانی که شرایط  HAIتواند به سادگی ( هستند. همچنین میVREبه ونکومایسین )

 برای ارزیابی آن شرایط ایجاد شود.

باشد. طبق توافق ایجاد شده با مشتریان، این بخش از فرآیند هیچگونه فرآیند اطالع رسانی می to-beمدل  1شکل

شود. بنابراین رابط یآشکار م to-beتغییری ننمود. با این وجود ارتباط بین فرآیند اطالع رسانی و پیگیری عفونت در مدل فرآیند 

است. بدین ترتیب، فرآیند پیگیری بالفاصله بعد از فرآیند رسانی اضافه شدهبه فرآیند اطالع "رسانیاطالع"و  "پیگیری"بین 

 شود.شود و ارزش زمانی فرآیند با هماهنگ سازی دو بخش ذخیره میرسانی آغاز میاطالع
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 رسانیفرآیند اطالع to-beمدل  3شکل 
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 فرآیند پیگیری to-beمدل  4شکل 

نمایش داده شده، رخ داده است. فرآیند به منظور استفاده از  2تغییرات قابل توجه بیشتری در فرآیند پیگیری که در شکل

به فرآیند  WFMSواست شده اتوماسیون، یابی به سطح درخاست. برای دستکار به طور کارآمد و موثر اتوماتیک شدهجریان
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نیز از  ITدهد. حمایت را می ®Soarianدسترسی استفاده از  ICPشود. به عالوه فرآیند این مزیت را دارد که به معرفی می

 است.کارهای دستی بیشتر شده

زمایشگاه بالفاصله در شود که نتایج آزمایش در سیستم آزمایشگاه ثبت شود. نتایج آفرآیند پیگیری زمانی آغاز می

به ایستگاه پرستاری محلی که بیمار  ICPباشد،  VREیا حالت   CDIFFشود. تنها اگر نتایج آزمایش شامل کار درگیر میجریان

بالفاصله  ICPشود. از این رو، کار انجام میرسانی دوباره به صورت اتوماتیک از طریق گردشکند. اطالعقرار دارد، مراجعه می

است یا خیر همچنان کند. اعتبارسنجی اینکه بیمار جداسازی شدهمشاهده می ®Soarianت جدید را در لیست کاری خود در فعالی

باشد. این دسترسی داشته ®Soarianهای الکترونیکی درمانی در تواند به گزارشمی ICPاما گیرد، به صورت دستی صورت می

کند. متاسفانه شروع ایزوالسیون بیماران با توجه به عدم رش کاغذی یا جدول بیماران میرا قادر به کار مستقل از هر گزا ICPکار 

 خواب(شود.)مدیریت تختها در فرآیند به صورت دستی اجرا و نظارت میادغام نقش

سازی ، امکانات جدید برای بیشتر فرآیندها ایجاد نمود. بهینهISبا استفاده از  ICدر نتیجه اجرای گسترده فرآیند 

 فرآیند پیگیری عفونت بدین منظور طراحی شدند که اجرا نه در مواقعی که نتیجه آزمایش ثبت شود، to-beهای جدید مدل مزیت

اند یا بیمارانی که نیاز به حتی برای معاینات سرپایی به بیمارستان آمده شود،بلکه در زمانی که بیمار پذیرش یا پیش پذیرش می

ماهه .(. برای ایزوله نمودن بیماران عالوه بر بررسی نتایج آزمایشات گزارشات 2آغاز شود)شکل  ی دارد،های اورژانسمراقبت

گردد اگر گزاراشات حاوی عفونت بود پیش از آماده شدن نتایج جدید آزمایش بیمار بیمار در صورت وجود نیز بررسی می

ت فرآیند امنیت بیماران و همچنین باعث افزایش تاثیرگذاری نیز تواند به افزایش کیفیاین ویژگی جدید می شود.جداسازی می

 شود.می
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 کنترل کردن پروژه

شود. برای محاسبه عملکرد آوری نتایج پروژه، تجزیه و تحلیل جزئیات خروجی پروژه نیز آماده میهمزمان با جمع

گیری کلیدی تعریف شده با همکاری مشتریان و همچنین شاخص میزان زمان کار، مقیاس اندازهفرآیند قبل و بعد از اجرای جریان

دهنده زمان صرف شده های زمانی است که نشانرسانی در دسته مقیاسزمان اطالعها انتخاب شد. صرف شده برای انجام عملیات

گیری زمان بالفاصله پس از ثبت شدن نتایج آزمایش باشد. اندازهاز تشخیص بیمار عفونی جدید می ICPبرای مطلع ساختن 

به  رسانیه زمان صرف شده برای اطالعگردد. محاسبشود، متوقف میمطلع می  ICPشود. زمانیکه آغاز میتوسط آزمایشگاه، 

شد تا بالفاصله پس از آگاهی از بیمار عفونی درخواست می ICPکار، از گرفت. پیش از اجرای جریانصورت دستی انجام می

ثبت شد. در  ®Soarianرسانی به صورت خودکار توسط عکار، زمان اطالزمان را یادداشت نمایند )ساعت(. پس از اجرای گردش

آوری شد، زمان صرف شده برای های دیگری نیز جمعرسانی دادهبر محاسبه زمان اطالعهای مرتبط با زمان عالوهارتباط با داده

بود تا زمانی که صرف درخواست شده ICPها بودند. بنابراین از نمایش گزارش کاغذی بیماران یا جداول مربوطه شامل این داده

 کار(.سازی جریانکند را یادداشت نماید)پیش از پیادهداول میها یا نمایش جمطالعه گزارش

 %54کار بیش از سازی جریانرسانی درست بعد از پیادهدهد که زمان اطالعگیری نشان میمقایسه قبل و بعد از اندازه

ساعت کاهش  35عت بود و سپس به میانگین سا 51رسانی قبل از اجرا به طور میانگین . زمان اطالع( 4)جدول است کاهش یافته

دردستری  ICPها است که ها و شبهای فرآیند نظیر ظرفیت کارکنان در آخر هفتهساعت نیز مربوط به محدودیت 35یافت. زمان 

عالی است. است که این کار بسیار تاثیرگذارتر نموده ICکار جدید فرآیند های کاغذی به جریانجایگزین کردن گزارشباشد. نمی

های عفونت و جداول بیماران اختصاص از زمان کار روزانه خودا را به نمایش گزارش %11به طور میانگین  ICPعالوه براین، 

و  ICPسازی اطالعات بیمار فورا با ادغام سازی بهبود رسید. از زمانی که آمادهپس از پیاده %1داد و این مقدار به حدود می

Soarian® ده بود.قابل مشاه 
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رسانی زمان اطالع اختالف )ساعت(

 گیری )ساعت(پس از اندازه

رسانی زمان اطالع

 گیری )ساعت(پیش از اندازه

 

 VREمیانگین  341،11 5.،41 (44%،.9) 349،11

 CDIFFمیانگین  9.،44 9.،34 (19،92%) 31،11

 میانگین 9.،9. 99،.3 (3.،54) 9.،44

 گیریمقایسه بین قبل و بعد از اندازه 2جدول 

تر کیفی نیز ایجاد شد. عمده بهبودها به مسئله مهم این است که تنها به بهبودهای کمی توجه نشد، بلکه بهبودهای مهم

دهد. ماه اخیر نتایج مثبت عفونت بیمار را نشان می .ای که در ایجاد شد به گونه HAIسازی نمایشگر تاریخ امنیت بیماران با پیاده

های کاغذی به گزارش ICPاست، بدین صورت که براین کیفیت فرآیند در زمینه کاهش ریسک خطای انسانی نیز موثر بودهعالوه

 دستی درست شده یا لیست صوتی و... وابسته نیست.

کرد. مشاهده شد که  ICPکار کمک بزرگی به فرآیند و کارمندان بخش سالمت به طور خاص انسازی جریدر پایان پیاده

های منفی تعدادی از کارکنان بخش سالمت،داشته اتوماتیک، عملکردی به عنوان انگیزه دهنده برای غلبه بر نگرش ICفرآیند 

 است.

 گیری و مراحل بعدینتیجه

سازی فرآیندهای بالینی در بهداشت و درمان مطرح برای بهینه BPRهایی مانند در این مقاله دالیل به کارگیری روش

برای کاهش هزینه، افزایش امنیت بیماران، کمک به کارکنان بخش سالمت برای انجام کارهای  BPMشد. مفهوم و دیدگاه علمی 

ها )برای مثال: تماس با سیل قابل توجهی برای اتوماسیون همکاری و ارزیابی فعالیتبراین پتانشد. عالوهروزمره خود نشان داده

 همکف، نمایش جداول( ایجاد شد. در نتیجه کمک بسیاری به امنیت بیماران شد.



        

  

بهبود فرآیندهای بهداشت و درمان ایاالت  غالمرضافاطمه حاجیترجمه و تنظیم: 

 متحده امریکا

 

 
باعث افزایش تاثیرگذاری و امنیت بیماران  ICکار پشتیبانی جدید فرآیند با تجزیه و تحلیل فرآیند مشخص شد که جریان

 باشد. دالیل این زمان شامل موراد زیر است:ساعت برای اطالع رسانی بسیار زیاد می 35است. با این وجود همچنان دهش

3- ICP کند.ها کار نمیدر ساعات شب و آخر هفته 

4- ICP  به طور مداوم در ساعات کاری ازSoarian® کند چون باید در طبقه همکف نیز حضور داشته باشد.استفاده نمی 

استفاده از پیجرها، تلفن همراه و یا حتی دستیار دیجیتال شخصی  ®Soarianاز  ICPترین راه برای استفاده مداوم ساده

(PDA برای آگاهی از بیمار عفونی است.کاهش بیشتر زمان اطالع رسانی،  ایجاد امکان ارتباط آنالین با )ICP  بعد از ساعت

شوند. ها حتی در منزل هم از وضعیت عفونت بیمارستان آگاه میبدین صورت آن ها از خانه نیز وجود دارد،کاری و آخر هفته

ها مشاهده شد. در حال حاضر، آزمایشگاه همچنان باید با همکف به طور مستقیم فضای بیشتر بعد از بهبود فرآیند و ادغام نقش

که به طور اتوماتیک ایستگاه پرستاری توسط پیجر یا به صورتی  ICکار توان با توسعه جریانتماس برقرار کند. این فرآیند را می

PDA کنندگان فرآیند کار برای افزایش هرچه بیشتر شرکتتر کردن گردشو یا تبلت مطلع شوند، عمل ساخت. گستردهIC  .است

ده نمود. بنابراین اجرای توان از درهای دیجیتال برای جداسازی بیماران عفونی از بقیه بیماران استفاتر حتی میدر یک رویداد جامع

 تواند ریسک پخش شدن عفونت در بیمارستان را بین مراجعه کنندگان و بیماران کاهش دهد.می ICکار فرآیندجریان

  

 

 

 


