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 ارتقاء کیفیت در مدیریت پرستاری و مامایی

 

 خدیجه نصیریانیدکتر  :نویسنده
 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد :سازمان

 
 کندیمذهن خطور  بحث شود یکی از موارد مهمی که به ارتقاء کیفیت در خدمات پرستاری و ماماییهرگاه در مورد راهکارهای  شکیب

 یهامؤلفه. جهت بحث در این زمینه، ابتدا الزم است کیفیت را تعریف و سپس در مورد ارتقاء کیفیت در مدیریت پرستاری و مامایی است
 بحث شود. بر آن مؤثر
بهداشتی و  مؤسساتکه  تبدیل کرده است هاسازماناخیر، کیفیت را به یک ضرورت برای بقا  یهادههتحوالت جهانی صورت گرفته در  

برای دستیابی به آن باید تالش و  هاسازماننیستند. نکته مهم اینکه کیفیت تصادفی نیست بلکه  مستثنادرمانی نیز در این مورد 
آن را مشخص نمایند. مدیران پرستاری و مامایی نیز همگام با سایر  یهاروشو  هاتیفعال، هایمشخط ،هایاستراتژکنند و  یزیربرنامه
 یهامراقبتو در نظر داشته باشند که  آورندیروبهداشت و درمان باید از رویکردهای سنتی به رویکردهای ارتقاء کیفیت  یهابخش
 کیفیتو ارزیابی  یریگاندازهبرای  ان و مددجویانبیمار ولامعیار توسط کادر پرستاری و مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی  شدهارائه

 است. هامارستانیبمراکز بهداشتی و درمانی یا در  شدهارائهخدمات 
و انتظارات گیرندگان  یاحرفهچگونگی یا درجه ارائه یک خدمت بر اساس استانداردهای  عنوانبهکیفیت در خدمات بهداشتی درمانی  

چهار جزء اصلی کیفیت تمرکز بر مددجو، رویکرد سیستمی، سنجش و  .ردیگیمو یا از آن پیشی  شدهارائهاست که حداقل در سطح آن 
کیفیت درونداد: که همان منابعی  - الف سه نکته ضروری در برقراری کیفیت در خدمات بهداشتی درمانی عبارت است از:کار تیمی است. 

مراحل کیفیت فرآیند: -هستند که برای انجام فرآیند الزم است. ب (هاطیمح، یآموزمهارتاز قبیل کارکنان و تکنولوژی، تجهیزات، لوازم، )
 یهاگام( یا ونقلحمل ،یدارخانه، پرستاری یجرهایپروس ان،پزشک ، دستوراتهایهماهنگاز قبیل عملیات کارکنان و مددجویان، )

تا درونداد را به برونداد تبدیل کند و خدمت ارائه گردد. در اینجا ضرورت تدوین استانداردها برای  قرارگرفتهو یا کنار یکدیگر  شدهبرداشته
از قبیل کاهش مدت )کیفیت برون داد: از همان ابتدا باید پیامدهای مورد انتظار  -ج اجرای اقدامات اصالحی و تضمین پاسخگویی است.

سازمان قصد دستیابی به آن را دارد مشخص نمود و  ( کهنهیهز وضعیت عملکردی، رضایت، پارامترهای فیزیولوژیک، ان.اقامت در بیمارست
 .و مقایسه کرد یریگاندازه سپس پیامدهای حاصله را
کیفیت  یریگاندازهتعریف کیفیت،  پیوستار ارتقاء کیفیت ضرورت دارد که شامل سه جزء یریکارگبهفوق  یهابخشجهت ارتقاء هریک از 

سازمان سعی دارد  کندیماست که مشخص  ییهابرنامهتعیین استانداردهای مراقبت و یا همان  تعریف کیفیت -الف .است ارتقاء کیفیتو 
کیفیت  یهاشاخص. شودیماست که از استانداردها حاصل  هاشاخصکیفیت همان تعیین  یریگاندازه - ب به چه و کجا دست یابد.

مربوط به مددجویان یا بیماران، افتادن و صدمه، زخم بستر، بررسی  یهاشاخص. استشدهیطراحپرستاری در دو بعد مددجو و پرستار 
مربوط به پرستاران شامل نسبت پرستار به بیمار،  یهاشاخصو ایمنی است و  (درد، محدودیت جسمی، عفونت )مرتبط با بهداشت و درمان

است که همواره مدیران پرستاری باید این  و ایمنی شغلی بهداشت پرستاری و آموزشن، تعداد بیماران در طول روز، ترکیب کارکنا
حسابرسی عملکرد،  میرمستقیغمختلف مانند مشاهدات مستقیم و  یهاروشاغلب ترکیبی از  این مرحله در را بهبود بخشند. هاشاخص
و انتخاب شاخص بر  شودیماستفاده  مشتری سنجی رضایتو  ینظرسنج، کارکنان با مصاحبهمخفی، روش مشتری مددجویان، سوابق 

مناسب جهت  یهاگامارتقاء کیفیت، باید  -ج .گرددیماساس فراوانی فعالیت، دوره زمانی، حجم نمونه و افراد درگیر در فعالیت صورت 
یا فرآیندهای در حال  هاتیفعالمسدود کردن فاصله بین شرایط موجود و مورد انتظار )رسیدن به استاندارد( با در نظر گرفتن درون دادها و 

بت خوب بر مراق دیتأکفوق مستلزم آن است که مدیران یا همان رهبران پرستاری و مامایی، بر ذهن ) یهاتیفعالانجام برداشته شود. انجام 
در محیط، استفاده از ارتباط مبتنی بر  بخشالهاممثبت و  یهاچالشایجاد )، قلب (از بیماران، تعهد به یادگیری و تشکیل تیم تیفیباکو 

( نفوذ کنند و به هاتیفعالکاران در باهمبه دانش و ابزار علمی، ایجاد همکاری فعال  کارکنان تجهیز)و دست  (هاتیموقعاعتماد در همه 
 شان بدهند.یاد دهند که اولویت را به مددجویان و نیازهای هاآن
 ، مامایییپرستار کیفیت، ارتقاء، مدیریت،: هادواژهیکل
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