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نقش پرستاران در تغییر پارادایم نظام مراقبت با رویکرد ارتقاء کیفیت خدمات

نویسنده (گان) :دکتر رفعت رضاپور نصرآباد*

سازمان :دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیکیrezapour@razi.tums.ac.ir :

مقدمه :امروزه فرصت های جدیدی برای پرستاران جهت ارائه خدمات باکیفیت مهیا است و آنان نقاش اساسای در تغییار و تحاول نظاام
مراقبت و نیز تغییر پارادایم موجود در این نظام ایفا میکنند .درک این فرصت تنها گام اول است .پرستاران باید بدانناد کاه آنهاا چگوناه
میتوانند بهعنوان بخشی از راه حل برای رسیدن به نتایج بهتربرای بیمار ونیز ارتقاء کیفیت خدمات در مقابل هزینههای پرداختی از سوی
بیماران عمل نمایند .بنابراین الزم است مراقبتهای ارائه شده به طریقه بهتری مدیریت شوند .این مقاله ،باا هادف بررسای چاالش هاای
اساسی که پرستاران بهصورت فردی و حرفهای با آنها مواجه بوده و الزم است بهمنظور ارائه خدمات عادالنه تر و باکیفیت باالتر به بیماران
با آنها مقابله نمایند ،انجامشدهاست.
روش تحقیق :در این مطالعه که بهصورت میدانی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و جستجو در آخرین منابع انجاامشدهاسات ،محقاق
پس از بررسی متون موجود و جستجوالکترونیکی در منابع داخلی و خارجی ،مهمترین چاشهایی ( 2چالش) که پرستاران باهمنظور تغییار
پارادایم موجود در نظام مراقبت و در نتیجه ارتقاء کیفیت خدمات مراقبتی با آنها مواجه هستند را به شرح ذیل استخراج نمود.
نتایج :ازجمله این چالشها شامل موارد ذیل میباشد:
• لزوم نوآوری در ارائه مراقبت ها
• لزوم تولید شواهد و شرکت در پژوهش های بالینی
• طراحی مجدد نظام آموزش پرستاری
• گسترش دامنه عملکرد پرستاران ()Scope of Practice
• تنوع در نیروی کار پرستاری و ایجاد مشاغل میان رشته ای Mid-Level Cadre
• بهکارگیری آخرین فن آوری ها در ارائه مراقبت
• انجام کار تیمی و تقویت ارتباطات بین حرفهای
• توسعه رهبری در تمامی سطوح حرفهای
• درگیری مستقیم با بیمار در تمام سطوح سالمت و کاهش خطاهای مراقبتی
بحث و نتیجهگیری :برای دستیابی به هدف ارتقاء کیفیت خدمات ،تجربه به تنهایی کافی نیست .بلکه الزم است پرساتاران باا مفااهیمی
همچون نظارت ،استراتژی ،درآمد زایی ،سیستم مالی وقوانین و سیاستهای کالن نظام مراقبات باهمنظور مواجهاه باا چالشاهای پایش رو
آشنایی کامل داشته باشند.
کلمات کلیدی :نظام مراقبت ،پرستاری ،پارادایم ،کیفیت خدمات
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