اجزاء حاکمیت بالینی
• مدیریت خطر در پزشکی
• ممیزی اتفاقات مهم

risk management
signification event audit

• ممیزی بالینی

Clinical Audit

• سنجش اثربخشی بالینی
• تٌجو بو بیماران ً ىمراىان
• رسیذگی ً درش گیری از شکایات
• مدیریت کارکنان(آموزش و توسعه )
• استفاده از اطالعات

Clinical effectiveness
involving patients and careers
Learning from implaits
staff training & Development
Use Of information

حاکمیت بالینی یک تالش گروهی است

ًگبُ حبکویت ثبلیٌی
(چِ چیشی درست کبر ًوی کٌذ؟)
به جای
( چه کسی درست کار نمی کند؟)
Clinical Governance
هکبًیسن جذیذ ٍ جبهؼی جْت ارتقبء دائن کیفیت خذهبت ٍ رػبیت ثبالتزیي استبًذاردّبی
هوکي در سبسهبى

ّذف ایذُ آل حبکویت ثبلیٌی ایٌست کِ هحیطی را فزاّن سبسد کِ پزسٌل ثخص سالهت ثِ ضکل
هٌظن ٍ هستوز ثِ ایي هسئلِ فکز کٌٌذ کِ چگًَِ ثْتز هیتَاًٌذ کبر کٌٌذ.

مدیریت خطا

وخطرّ:ذف اصلی کبّص احتوبل آسیت دیذى هزیض است ثب ثجت خطبّب اس

تکزار آًْب کن کٌین.ثْتزیي کسی است کِ ثیطتزیي خطب راثگَیذ.



ممیسی اتفاقات ميم:تزتیت دادى هالقبتْبیی ثب اػضبی تین ثِ ضکلی کِ ّوِ ثتَاًٌذ
آساداًِ در هَرد اتفبقبت هْوی کِ در کبرضبى تجزثِ کزدُ اًذ صحجت کٌٌذ.



ممیسی بالینی :هکبًیسوی را فزاّن هیکٌذ کِ در آى تالش ثزای هَفقیت در درهبى ّب
ٍکبرّب پبیص هیطَد در ٍاقغ پبسخ ثِ ایي سَال است کِ چٌذ درصذ اس اػوبل ٍکبرّبی
اًجبم ضذُ ثِ ًتیجِ هطلَة دست یبفتِ است؟



سنجش اثربخشی بالینی :سٌجص اثز هذاخالت ثبلیٌی اػن اس اثزات درهبًی یب
ػَارض .ثخص کلیذی ٍاصلی  CGاستً.تبیج درهبًیٍ.ػَارض هَرد اًتطبر اس هذاخالت

درهبًی ٍفزایٌذی هٌبست ٍکبرثزدی ثزای جوغ آٍری اطالػبت هَرد ًیبس ٍّوچٌیي تجشیِ
ٍتحلیل ٍثبسخَردهٌبست ثِ آى طزاحی ٍاجزایی هیگزدد.

 تٌجو بو بیماران ً ىمراىان :رسیذگی ً درش گیری از شکایات:
تؼذاد ضکبیبت ثب افشایص آگبّی هزدم ٍ افشایص اًَاع ٍ ضذت هذاخالت ثتذریج افشایص هی
یبثذ.




چٌذ فزد ضبکی اس خذهبت در هبُ گذضتِ در ثیوبرستبى خَد داضتِ ایذ؟ ػلت ضبیغ
ضکبیت؟گستزدگی هطکل؟ ثزای آى راُ حل پیذا کٌیذ
اػضبی تین ثبیذ اس اّویت پبسخگَ ثَدى ًسجت ثِ ثیوبراى ٍ ّوزاّبى آًْب آگبُ ثبضٌذ.
هثبل :تْیِ ثزٍضَر ثزای خذهبت قبثل ارائِ در هزکش،پَضص ثیوِ  ،هکبًیسن جوغ آٍری
ًظزات ٍ پیطٌْبدات رضبیت سٌجی اس ثیوبراى ثِ ضکل هٌظن



مذیریت کارکنان(آمٌزش ً تٌسعو )ّ:ذف تبهیي ٍتضویي حضَر ثٌْگبم
ٍکبفی پزسٌل ارائِ کٌٌذُ خذهبت ثؼٌَاى اصلی تزیي ٍرٍدی در خذهت هی ثبضذً.یبس
سٌجی پزسٌل ٍ...آهَسش هذاٍم پزسٌل



استفاده از اطالعات :آرهبى هذیزیت اطالػبت ثیوبرستبًی  ،ػجبرت است اس دستیبثی
ثِ اطالػبت ٍ اػوبل هذیزیت ثز آى  ،استفبدُ اس آى در ثْجَد ًتبیج ػولکزد سبسهبى  ،فزد ٍ
ثیوبرستبى در هزاقجت اس ثیوبر  ٍ ،ارتقبء سطح ًظبرت هذیزیت ٍ فزایٌذّبی پطتیجبًی ارائِ
هزاقجت ّبی ثْذاضتی ثِ ثیوبراى

