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مدیریت فرآیند در صنعت بهداشت و درمان: مطالعه موردی در بیمارستان سنت 

 کامیل

 چکیده

های صنعت بهداشت و درمان گرفته است. مدیریت های اجتماعی دولت تصمیم به کاهش هزینهامروزه با توجه به بحران

های این صنعت است، در واقع به وسیله بهبود مدیریت بدون سرمایه گذاری اقتصادی فرآیند یک ابزار مفید برای کاهش هزینه

توان به سطح مطلوبی از پیشرفت دست یافت. این کار بدون استفاده از منابع دیگر و بدون ایجاد تغییر در سطح کیفیت اضافی می

 گیرد.انجام می

هایی نیز ندی و اثربخشی مدیریت فرآیند در بخش بهداشت و درمان به اثبات رسیده است و راهنماییبه طور کلی سودم

سازی این سیستم مدیریت در بیمارستان خود هستند ارائه شده است و این کار باعث تسریع اجرای برای مدیرانی که خواستار پیاده

 شود.این تکنیک می

است، اما یک سوال بزرگ مطرح اشت و درمان ملی جالب و مورد توجه بودهاین روش حتی برای مدیران سیستم بهد

 افتد اگر مدیریت فرآیند در کل سیستم بهداشت و درمان اجرا شود؟شود: چه اتفاقی میمی

 کلمات کلیدی: 

 مطالعه موردی -کیفیت -بهداشت و درمان -مدیریت فرآیند

 بیان مسئله

( درصد تولید ناخالص داخلی OECDسازمان همکاری اقتصادی و توسعه )های اخیر در کشورهای مختلف، در دهه

(GDPمربوط به بخش سالمت را با شیب تندی در حال افزایش گزارش نموده ) .است 

. به تافزایش یافته اس نیز مخارج بخش سالمتهمزمان به دلیل نیاز به ارائه خدمات درمانی با کیفیت باالتر به بیماران 

را تجربه کرد که این  %52افزایشی  4002-4002دوبرابر شد و در دوره  5991-4002سپانیا مخارج سالمت در دهه طور مثال در ا

ها، صنعت به علت افزایش صعودی هزینه 4050بوده است. درسال  4002تولید ناخالص داخلی اسمی در سال  %1مقدار برابر 
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تولید ناخالص داخلی را تشکیل  %8ن وجود باز هم کل بخش سالمت شود اما با ایبهداشت و درمان به بخش خصوصی منتقل می

 دهد. می

شود: پیری جمعیت، مهاجرت، ها بسیار زیاد و متنوع است به عنوان نمونه به چند مورد اشاره میدالیل افزایش هزینه

 های پوششی جهانی و... . مراقبت

ها دچار تهدید گردانید. اقدامات و پایداری نظام را با این ویژگی تری ایجاد شد که تداومها اوضاع نابسمانبا ظهور بحران

 است.های مالی جدید در بخش بهداشت و درمان بودهها، ایجاد صورتاخیر دولت اسپانیا در این زمینه برای کاهش هزینه

هدف ن شود. ایعرفی میها در عین حفظ سطح کیفیت مدر این سناریو مدیریت فرآیند به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه

در دوران بحران بسیار موثر است. همچنین به طور خاص خدمات بهداشت و درمان عمومی در اسپانیا مورد بحث و بررسی قرار 

پردازد و از ها میای است که به تصریح سودمندی و اعتبار روند مدیریت فرآیند در بیمارستانگیرد. هدف این مقاله معرفی نمونهمی

 نماید.ها جهت رسیدن به وضعیت بهینه را معرفی و تشریح مییگر مراحل مختلف راهنمایی بیمارستانسوی د

 مدیریت فرآیند در صنعت بهداشت و درمان

باشد و هدف آن افزایش ها میوکار هدفمند در همه زمینهاندازی یک کسبمدیریت فرآیند یک راه برای سازماندهی و راه

باشد همچنین ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان توسط مدیریت ب رضایت مشتریان به صورت همزمان میوری سازمانی و جلبهره

 باشد.مناسب فرآیندهای سازمان نیز از جمله اهداف اصلی می

ها دو فلسفه مدیریتی جدید به گردد که توسط کشور ژاپن شروع شد. ژاپنیبازمی 5980نقطه آغاز مدیریت فرآیند به دهه 

. این دو ایدولوژی سیستم تولید را براساس نیازهای مشتریان ایجاد کردند( را TQC) کنترل کیفیت جامعو  (JITبه هنگام )های: نام

 کنند.میو کاهش نواقص تولید و کاهش ضایعات  تنظیم 

وم کیفیت از مفهها به منظور جلب رضایت مشتری و استفاده وکار، بیشتر بر روی راهنمایی شرکتاین دو رویکرد درکسب

تند که ها سیستمی سنتی داش. در این زمینه اکثر شرکت)که متاثر از کیفیت محصول، خدمات ارسال، مدیریت و...است( تمرکز دارند

دارای ساختار سلسله مراتبی، کنترلی، فرمالیسم و بروکراسی بود و به دلیل عدم انعطاف پذیری تاثیر خود را از دست دادند و به یک 

 مان سازمان یافته با متخصصین کارآمد تبدیل شدند.دپارت

ار بود دالیل وکیکی دیگر از دالیلی که منجر به ظهور و گسترش مدیریت فرآیند شد، تغییر شدید در شرایط محیط کسب

مرکز بیشتر ، تهای مشتری مداریبینی بودن بازار، تغییرات مداوم تکنیکدیگری نیز شامل: افزایش بازارهای جهانی، غیر قابل پیش

 اند. افزایش متقاضیان و... تاثیر گذار بوده بر کیفیت،
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های مدرن از جمله مدیریت ناب، تئوری با این وجود در این دوره مدیریت فرآیند پایه و اساس بیشتر فلسفه مدیریت

 نیز مطابقت دارد. EFQM، 9000ها از جمله ایزونامهبا بسیاری از گواهیاست، همچنین بودهها و سفارشات انبوه محدودیت

ها پیشگام این اتفاق در قرن بیستم و با تولید انبوه به وقوع پیوست و صنعت خودرو سازی در اجرای این نوع سیستم

 است )تولید به هنگام، مدیریت ناب، بهبود مستمر(.بوده

کاربرد بیشتری برخورداراست، به هایی است که مدیریت فرآیند از اهمیت و بخش بهداشت و درمان تنها یکی از بخش

 شود.ها این اهمیت دو چندان نیز میخصوص در بیمارستان

ها در دسترس است. در این مقاله تجربه پیاده سازی مطالعات متعددی در زمینه پیاده سازی مدیریت فرآیند در بیمارستان

 است.مدیریت فرآیند در یک بیمارستان واقع در کشور اسپانیا آورده شده

 بیمارستان سنت کامیل وردیمطالعه م

 مطالعه موردی

تاسیس شد و به عنوان یک بیمارستان مرجع در  5991است. در سال اسپانیا واقع شده -بیمارستان سنت کامیل در بارسلونا

 باشد.شناخته شد، همچنین یک بیمارستان عمومی نیز می منطقه

بستری است: جراحی و متخصص جراحی، اورتوپدی، بخش زنان، واحد توزیع  9تخت در  519این بیمارستان دارای 

های ویژه و جراحی زنان و زایمان. عالوه بر این بیمارستان چندین بخش خدمات مرکزی از جمله اتاق بخش اطفال، مراقبت

 های بیهوشی و احیا، اتاق عمل، واحد درد و معاینات سرپایی نیز دارد. اورژانس، اتاق

سبب  4009های بهداشتی با بیمارستان سنت آنتونی ادغام شد و این ادغام در سال کامیل در زمینهسنت  ها بیمارستانبعد

پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند گشت. پس از ادغام، تیم مدیریتی متوجه شدند که هر بیمارستان فرآیندهای جداگانه و مخصوص 

رغم شباهت بسیار و تفاوت ناچیز باعث بروز ناهماهنگی و مشکالت لیهای مختلف داراست که عها و بخشبه خود را در زمینه

 شود.می

آوری شد. ابتدا کیفیت به دستور مدیر بیمارستان مورد بررسی و ارزیابی ها و منابع مختلف جمعاطالعات از روش

د صورت پیاده سازی مدیریت فرآین قرارگرفت. سپس بازدید از بیمارستان به منظور بررسی تعدادی از نتایج قابل مشاهده حاصل از

های برنامه استراتژیک و مدارک دیگر که مدیر کیفیت تهیه نموده بود استفاده گرفت و در نهایت برای تکمیل اطالعات از برخی داده

 شد.
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 فاز پیاده سازی

 مراحل زیر انجام گشت:  زمانی که تصمیم به پیاده سازی مدیریت فرآیند گرفته شد،

  اندازتعیین چشم 

 های هر دو بیمارستانماموریت و ارزش 

 آموزش 

   شناسایی و شرح فرآیندها 

 ایجاد بهبود در فرآیندهای دارای عارضه 

 شود:به طور مختصر هر فاز تشریح می

 های هر دو بیمارستانانداز، ماموریت و ارزشتعیین چشم

تصمیمات به صورت مشارکتی اخذ شوند. بنابراین افرادی پیش از آغاز به کار قرار بر این شد تا در صورت امکان تمامی 

و  انداز و ماموریتهای مختلف از جمله پزشکان، پرستاران، تیم مدیریت و... از هر دو بیمارستان با همکاری یکدیگر چشماز گروه

یگر منجرشد زیرا پیش از ادغام به یکدها به بهبود روابط کاری میان اعضای دو بیمارستان ها را بنا نهادند. شکل گیری این گروهارزش

 کردند.به عنوان رقیب نگاه می

 آموزش

گروه در  2کردند پرداخته شد. های مختلفی که در هر دو بیمارستان کارمیدر مرحله بعدی به آموزش نمایندگان گروه

زشکان و پرستاران و... حضور داشتند و با ای مختلف از جمله پهای حرفهها افراد از گروههای مختلف ایجاد شدند. در این تیمتیم

 کردند.همکاری یکدیگر روی یک فرآیند کار می

، 9000:4000آموزش در دو فاز انجام شد. در فاز اولیه مفاهیم نظری کیفیت شامل: تکامل، چرخه بهبود دمینگ، ایزو 

EFQM رآیند، نقشه فرآیند، روش، نمایش گرافیکی شد و همچنین مدیریت فرآیند شامل: اهداف کلیدی مالک فو... آموزش داده

ع آن کنندگان و به تبشد. هدف از آموزش دادن دانش پایه برای فعال کردن شرکتها و... توضیح دادهفرآیند، بهبود فرآیند، شاخص

است. بعدی بودهها و همچنین ایجاد یک زبان مشترک برای جلوگیری از بروز سوتفاهم و اتالف وقت در مراحل بهتر کار کردن آن

نمود و در ادامه به تعریف فرآیند مرحله دوم آموزش به صورت عملی صورت گرفت. هر تیم باید دانش بدست آمده را اعمال می

 پرداختند. واقعی در محلی که مشغول به کار بودند می
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 شناسایی و تعریف فرآیندها

ها وظیفه آموزش توسط تیم مدیریت کیفیت بررسی شد. آن ها در مرحلهدر قدم اول شرح فرآیندهای انجام شده توسط تیم

داشتند تا از کامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نمایند و اگر چنانچه فرآیندی دارای مشکل بود از تیم مسئول درخواست کنند تا 

 اصالحات صورت گیرد و در نهایت توضیحات تکمیلی و اطالعات مفید را اضافه نمایند. 

 فرآیندها باید شامل اطالعات زیر باشد: شرح هریک از 

 تاریخ سند 

 شروع و پایان فرآیند 

 مشتریان و تامین کنندگان 

 خروجی مورد نظر فرآیند 

 )چگونگی انجام فرآیند )روش 

 های فرآیندشاخص 

 استاندارد یا مرجع ارزش شاخص 

 هابررسی فراوانی یا شاخص 

 هااستقرار شاخص

ع و ها باشد. نوشد اطالعات مربوط به فرآیند باید شامل اطالعات در روند شاخص همانطور که در بخش قبلی نیز گفته

ها بپردازد. ها تعیین نشده است اما هر تیم بر اساس تجربه خود باید به شناسایی تعداد زیادی از شاخصها توسط تیمتعداد شاخص

 شده توسط وزارت بهداشت و درمان کاتاالن پرداختند.های تعیین با این وجود مدیران کیفیت بیمارستان به بررسی میان شاخص

گیری ها شناسایی و به طور خودکار اندازهزمانی که بیمارستان از نظام سالمت کاتاالن مجوز رسمی گرفت برخی از شاخص

ر بررسی ها به صورت خاص و به منظوشوند. این کارتهایی میشدند و در این مورد، اطالعات به صورت مستقیم وارد کارت

ها تعریف شد که هنوز وارد سیستم نشده ای تازه از شاخصنیازهای خاص مرکز طراحی و ایجاد شدند. از سوی دیگر مجموعه

 های فرآیند کنترل نشده اند.بودند و به طور سنتی تحت کنترل بودند و در نهایت تعدادی از شاخص

 بهبود فرآیند

ت ها بود. به منظور انجام آن سیستم مدیرید. هدف بعدی بیمارستان بهبود آنهنگامی که فرآیندها شناسایی و تعریف شدن

کامل در  بود. این گروه آموزش« گروه تسهیل کننده»ها به شکل تصمیم به استفاده از فلسفه مدیریت ناب گرفت. اولین تصمیم آن
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سازی مدیریت ناب بودند. این آموزش بر خالف  زمینه مدیریت ناب دریافت نمود و مسئول کمک و حمایت افراد دیگر هنگام پیاده

 های مختلف آن انجام شد.ای تخصصی در حوزه مدیریت ناب و بخشمراحل قبل توسط یک گروه خارجی مشاوره

ت. دو اسهای متفاوت تشکیل شدههای مختلف و دسته بندینفر از پرسنل بیمارستان از بخش 52گروه تسهیل کننده از 

ها بهترین موقعیت را برای آموزش دیدن دارند. دو نفر دیگر شوند به این دلیل که آنیان مدیران ارشد انتخاب میها از منفر از آن

شناسی مدیریت ناب داشته باشند و با توجه به مزایای آن، این دو فرد شوند و باید اطالعاتی راجع به روشداوطلبانه وارد گروه می

ها ابزاری برای فی را دارند. داشتن افرادی با روحیه پیگیری باال نکته خوبی است زیرا اشتیاق آنبرای حضور در این تجربه انگیزه کا

 ها در این فلسفه جدید است.تشویق افراد دیگر و درگیر کردن آن

. با این وجود به موازات آخرین مراحل است ءاست و مرحله بهبود فرآیندها جز یدر حال حاضر بیمارستان در فاز آموزش

صورت گرفته و تحلیل زمانی  KANBANفاز آموزشی، بهبودهایی نیز در زمینه کاهش سرمایه موجود با استفاده از یک سیستم 

هایی است که توسط متخصصین جراح ازجمله بخیه پایان جراحی و برش برای انجام است. این تحلیل شامل کاهش همه فعالیت

 های بخش جراحی ترسیم گشت.محاسبه شد و نمودار اولویت دهی فعالیتشد. زمان مورد نیاز جراحی بعدی انجام می

 موانع و مزایا

ای نیست و از تمامی پرسنل بیمارستان جهت تحقق اهداف همکاری به عمل راه پیش روی مدیریت فرآیند راه ساده

طول اجرای تغییرات موانعی نیز وجود  آید. برای رسیدن به نتیجه دلخواه نیاز به تالش و صرف زمان وجود دارد، به عالوه درمی

 گردند.دارد که موجب ایجاد تاخیر در روند کار می

های روزانه در حین با دو تن از مدیران ارشد کیفیت بیمارستان مصاحبه شد و آنان کمبود وقت برای انجام عملیات

کارمندان در مقابل ایجاد تغییرات در روند کاریشان سازی تغییرات را یکی از بزرگترین موانع مطرح نمودند، همچنین مقاومت پیاده

انع، آمد. با وجود این مونیز مانع دیگری جهت رسیدن به هدف بود و در آخر ساختار سنتی بیمارستان نیز خود مانعی به حساب می

 شتند.ای برای رسیدن به بهبود در نظر دابیمارستان تصمیم به اجرای تغییرات گرفت و مدیران کیفیت برنامه

میلیون یورو و حفظ سطح کیفیت  0.2میلیون یورو به  5.4های درمان از یکی از نتایج مطلوب بهبود فرآیندها کاهش هزینه

 است.خدمات مراقبت از بیماران بوده

ه بدین گونه که پس از انجام تجزیشایان ذکر است که بهبودی نیز در زمینه تجزیه و تحلیل زمان جراحی صورت گرفت، 

شود، لذا پیشرفت بزرگی نیز تلقی کاهش یافت و این درصد بسیار باالیی محسوب می %24.1تحلیل، متوسط زمان جراحی حدود و 
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افزایش یافت و متخصص جراحی زمان کمتری را در اتاق عمل صرف  %54ها ها و تعداد آنگردد. همچنین سرعت انجام عملمی

 احی بودند نیز بسیار کمک نمود.کند و به افرادی که در انتظار نوبت جرمی

ها رخ داد. با این نتایج اولیه پس از دوره آموزش هدف تمرکز های کارتعالوه بر این بهبود ها تحولی مثبت در شاخص

 ها قرار گرفت.بر کنترل فرآیندها و بهبود مستمر آن

 نتایج

ها خدمات رایج شد و به طور خاص در بیمارستان شد و سپس در تمامیز مدیریت فرآیند ابتدا در بخش تولید استفاده میا

 نیز مطرح گشت.

در زمان بحران و در حالی که بودجه صنعت بهداشت و درمان کاهش یافته بود، استفاده از سیستم مدیریتی که با منابع در 

ر نجام این عمل به وسیله انجام موثرتتواند مفید باشد در واقع اکند میها و کارهای بیشتری را فراهم میاختیار امکان انجام فعالیت

 کارها و تمرکز بر بیماران ممکن خواهد بود.

ای نیست و نیاز به مشارکت فعال تمامی اعضای سازمان وجود دارد. نکته مهم آن است که فرآیند پیاده سازی کار ساده

مدیران ارشد و مدیران میانی باید از آغاز کار کارمندان را به پذیرش تغییرات تشویق نمایند. در این مقاله توصیه به استفاده از 

 شود. های تسهیل کننده میگروه

با توجه به نقش غیر قابل انکار کارمندان در رسیدن به موفقیت، الزم است که از مزایای مدیریت فرآیند و سودمندی آن 

 ها برخوردار است.آگاه شوند. با توجه به این نکته بخش آموزش از اهمیت بیشتری نسبت به سایر بخش

جدید است، فرآیند آموزش باید به کارکنان کمک کند تا تمایل به عدم تغییر یکی از موانع اصلی در پیاده سازی سیستم 

شوند ها از تاثیر شرکت کردنشان در این تغییر آگاه میمنافع سیستم مدیریت فرآیند را درک کنند، در نتیجه پس از آموزش دیدن آن

 کنند.و با اشتیاق بیشتری همکاری می
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ود ساده ایجاد شود تا منافع بالقوه سیستم مشاهده شود و در شود تا یک بهباما با این وجود در بعضی موارد توصیه می

 یابد.نتیجه مقاومت در برابر تغییرات تا حد قابل توجهی کاهش می

های مجدد اقتصادی ندارد ولی این کار مستلزم زمان است. گذاریاز طرفی دیگر هر چند مدیریت فرآیند نیازی به سرمایه

کیس  در این باشد و سایر اعضای سازمان را نیز برای صرف زمان ترغیب کند.به صرف زمان بنابراین تیم مدیریتی باید مایل 

ار پیچیده توانند بسیتوضیحاتی راجع به سودمندی و کاربردی بودن مدیریت فرآیند در بخش بهداشت و درمان داده شد. فرآیندها می

همانند مدیریت  های دیگرگیرند. مدیریت فرآیند به همراه تکنیکقرار میباشند اما با توجه به منافع بالقوه بسیار باال مورد بازبینی 

تواند  نظام سالمت را به طرز محسوسی از بحران خارج نماید. البته هیچگونه ادعایی مبنی بر اینکه مدیریت فرآیند حالل ناب می

تواند شروع خوبی برای ایجاد فرآیند میتمامی مشکالت صنعت بهداشت و درمان است، وجود ندارد اما با این وجود مدیریت 

 تغییرات باشد. 

های این تحقیق عدم اجرای کامل چرخه پیاده سازی است زیرا در حال حاضر هنوز به طور کامل پیاده یکی از محدودیت

 ر نگردد.ت ذکهای بالقوه مدیریت فرآیند به صورت کامل و با شرح جزئیااست. همین موضوع باعث شد تا تمامی مزیتسازی نشده

بنابراین تحقیقات آینده با هدف تجزیه و تحلیل نتایج در عمق بیشتر و یادگیری فازهای بعدی اجرا، انجام خواهد شد. 

توان گفت، هنگام اجرا و پیاده شود که تمامی کارکنان بیمارستان درگیر پروژه بهبود شوند. در آخر میاین هدف زمانی ممکن می

 اندازد.ها موانعی بر سر راه وجود دارند که اجرا را به تعویق میآیند در بیمارستانسازی سیستم مدیریت فر

 ROSA MARÍA SIMÓNو BEATRIZ BLANCO ROJOو  LIDIA SÁNCHEZ RUIZنوشته: 


