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Abstract
Introduction: Identifying the challenges in clinical guidelines implementation from the perspective
of clinical care providers can provide valuable information for implementers and policymakers
providing clinical care services at the local and national levels. The present study aimed to identify
the challenges of implementing clinical guidelines from the perspective of clinical care providers.
Methods: The present study was conducted with a qualitative approach. The statistical population
of the study included a number of key stakeholders and aware of how to provide clinical care in
Allameh Behlool Gonabadi Hospital affiliated to Gonabad University of Medical Sciences in 2020,
which were purposefully selected by snowball method. Data collection was continued through semistructured interviews and focus group discussion sessions until the data saturation stage was reached.
A total of 30 interviews were conducted. The four criteria of Lincoln & Guba were used for the
accuracy and robustness of the study findings. Data were analyzed by content analysis method and
Graneheim & Lundman content analysis method.
Results: 542 meaning unit and 71 condensed meaning unit were extracted. After aggregating them,
3 categories and 12 subcategories were identified as effective challenges in implementing clinical
guidelines.
Conclusions: Challenges of implementing clinical guidelines include procedural, process, and
structural challenges. Therefore, it is suggested to pay attention to these challenges in writing,
developing and implementing clinical guidelines at all different levels of clinical care providers.
Keywords: Implementation, Clinical Guidelines, Content analysis, Qualitative Research.
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چکیده
مقدمــه :شناســایی چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی می توانــد اطالعــات ارزشــمندی را بــرای مجریان و سیاســت گــذاران
ارائــه دهنــده خدمــات مراقبــت هــای بالینــی در ســطوح محلــی و ملــی فراهــم نمایــد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی چالــش هــای
پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی از دیــدگاه ارائــه دهنــدگان مراقبــت هــای بالینــی انجام شــده اســت.
روش کار :مطالعــه حاضــر بــا رويكــرد کيفــي انجــام شــد .جامعــه آمــاری پژوهــش ،شــامل عــده ای از ذینفعــان شــاخص و آگاه نســبت
بــه نحــوه ارائــه مراقبــت هــای بالینــی در بیمارســتان عالمــه بهلــول گنابــادی وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد در ســال 1399
بــود کــه بــه صــورت هدفمنــد و بــه روش گلولــه برفــی انتخــاب شــدند .جمــع آوری داده هــا از طریــق مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته و
جلســات بحــث گروهــی متمرکــز تــا رســیدن بــه مرحلــه اشــباع داده ادامــه یافــت .درکل  30مصاحبــه انجــام گردیــد .بــرای صحــت و
اســتحکام یافتههــای مطالعــه از معیارهــای چهارگانــه  Lincoln & Gubaگردیــد .داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوا و روش تحليــل محتــوا
 Graneheim & Lundmanتحلیــل شــد.
یافتــه هــا :تعــداد  542واحــد معنایــی و  71واحــد معنایــی متراکــم اســتخراج گردیــد .پــس از تجمیــع آنهــا ،تعــداد  3طبقــه و  12زیــر
طبقــه بــه عنــوان چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی شناســایی گردیــد.
نتیجــه گیــری :چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی شــامل چالــش هــای رویــه ای ،فرآینــدی و ســاختاری اســت .لــذا
پیشــنهاد مــی شــود بــه ایــن چالــش هــا در تدویــن ،توســعه و اجــرای راهنماهــای بالینــی در کلیــه ســطوح ارائــه دهنــده مراقبــت هــای
بالینــی توجــه گــردد.
کلید واژه ها :پیاده سازی ،راهنماهای بالینی ،تحلیل محتوا ،پژوهش کیفی.
مقدمه
راهنماهــای بالینــی ( )clinical guidelinesبیانیــه هــای علمــی
توســعه یافتــه ای ،بــرای کمــک بــه پزشــک و بیمــار جهــت
تصمیــم گیــری در مــورد انتخــاب مراقبــت هــای مناســب
و باکیفیــت بــرای شــرایط خــاص بالینــی مــی باشــند کــه
بــرای چندیــن دهــه اســت کــه مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه انــد
( .)1امــروزه در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه و درحــال

توســعه ،دسترســی بــه باالتریــن کیفیــت خدمــات ســامت
از دغدغــه هــای مهــم بشــمار مــی رود ( .)2ســازمان بهداشــت
جهانــی ،ارائــه خدمــات بــا کیفیــت را بــه عنــوان قطعــی تریــن
عامــل در اعتمــاد بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــت و
درمــان مطــرح نمــوده اســت (.)3
اولیــن تعریــف انســتیتوی پزشــکی آمریــکا ،راهنماهــای بالینــی را
بــه عنــوان بیانیــه هــای بطــور منظــم تهیــه شــده بــرای کمــک
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اداره ،برنامــه ریــزی اولویــت هــای ملــی و تدویــن محصــوالت
دانشــی ســنتتیک در راســتای پاســخ گویــی بــه نیازهــای موجــود و
کارشناســی شــده جمعیــت هــدف بــا مشــارکت سیاســت گــذاران و
دســت انــدرکاران مراقبــت ســامت در راســتای نیــل بــه پیامدهای
مطلــوب اســت (.)7
راهنماهــای بالینــی در صورتــی کــه علمــی و متناســب بــا جامعــه
هــدف تدویــن شــوند بــی شــک بــه کیفیــت و حتــی کمیــت
مراقبــت هــا منجــر خواهــد شــد ( .)7ایــن راهنماهــا معمــوال بــر
اســاس روش هــا و اصــول دقیقــی توســط ارائــه دهنــدگان خدمات
درمانــی ،تدویــن شــده انــد ولــی پیــاده ســازی آن هــا اغلــب بــه
شــکل ناقــص انجــام مــی شــود ( .)8راهکارهــا و روش هایــی کــه

بــه تصمیمــات پزشــک و بیمــار در مــورد مراقبــت هــای مربــوط
بــه ســامتی ،متناســب بــا شــرایط بالینــی خــاص توصیــف مــی
کنــد .ایــن تعریــف در ســال 2011بــه روز شــد تــا بیشــتر بــر روش
شناســی (متدولــوژی) دقیــق در فرآینــد توســعه و پیــاده ســازی
راهنماهــا تاکیــد گــردد .راهنماهــای بالینــی عباراتــی هســتند کــه
راهکارهایــی را بــرای بهینــه ســازی مراقبــت از بیمــار از طریــق
بررســی منظــم شــواهد و ارزیابــی معاســن و معایــب گزینــه هــای
مراقبتــی جایگزیــن فراهــم مــی کنــد ( .)4راهنماهــای بالینــی بــه
عنــوان یــک محصــول دانشــی ،بــا هــدف بهبــود ارائــه خدمــات
بالینــی ،نــه تنهــا بــه عنــوان یــک ابــزار کمکــی جهــت تصمیــم
گیــری پزشــکان ،پرســتاران و بیمــاران ،بلکــه بــه عنــوان ابــزاری

بــرای بکارگیــری و نظــارت بــر اجــرای صحیــح راهنماهــای بالینی
اســتفاده مــی شــود ،بــرای اثــر بخشــی آن هــا ،بســیار حیاتــی و
تعییــن کننــده اســت ( .)6در واقــع اجــرا راهنماهــای بالینــی ،بایــد
منجــر بــه تغییــر رفتــار ارائــه دهنــدگان مراقبــت شــود ( .)9بــا
مراجعــه بــه بســتر واقعــی ارائــه مراقبــت هــای بالینــی مبتنــی بــر
راهنماهــای بالینــی بــه نظــر میرســد کــه مفهــوم راهنماهــای
بالینــی در مراکــز درمانــی ایــران بدرســتی درک نشــده و چگونگــی
پیــاده ســازی آن ،یــک چالــش اساســی بــه حســاب میآیــد.
امــروزه در ایــران پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی بــه عنــوان یک
ضــرورت ملــی مطــرح اســت و پیــاده ســازی موفــق راهنماهــای
بالینــی ،مســتلزم توجــه جــدی بــه پیچیدگیهــای موجــود در
بســتر ارائــۀ مراقبــت هــای بالینــی اســت .لــذا ،پژوهــش حاضــر بــا
هــدف شناســایی چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی از
دیــدگاه ارائــه دهنــدگان مراقبــت هــای بالینــی انجــام شــده اســت.

بــرای بیمــه هــا بــا هــدف کنتــرل هزینــه هــا ،مهــم هســتند.
همچنیــن ایــن راهنماهــا ،بــرای سیاســت گــذاران و دولــت بــا
هــدف اولویــت بنــدی مراقبــت هــای درمانــی ،جهــت مقــرون بــه
صرفــه کــردن هزینــه هــا و باالبــردن کیفیــت مراقبــت هــا ،نیــز
مهــم بــوده و بــر اجتنــاب از هزینــه هــای اضافــی و درمــان هــای
غیــر ضــروری موثــر هســتند (.)5
تــاش بــرای تدویــن راهنماهــای بالینــی از اواخــر دهــه
1970میــادی توســط چنــد کشــور شــروع شــد .از آن زمــان
تعــداد راهنماهــای بالینــی در همــه زمینــه هــای پزشــکی بــه
طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .در قــرن 21میــادی،
راهنماهــای بالینــی بــه عنــوان ابــزاری در جهــت بهبــود کیفیــت
مراقبــت از بیمــار و پیامدهــای مراقبــت ســامت ،کاهــش تنــوع در
مراقبــت و ارتقــاء کارآمدتــر اســتفاده از منابــع ســامت ،شــروع بــه
گســترش کردنــد (.)6
بررســی تاریخچــه کاربــرد راهنماهــای بالینــی در ایــران حاکــی از
آن اســت کــه تــا ســال  1382ایــن راهنماهــا در ارائــه مراقبــت
ســامت در بیمارســتان هــای کشــور جایگاهــی نداشــته انــد و در
ســال هــای بعــد نیــز بــدون متولــی معیــن و بصورتــی غیــر نظــام
منــد گســترش یافتــه انــد ( .)7ولــی در ســال  1389و بــه دنبــال
تفکیــک معاونــت هــای بهداشــت و درمــان ،ســاختار قانونــی و
رســمی آن در دفتــر ارزیابــی فنــاوری ،تدویــن اســتاندارد و تعرفــه
ســامت ،مســتقر در معاونــت درمــان وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی ایجــاد شــده اســت .از آن زمــان بــه بعــد،
مأموریــت تدویــن ،تأییــد نهایــی و ابالغ راهنماهــا و اســتانداردهای
ســامت ،بــه اداره اســتاندارد ســازی و تدویــن راهنماهــای بالینــی
محــول گردیــد تــا وظیفــه ایجــاد راهبردهــای حمایــت کننــده
از کاربــرد شــواهد در تصمیــم گیــری بالینــی و مدیریــت دانــش
بالینــی را در نظــام ســامت کشــور بــر عهــده گیــرد .رســالت ایــن

روش کار
مطالعــه حاضــر ،بــا رويكــرد کيفــي و روش تحليــل محتــوا
 Graneheim & Lundmanدر ســال  1399جهــت شناســایی
چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی بــا بهــره گیــری
از مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه و جلســات بحــث گروهــی
متمرکــز انجــام شــد .از روش هــای کیفــی بــرای آشــکار نمــودن
رفتارهــا ،دیــدگاه هــا ،احساســات و پــی بــردن بــه واقعیــت هــای
موجــود ،اســتفاده مــی شــود .جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل عــده
ای از ذینفعــان شــاخص ،کلیــدی و آگاه نســبت بــه نحــوه ارائــه
مراقبــت هــای بالینــی در بیمارســتان عالمــه بهلــول گنابــادی
وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد بــود .نمونــه گیــری
بــه روش هدفمنــد ،انجــام شــد و بــه روش گلولــه برفــی جهــت
در نظــر گرفتــن حداکثــر تنــوع ،ادامــه یافت .معیارهـــای ورود بـــه
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منظــور روشــن شــدن مفهــوم پاســخ ارائــه شــده مطــرح گردیــد.
همچنیــن ســواالت هدایــت کننــده و اکتشــافی بــرای درک
عمیقتــر چالشهــا و موانــع فــراروی پیــاده ســازی راهنماهــای
بالینــی پرســیده شــد .ماننــد :فرمودیــد تجربــه پزشــک .لطفــا
موضــوع را گویاتــر نماییــد .نقــش تولیــت؟ مــی توانیــد در مــورد
ایــن نقــش بیشــتر توضیــح دهیــد؟ مــورد خــاص دیگــری از نظــر
شــما ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد؟
طــول مــدت هــر جلســه مصاحبــه حــدود  60تــا 120دقیقــه
بــود .تمــام مصاحبــه هــا و جلســات بحــث در محیــط کاری
مشــارکت کننــدگان ،در ســاعات کاری و در بیمارســتان عالمــه
ـات ضبــط شــده،
بهلــول گنابــادی انجــام شــد .توضیحــات و مکالمـ ِ
بالفاصلــه برچســب گــذاری و روی کاغــذ پیــاده ســازی شــد.
مصاحبــه هــا تــا رســیدن بــه مرحلــه اشــباع اطالعــات ادامــه
یافــت؛ تــا جایــی کــه بــا ادامــه رونــد مصاحبــه ،داده جدیــدی
اســتخراج نشــد .در مجمــوع ،بــا  30تــن از پزشــکان و پرســتاران
دخیــل در ارائــه مراقبــت هــای بالینــی ،مصاحبــه انجــام شــد.
پـــس از پیـــاده سـازی کامـــل مصاحبـه هـــا ،متن مصاحبه ها در
نــرم افــزار  wordتایــپ و چندیــن بــار بازخوانــی شــد تــا شــناخت
کاملــی از آن هــا بــه دســت آیــد .کل مصاحبــه هــا بــه عنــوان
واحــد تحلیــل محســوب شــدند .منظــور از واحــد تحلیل ،یادداشــت
هایــی اســت کــه قــرار اســت تحــت تحلیــل و کدگــذاری قــرار
گیرنــد .پاراگــراف هــا ،جمــات و یــا کلمــات بــه عنــوان واحــد
معنایــی محســوب شــدند .واحــد معنایــی بــه مجموعــه ای از
کلمــات و جمــات گفتــه مــی شــود کــه از نظــر محتوایــی بــا هــم
در ارتبــاط بــوده و بــا توجــه بــه محتــوا ،جمــع بنــدی و در کنــار
یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد .ســپس ،واحدهــای معنایــی بــا توجــه
بــه مفهــوم نهفتــه در آن هــا ،بــه ســطح انتــزاع و مفهــوم پــردازی
رســید تــا واحدهــای معنایــی متراکــم شــکل گیــرد .ایــن واحدهــا
از نظــر تشــابه و تفــاوت بــا یکدیگــر مقایســه گردیدنــد و در
طبقــات کلــی تــر طبقــه بنــدی گردیــد و و در نهایــت طبقــه و زیــر
طبقــه هــا تعییــن شــد (.)10
جهــت بررســی صحــت و اســتحکام دادهــا در مطالعــه حاضــر،
از معیارهــای چهارگانــه  Lincoln & Gubaاســتفاده شــد .بــر
اســاس ایــن معیــار ،اســتحکام در مطالعــات کیفــی بــا چهــار واژه
مقبولیــت ( ،)credibilityانتقــال پذیــری ()transferability
تاییدپذیــری ( )confirmabilityو اطمینــان ()dependability
مشــخص مــی شــود ( .)11مقبولیــت ،بیــان کننــده تصویــر وفــادار
پژوهشــگر نســبت بــه تجربیــات شــرکت کننــدگان اســت و انتقــال
پذیــری ،ظرفیــت انتقــال یافتــه هــای پژوهــش بــه مجموعــه ی

پژوهـــش عــاوه بــر آگاهــی و تســلط بــر موضــوع ،داشــتن مدرک
پزشــکی یــا پرســتاری ،داشــتن مســئولیت اجرایــی در دانشــگاه
علــوم پزشــکی گنابــاد یــا بیمارســتان عالمــه بهلــول گنابــادی،
اثرگذاربــودن بــر ســایر همــکاران در نحــوه ارائــه مراقبــت هــای
بالینــی و رونــد اجــرای آن در بیمارســتان عالمــه بهلــول گنابــادی،
تمایــل بــه همــکاری و امــکان مشــارکت آن هــا در پژوهــش ،و
داشــتن ســابقه کار بــاالی  10ســال در ارائــه مراقبــت هــای بالینــی
در بیمارســتان عالمــه بهلــول گنابــادی بــود.
بـــرای جمـــع آوری داده هـــا ،کــد اخــاق در پژوهــش از دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد ســمنان اخــذ گردیــد .ســپس ایــن کــد در
کمیتــه اخــاق در پژوهــش دانشــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد مجددا
تاییــد و مجــوز الزم از دانشـــگاه علــوم پزشــکی گنابــاد کســــب
گردیــد .ســپس بــا مراجعــه بــه بــــه بیمارســتان عالمــه بهلــول
گنابــادی ،هماهنگــی الزم جهــت گـــردآوری داده هـــا انجام شــد.
جمــع آوری داده هــا بــــا مصاحبــــه بــــا ســــؤاالت نیمــــه
ســــاختاریافته و همچنیــن جلســات بحــث متمرکــز گروهــی
( )focus groupانجــــام شــــد .مصاحبــه هــا بر اســاس راهنمای
مصاحبــه از قبــل تنظیــم شــده توســط پژوهشــگر در محــل کار
مصاحبــه شــوندگان انجــام شــد .پیــش از مصاحبــه ،بــا توضیــح
هــدف مطالعــه ،رضایــت آگاهانــه مشــارکت کننــدگان و اجــازه
ضبــط توضیحــات اخــذ گردیــد و آن هــا خواســته شــد تــا فــرم
رضایــت آگاهانــه شــرکت در پژوهــش و پرسشــنامه جمعیــت
شــناختی را تکمیــل نماینــد.
جهــت ثبــت و جمــع آوری داده هــا در طــی جلســات مصاحبــه
و بحــث گروهــی ،از روش هــای ضبــط مصاحبــه و یادداشــت
بــرداری حیــن و پــس از مصاحبــه اســتفاده گردیــد .هــر مصاحبــه
بــا ســواالتی جامــع و ســاده آغــاز شــد .ســپس بــا توجــه بــه گفتــه
هــای مصاحبــه شــوندگان و اســتفاده از روش هــای ارتباطــی و
اصــول مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه ،ســواالتی در راســتای هدف
مطالعــه مطــرح شــد .برخــی از ســواالت اصلــی مطــرح شــده
عبــارت بودنــد از:
 نظر شما درباره راهنماهای بالینی چیست؟ برای پیاده سازی راهنماهای بالینی ،چه باید کرد؟ بــه نظــر شــما عوامــل موثــر بــر پیــاده ســازی راهنماهــایبالینــی کدامنــد؟
 تاثیر کدام یک از این عوامل بیشتر است؟ به نظر شما موانع پیاده سازی راهنماهای بالینی کدامند؟بــا توجــه بــه ماهیــت نیمــه ســاختار بــودن مصاحبههــا ،ســواالت
دیگــری نیــز بــا توجــه بــه پاس ـخهای مصاحبــه شــوندگان و بــه
43

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،11شماره  ،3خرداد و تیر 1401

فراهــم شــد.
بــرای رعایــت مالحظــات اخالقــی و محافظــت از حقــوق
مشــارکت کننــدگان ،پژوهشــگر بــا معرفــی خــود و توضیــح اهداف
پژوهــش و کســب رضایــت نامــه شــفاهی ،بــه ایشــان اطمینــان
داد .مصاحبــه هــا بــه صــورت محرمانــه و بــدون نــام ،ثبــت شــد و
امانتــداری در متــن مصاحبــه ،رعایــت گردید .بــرای تحلیــــل داده
از تحلیـــل محتـــوا اســـتفاده شـــد .جهــت تحلیل داده هــا از روش
تحليــل محتــوا  Graneheim & Lundmanاســتفاده شــد.

دیگــر اســت .تائیدپذیــری اشــاره بــه بــی طرفــی و پیشــگیری از
نفــوذ تعصــب شــخصی پژوهشــگر دارد .قابلیــت اعتمــاد زمانــی
ایجــاد مــی شــود کــه پژوهشــگر دیگــری قــادر باشــد بــا دیــدگاه
پژوهشــگر اولیــه بــه نتایــج مشــابهی دســت یابــد و منظــور از
اطمینــان ،پایــداری داده هــا در زمــان و شــرایط مشــابه اســت
( .)11در پژوهــش حاضــر ،مقبولیــت داده هــا ،بــا درگیــری طوالنی
مــدت پژوهشــگران ( ،)prolonged engagementتعامــل مناســب
و مشــارکت کافــی بــا مشــارکت کننــدگان ،تلفیــق و بررســی
داده هــا توســط مشــارکت کننــدگان ( )member checkبدســت
آمــد .انتقــال پذیــری نیــز از طریــق تبییــن غنــی داده هــا و ارائــه
نقــل قــول هــا و مثــال هــا بــه اســاتید صاحــب نظــر و گرفتــن
مشــاوره علمــی امــکان پذیــر گردیــد .جهــت تاییــد پذیــری
داده هــا ،از تنــوع نمونــه گیــری مشــارکت کننــدگان و تلفیــق
زمانــی ( )time triangulationاســتفاده شــد .اطمینــان داده هــا،
بــا پیــاده ســازی مصاحبــه هــا در اســرع وقــت ،اســتفاده از نظــر
همــکاران ( )external checkو مطالعــه مجــدد کل داده هــا

یافته ها
جهــت شناســایی چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی
بــا  30تــن از پزشــکان و پرســتاران ارائــه دهنــده مراقبــت هــای
بالینــی تــا حــد اشــباع دادهــا و اطمینــان از عــدم حصــول نکتــه
جدیــد ،مصاحبــه بــه عمــل آمــد .تنــوع ،تعــداد و نــوع مــدرک
تحصیلــی مشــارکت کننــدگان در (جــدول )1آورده شــده اســت.

جدول :1ویژگی های مشارکت کنندگان پژوهش ،شاغل در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد
موضوع و تعداد

تنوع

موقعیت شغلی و جایگاه مصاحبه شوندگان

گروه مصاحبه شوندگان

شاغل در بیمارستان

شاغل در دانشگاه

مدیران ارشد ،میانی و عملیاتی در بیمارستان و دانشگاه

3

2

اعضای هیات علمی پزشک

10

پرستاران بالینی

6

کارکنان پزشک و پرستار ستادی در بیمارستان

3

کارکنان پزشک و پرستار بیمه در بیمارستان

2

اعضای هیات علمی پرستار

4

زن

6

مرد

22

کارشناسی پرستاری

5

کارشناسی ارشد پرستاری

2

دکتری پزشکی عمومی

2

1

دکتری تخصصی پرستاری

2

5

دکتری پزشکی تخصصی

13

جنسیت مصاحبه شوندگان

مدرک تحصیلی مصاحبه شوندگان

همانطــور کــه جــدول فــوق نشــان میدهــد از لحــاظ جنســیت
 6تــن از مصاحبــه شــوندگان خانــم (20درصــد) و  24تــن آقــا
( 80درصــد) بودنــد .از مجموعــه مصاحبــه شــوندگان  5تــن
دارای مــدرک کارشناســی ( 16/6درصــد) 2 ،تــن دارای مــدرک
کارشناســی ارشــد ( 6/6درصــد) 3 ،تــن پزشــک عمومــی (10

2

درصــد) 7 ،تــن دکتــرای تخصصــی( 23/3درصــد) و  13تــن
دکتــرای پزشــکی تخصصــی ( 43/3درصــد) بودنــد .بــر اســاس
نتایــج ایــن پژوهــش ،میانگیــن ســن بــرای مصاحبــه شــدگان
شــاغل در بیمارســتان عالمــه بهلــول گنابــادی 45 ،ســال و بــرای
افــراد شــاغل در دانشــگاه 42 ،ســال بــود .متوســط کل ســابقۀ
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علی سلطانی و همکاران
(condensed

( )meaning unitو  71واحــد معنایــی متراکــم
 )meaning unitگردیــد .پــس از تجمیــع آن هــا 3 ،طبقــه
( )categoriesو  12زیــر طبقــه ( )subcategoriesبــه عنــوان
چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی بــه شــرح طبقــه
بنــدی گردیــد (جــدول.)2

خدمــت پــس از فــارغ التحصیلــی بــرای تمامــی مصاحبــه شــدگان،
19ســال بــود.
بــــرای تحلیــــل داده هــا بــا شــیوه تحلیــل محتــوا تمامــی
مصاحبه هــــای ضبط شــــده ،کدگــذاری شــــد .تحلیل دادهای
مصاحبــه هــا منجــر بــه ظهــور تعــداد  542واحــد معنایــی

جدول  :2طبقات استخراج شده حاصل از مصاحبه ها و بحث های گروهی
درونمایه

زیر طبقه

طبقه

نحوه توسعه و اجرای راهنماهای بالینی

رویه ای

ویژگی های سازمانی و مدیریتی
ویژگی های فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
ویژگی های مالی و اقتصادی

چالشهای پیاده سازی
راهنماهای های بالینی

مدیریتی ،سازمانی و عملکردی
پژوهشی و آموزشی

فرآیندی

سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
ساختار نظام سالمت
ساختار آموزشی
اصالح نظام پرداخت

ساختاری

استفاده بهینه از منابع
پشتیبانی سازمان های بیمه گر

گیرنــد و در تدویــن آن هــا شــرایط سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
در نظــر گرفتــه نمــی شــود .خوانــدن بســیاری از راهنماهــای
بالینــی دشــوار اســت چــون آن هــا بســیارطوالنی و پیرامــون
موضــوع ،بســیار گســترده هســتند .راهنماهــای بالینــی کوتــاه تــر
بــا پیــام هــای مشــخص و جــداول کوتاهتــر مــی توانــد بــرای اجرا
موثرتــر باشــند”.
مشــارکت کننــده  4نیــز دربــاره ی نحــوه توســعه و اجــرای
راهنماهــای بالینــی معتقــد بــود (دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“بــه نظــر مــی رســد کــه مجریــان راهنماهــای بالینــی در طراحــی
و تدویــن راهنماهــا مشــارکت داده نمی شــوند .تدویــن راهنماهای
بالینــی بــه اجمــاع متخصصــان بســتگی دارد چنیــن اجماعــی بایــد
کامــا مشــخص و نشــان دهنــده ی ســنتز دقیــق راهنماها باشــد”.
مشــارکت کننــده  30هــم تاکیــد داشــت (پزشــک متخصــص
هوشــبری):
“یــک مســاله مهمــی کــه در تدویــن راهنماهــای بالینــی وجــود
دارد ،عــدم ادغــام آن هــا در خوشــه هــای مناســب بیمــاری اســت.
مــا امــروزه نیــاز بــه راهنماهــای بالینــی یکپارچــه بــا در نظــر
گرفتــن تمــام شــرایط بیمــاری هــا داریــم”.
تقریبــا همــه ی مصاحبــه شــوندگان اذعــان داشــتند کــه یکــی از

چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی از دیدگاه مشــارکت
کننــدگان در پژوهــش شــامل چالــش هــای رویــه ای ،فرآینــدی
و ســاختاری است .در عبــــارات زیــــر تعــــدادی از نمونه هــــای
متــــن مصاحبــــه بــــا مشـــارکت کننــدگان پژوهـــش کـــه در
اســـتخراج چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی ،مـــورد
اســــتفاده قــــرار گرفتــــه اســــت و بــه دلیــل حفــظ محرمانــه
بــودن ،بــدون ذکــر نشــانه ای کــه دال بــر مشــخص شــدن هویت
اصلــی مصاحبــه شــونده باشــد ،آورده شــده اســت.
چالش های رویه ای

 -1نحوه توسعه و اجرای راهنماهای بالینی
شــرکت کننــدگان در پژوهــش ،بــر ایــن باورنــد کــه راهنماهــای
بالینــی معمــوال بــر اســاس روش هــا و اصــول دقیقــی تدویــن
مــی شــوند و در صورتــی کــه صحیــح  ،علمــی و متناســب بــا
جامعــه هــدف تدویــن شــوند بــدون شــک منجــر بــه اجــرای
موفــق آن هــا خواهــد شــد.
مشــارکت کننــده  7دربــاره نحــوه توســعه و اجــرای راهنماهــای
بالینــی تاکیــد نمــوده اســت (پزشــک متخصــص داخلــی):
“راهنماهــای بالینــی بــه نــدرت شــرایط محلــی را در نظــر مــی
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تنظیــم کردهایــم و آن هــا را در بیمارســتانهای آموزشــی داریــم
اجــرا میکنیــم”.
مشــارکت کننــده  8نیــز در ایــن رابطــه تاکیــد داشــت (کارشــناس
ارشــد پرســتاری):
“در حــوزه آمــوزش پزشــکی ،حتــی خیلیهــا گایــد الیــن و
پروتــکل را باهــم اشــتباه مــی گیرنــد و در ایــن زمینــه برنامــه
ریــزی جهــت آمــوزش  ،توســط مدیــران ارشــد صــورت نگرفتــه
اســت”.
مصاحبــه شــوندگان ،مســائل مربــوط بــه نیــروی انســانی را
نیــز از عوامــل ســازمانی موثــر بــر اجــرای راهنماهــای بالینــی
بیــان کردنــد ایــن عوامــل شــامل :عــدم آشــنایی کارکنــان بــا

مهمتریــن چالــش هــای اثــر گــذار بــر ارائــه مراقبــت هــای بالینــی
مبتنــی بــر راهنماهــای بالینــی ،وجــود راهنماهــای مبتنــی بــر
شــواهد علمــی بــا قابلیــت بومــی ســازی اســت.
مشارکت کننده  2نیز اذعان داشت(پزشک متخصص اطفال):
“تــا قبــل ســال  1394اکثــر راهنماهــای بالینــی موجــود ،ترجمــه
راهنماهــای بیــن المللــی بــوده اســت کــه بــا شــرایط ملــی و
محلــی مــا ســازگار نیســت .در حالــی کــه ایــن راهنماهــا بایــد
مبتنــی بــر شــواهد موجــود طراحــی شــوند”.
مشــارکت کننــده  21در رابطــه بــا وجــود راهنماهــای مبتنــی بــر
شــواهد علمــی بــا قابلیــت بومــی ســازی نیز اظهــار داشت(پزشــک
عمومی):

راهنماهــای بالینــی ،مقاومــت در برابــر تغییــر ،عــادت کــردن بــه
رویــه هــای جــاری و روزمــره ،عــدم ثبــات مدیریتــی ،معرفــی یک
روش جدیــد کــه جــای تجربــه پزشــکان را مــی گیــرد ،هســتند.
 -3ویژگی های فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
یکــی از عوامــل موثــر در اجــرای راهنماهــای بالینــی مســائل
فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی اســت .مصاحبــه شــوندگان اظهــار
داشــتند کــه متقاعــد کــردن پزشــکان و بخصــوص پزشــکان بــا
تجربــه ،جهــت عمــل بــه راهنماهــا بســیار مشــکل اســت.
در زمینــه متقاعــد کــردن پزشــکان و بخصــوص پزشــکان بــا
تجربــه ،مشــارکت کننــده  11اظهــار نمــود (پزشــک متخصــص
قلــب):
“پزشــکان بــا تجربــه بــر ایــن باورنــد کــه در زمینــه ی تخصــص
شــان  ،خــود بــه عنــوان یــک رفرنــس مــی باشــند و نیــازی
بــه راهنماهــای بالینــی ندارنــد .راهنماهــای بالینــی مثــل کتــاب
آشــپزی مــی ماننــد کــه جلــو تصمیــم گیــری پزشــک را مــی
گیــرد”.
همچنیــن مشــارکت کننــده  5نیــز تاکیــد داشت(پزشــک متخصص
طــب اورژانس):
“ راهنماهــای بالینــی ابالغــی توســط وزارت بهداشــت ،یــک حالت
دســتوری دارد کــه جلــو آزادی عمــل پزشــکان را مــی گیرد “.
همــه مصاحبــه شــوندگان اذعــان داشــتند کــه از لحــاظ فنــی
بــا توجــه بــه مســایل اجتماعــی و سیاســی ،امــکان بکارگیــری
راهنماهــای بالینــی در سراســر کشــور بــه یــک انــدازه وجــود
نــدارد .پراکندگــی جغرافیایــی ناهمگــن جمعیــت ایــران ،فرهنــگ
و ســنن اقــوام مختلــف ایرانــی ،عــدم وجــود تجهیــزات و امکانــات
کافــی در مناطــق کمتــر بــر خــوردار ،نحــوه دسترســی بــه مراکــز
درمانــی و حتــی بحــث تحریــم هــا مــی توانــد بــر نحــوه ی ارائــه
ی مراقبــت هــای مبتنــی بــر راهنماهــای بالینــی تاثیــر گذار باشــد.

“تولیــد و انتشــار راهنماهــای بالینــی بومــی ســازی شــده کم اســت
و حتــی راهنماهــای ابالغــی گاهــا نامفهــوم و یــا قابــل کاربــرد در
همه بیمــاران نیســت”.
 -2ویژگی های سازمانی و مدیریتی
بخــش عمــده ای از اظهــارات مصاحبــه شــوندگان  ،درون مایــه
هــای ســازمانی -مدیریتــی داشــت کــه بیشــتر بــه نحــوه ی
تدویــن ،انتشــار و پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی توســط مدیران
ارشــد وزارت بهداشــت و درمــان وآمــوزش پزشــکی بــاز مــی گردد.
مشــارکت کننــده  3در خصــوص ویژگــی هــای ســازمانی و
مدیریتــی موثــر بــر پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی بیــان داشــت
(دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“مدیــران ارشــد بــه راهنماهــای بالینــی بــه عنــوان موضوعــی
شــیک نــگاه مــی کننــد تــا موضوعــی الزم جهــت بهبــود کیفــت
مراقبــت هــای بالینــی .راهنماهــای بالینــی موضوعــی مهمی اســت
کــه البتــه حــرف دربــاره آن زیــاد زده میشــود ،امــا حقیقتــ ًا در
چیســتی  ،چرایــی ،اهمیتشــان و قابلیــت اجرایــی آن اصـ ً
ا بحثــی
نمیشــود”.
مشــارکت کننــده  23نیــز در ایــن در چــه رابطــه بیــان مــی کنــد
(دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“ امــروز بحــث ورود راهنماهــای بالینــی بــه بحــث آمــوزش
پزشــکی بــه صــورت جــدی مطــرح اســت ولــی کمــاکان بحثهــا
در ســطح ســتاد مطــرح میشــود و بــرای بیمارســتان هــا در واقــع
کاری انجــام نمــی شــود”.
همچنیــن مشــارکت کننــده  24در رابطــه بــا نحــوه ی تدویــن،
انتشــار و پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی توســط مدیــران ارشــد،
معتقــد بــود (پزشــک متخصــص عفونــی):
“ ایــن بحــث هــا صرفــ ًا یــک جــور رفــو کــردن ظاهــر اســت
کــه یــک عــدهای میگوینــد کــه مــا ایــن راهنماهــای بالینــی را
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بــه اجــرای بیشــتر راهنماهــای بالینــی خواهــد شــد.

 -4ویژگی های مالی و اقتصادی
اکثــر مشــارکت کننــدگان در ایــن پژوهــش بیــان کردنــد کــه
نظــام ســامت ایــران همچــون ســایر نظــام هــای ســامت بــا
مشــکالت اقتصــادی و مالــی جهــت ارائــه مراقبــت هــای درمانــی
روبروســت .بــا توجــه بــه محــدود بــودن بودجــه عمومــی ،تامیــن
منابــع مالــی جهــت فراهــم کــردن زیرســاخت هــای الزم بــرای
اجــرای راهنماهــای بالینــی در همــه بیمارســتان هــای کشــور
وجــود نــدارد .همچنیــن بیمارســتان هــا در ایــران بعضــا بنــا بــه
ضــرورت جمعیــت شــناختی احــداث شــده انــد کــه ممکــن اســت
منابــع مالــی و انســانی کافــی را در دســترس نداشــته باشــند و ایــن
مــی توانــد بــر اجــرای راهنماهــای بالینــی اثرگــذار باشــد.
در زمینــه ویژگــی هــای مالــی و اقتصــادی مشــارکت کننــده 3
معتقــد بــود (دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“شــواهدی کــه در تدویــن راهنماهــای بالینــی مــورد اســتناد
هســت بــا جمعیــت مــا متأســفانه هــم خوانــی نــدارد و یــا ممکــن
اســت بــرای جمعیــت مــا قابــل اســتفاده نباشــد ،زیــرا کــه توزیــع
منابــع ثــروت در نقــاط مختلــف کامــا متفــاوت اســت .اطــاع از
واقعیتهــا در همــه جــای کشــور و امکانــات آن مناطــق الزم
اســت چــون راهنماهــای بالینــی حقیقتــ ًا بایــد ضعیفتریــن
ســطوح مراقبتــی را ببینــد نــه بیمارســتانهای بــزرگ شــهرهای
بــزرگ .بنابرایــن ،در راهنماهــای بالینــی تجهیزاتــی آمــده کــه
در خیلــی از نقــاط کشــور وجــود نــدارد” .مشــارکت کننــده 6
هــم در رابطــه بــا ویژگــی هــای مالــی و اقتصــادی بیــان داشــت
(کارشــناس پرســتاری):
“ تــوان مالــی بیمــاران نیــز بــر تصمیــم پزشــک در انتخــاب
شــیوه درمــان تاثیــر گــذار اســت .بنابرایــن ،پزشــکان ناگزیــر گاهــا
نمــی تواننــد بــر اســاس راهنماهــای بالینــی عمــل نماینــد”.
یکــی دیگــر از جنبــه هــای مهــم اقتصــادی ،ســازمان هــای بیمــه
گــر ســت .تقریبــا تمــام مصاحبــه شــوندگان معتقــد بودنــد کــه
در طراحــی و تدویــن راهنماهــای بالینــی در ایــران ،بیمــه هــا
مشــارکت داده نشــده انــد ،بــاور بــه اینکــه ارائــه مراقبــت مبتنــی
بــر راهنماهــا مــی توانــد بــار مالــی بــر بیمــه هــا ایجــاد کنــد،
ایــن بــاور خــود مــی توانــد مانــع اجــرای راهنماهــای بالینــی شــود.
بنابرایــن ،الزم اســت شــواهد مربــوط در ایــن زمینــه جمــع آوری
و در تدویــن راهنماهــای بالینــی بــا حضــور نماینــدگان بیمــه ،ایــن
شــواهد بررســی و لحــاظ گــردد .بخصــوص اگــر مشــخص شــود
کــه اجــرای راهنماهــای بالینــی مــی توانــد باعــث حفــظ منابــع
بیمــه هــا گــردد ،آنــگاه بیمــه هــا نیــز بــر ارائــه مراقبــت مبتنــی بر
راهنماهــای بالینــی اصــرار خواهنــد داشــت کــه ایــن خــود منجــر

چالش های فرآیندی

 -1مدیریتی ،سازمانی و عملکردی:
یکــی از مشــکالتی کــه در نظــام ارائــه مراقبــت هــای ســامت در
ایــران وجــود دارد ،ناپایــداری هــای نظــام مدیریتــی اســت .ایــن
ناپایــداری هــا مــی توانــد تمامــی برنامــه هــای مراقبتــی را تحــت
تاثیــر قــرار دهــد.
در زمینــه ناپایــداری هــای سیســتم مدیریتــی ،مشــارکت کننــده 1
معتقــد اســت (پزشــک عمومــی):
“بــا تغییــر مدیــران بخصــوص مدیــران ارشــد ســازمانی ،برنامــه
هــای مدیــر قبلــی یــا کال تعطیــل و یــا بــی ارزش تلقــی میشــود،
برنامــه ریــزی ثابتــی وجــود نــدارد و گاهــا برنامــه ریــزی با شــتاب
زدگــی همــراه اســت”.
مشــارکت کننــده  12در رابطــه بــا نظــام مدیریتــی اظهــار نمــود
(دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“در تصمیــم گیــری هــای مدیریتــی از شــواهد علمــی متغــن
اســتفاده نمــی شــود .بنابرایــن در اکثــر مــوارد ،هماهنگــی هــای
الزم جهــت اجــرای برنامــه هــا انجــام نشــده اســت”.
مشــارکت کننــده  6در رابطــه بــا ویژگــی هــای ســازمانی بیــان
داشــت (کارشــناس پرســتاری):
“نحــوه تامیــن و توزیــع نیــروی انســانی مــی توانــد بــر اجــرای
موثــر برنامــه هــا اثــر گــذار باشــد .کمبــود نیــروی انســانی و تکیــه
بــر نیروهــای طرحــی در ارائــه مراقبــت هــای بالینــی ،یکــی از
مشــکالت تشــکیالتی نظــام ســامت اســت کــه بــر پیــاده ســازی
راهنماهــای بالینــی تاثیــر مــی گــذارد”.
مشــارکت کننــده  14نیــز در بــاره ویژگــی هــای ســازمانی معتقــد
بــود (پزشــک متخصــص داخلــی):
“عــدم مانــدگاری پزشــکان در مناطــق کمتــر برخــوردار و عــدم
انطبــاق زیــر ســاخت هــا بــا برنامــه اجرایــی ،مانــع موفقیــت
برنامــه هــا مــی شــود”.
مشــارکت کننــده  20در رابطــه بــا چالــش هــای عملکــردی ،بیــان
داشــت (پزشــک عمومــی):
“نبــود ضمانــت اجرایــی بــر اجــرای قوانیــن و اطــاع رســانی
ضعیــف از چالــش هــای عملکــردی برنامــه هــا مــی باشــد”.
 -2پژوهشی و آموزشی
تقریبــا اکثــر مشــارکت کننــدگان در پژوهــش معتقــد بودنــد :نحــوه
اســتفاده از مطالعــات مبتنــی بــر شــواهد ،در تصمیــم گیــری هــای
مدیریتــی موضــوع مهمــی اســت .وقتــی مدیریــت هــا طــول عمــر
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جهــت اجــرای راهنماهــای بالینــی قبــل از هــر چیــزی بایــد بــر
چالــش هــای موجــود در سیاســت هــای کالن دولــت فائــق آمــد.
وجــود منابــع مالــی و اقتصــادی کافــی و دسترســی بــه تجهیــزات
پیشــرفته پزشــکی از ضروریــات اجــرای راهنماهای بالینی هاســت.
تضــاد سیاســت هــای دولــت بــا منافــع ســامتی ،ناپایــداری منابــع
مالــی ،تحریــم هــای اقتصــادی ،مســائل فرهنگــی و اجتماعــی و
نحــوه مــراودات بیــن المللــی بــر کمیــت و کیفیــت مراقبــت هــای
مبتنــی بــر راهنماهــای بالینــی تاثیــر منفــی گذاشــته اســت.
مشــارکت کننــده  2در زمینــه عوامــل سیاســی ،اجتماعــی و
اقتصــادی بیــان نمــود (پزشــک متخصــص اطفــال):
“مــن احســاس میکنــم کــه در نظــام ســامت ایــران ،مســئله

کوتاهــی دارد و یــک مدیــر مــی خواهــد برنامــه ای را در دوره
مدیریتــی خــود اجــرا کنــد ،زمــان کافــی جهــت انجــام مطالعــات
مبتنــی بــر شــواهد در نظــر گرفتــه نمــی شــود .چــه بســا کــه
تصمیمــات مدیریتــی مبتنــی بــر شــواهد موجــود نخواهــد بــود و از
طرفــی دیگــر ،نتایــج مطالعــات نیــز ممکن اســت در زمان مناســب
در دســترس مدیــران قــرار نگیــرد .بنابرایــن ،تصمیــم گیــری
سیاســت مــداران بــدون در نظــر گرفتــن نتایــج ایــن مطالعــات و
قبــا اتخــاذ شــده اســت .لــذا نداشــتن مســتندات کافــی و عــدم
آگاهــی از وجــود ایــن مســتندات مــی توانــد یــک چالــش اساســی
باشــد .از طــرف دیگــر ،اجــرای برخــی از برنامــه مســتلزم آگاهــی
ســازی و آمــوزش مجریــان برنامــه اســت .در مــورد راهنماهــای

دیگــری کــه مانــع از اجــرای راهنماهــای بالینــی یــا طرحهــای
مشــابه میشــود ،کشــمکشها یــا تضادهایــی سیاســی،
اجتماعــی و اقتصــادی اســت .بــدون شــک ایــن عوامــل مــی تواند
بــر اجــرای موثــر برنامــه هــا تاثیــر بگــذارد پــس بایــد از اول بــه
آن هــا توجــه شــود”.
مشــارکت کننــده  4نیــز در زمینــه عوامــل سیاســی ،اجتماعــی و
اقتصــادی معتقــد بــود (دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“بــه نظــر ایــن مناقشــههای اجتماعــی و اقتصــادی ،ایــن
نگاههــای کوتاهمــدت ،ایــن سیاســتگذاریها و تولیتهایــی
کــه در طــول نظــام ســامت کــه ممکــن اســت بنــا بــه تشــکیل
یــک دولــت ،موقت ـ ًا وارد حــوزه نظــام ســامت میشــوند و پــس
از مدتــی خــارج میشــوند .خــب اینهــا تــا بیاینــد و اهرمهــای
اصلــی نظــام ســامت را بشناســند و خــود را متعهــد بــه اســتقرار
آن بداننــد ،ایــن زمــان تمــام میشــود .در واقــع نظــام ســامتی
میمانــد ،بــا افــرادی کــه فرصــت تغییــر را از دســت داده انــد.
و بایــد منتظــر ایــن باشــند کــه یــک نــگاه جدیــدی وارد نظــام
ســامت شــود”.

بالینــی اطــاع رســانی کافــی انجــام نشــده اســت  .حتــی برخــی
از پزشــکان متخصــص از وجــود راهنماهــای بالینــی مربــوط بــه
رشــته خودشــان بــی اطالعنــد .ضمــن اینکــه در دوره تحصیلــی
نیــز آموزشــی در زمینــه راهنماهــای بالینــی انجــام نشــده اســت.
مشــارکت کننــده  13در رابطــه بــا مســائل آموزشــی معتقــد بــود
(پزشــک متخصــص داخلــی):
“ یکــی مشــکلی کــه بایــد بــا آن اشــاره کنــم ،ایــن اســت کــه
خیلــی وقتهــا افــرادی کــه میخواهنــد راهنماهــای بالینــی
را پیــاده کنــد ،آشــنایی خاصــی بــا آن ندارنــد .و ایــن ،دلیلــش
ایــن اســت کــه مــا در آموزشــی کــه بــه رشــتههای پزشــکی
و پیراپزشــکی میدهیــم ،معمــو ًال در طــی ســنوات تحصیلــی
آشــنایی خاصــی دربــاره راهنماهــا بــه اینهــا داده نمیشــود”.
مشــارکت کننــده  15در ارتبــاط بــا مســائل آموزشــی و پژوهشــی
نیــز اظهــار داشــت (پزشــک جــراح عمومــی):
“مؤلفــة دیگــر ،آشــنایی پزشــکان بــا راهنماهــای بالینــی در دورة
تحصیــل و کار اســت  .پزشــکان مــا در دوره ی تحصیــل در ایــن
زمینــه آمــوزش خاصــی ندیــده انــد .ضمــن اینکــه پژوهــش هــای
مــا هــم در ایــن زمینــه کــم اســت .بنابرایــن انتظــاری نباید داشــت
کــه در دوران کار ،آن هــا بــر اســاس راهنماهــای بالینــی عمــل
کننــد .لــذا آشــنایی پزشــکان و ایجــاد بینــش در آن هــا هــم یکــی
از مســائلی اســت کــه در پیادهســازی راهنماهــا میتوانــد مؤثــر
باشــد”.
 -3سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
همچنیــن مشــارکت کننــدگان بیــان کردند کــه اجــرای راهنماهای
بالینــی از عوامــل سیاســی ،اجتماعی و اقتصــادی تاثیر مــی پذیرید.
بایــد اذعــان داشــت کــه ایــن عوامــل فراتــر از حیطــه اختیــارات
پزشــکی اســت .پیشــرفت هــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
مــی توانــد بــر مداخــات پزشــکی تاثیــر زیــادی بگــذارد .بنابرایــن،

چالش های ساختاری

 -1ساختار نظام سالمت
اجــرای راهنماهــای بالینــی و یــا تغییــر در آن ،در وهلــۀ اول بــه
ســاختار تولیــت نظــام ســامت ،ارتبــاط دارد .توليــت بــه عنــوان
كليــدي تريــن كاركــرد نظــام ســامت و نقطـــه اعتمـــاد و اتــكاي
نظــام هــاي ســامت در دســتيابي بــه اهــداف خــود ،محســوب
مــي شـــود .ايـــن كـــاركرد بـــه معنـــي تعيـــين و تقويــت قواعــد
اجرايــي و ارائــه جهت گيري ها و راهبردها بـــراي تمـــامي نقـــش
آفرينـــان ايـــن نظـــام و پـــذيرش مسئوليت كالن پاســخگويي در
باالتريــن ســطح ممكــن اســت؛ كــه وزارت بهداشــت ،درمــان و
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تحصیــل اســت .مــن دیــدهام کــه برخــی از همــکاران از وجــود
چنیــن راهنماهایــی یــا اصـ ً
ا خبــر ندارنــد یــا اگــر هــم میداننــد،
از آخریــن راهنماهــای بالینــی بــه روز شــده اســتفادهای نکردهانــد
کــه ببینــن چگونــه اســت .لــذا آشــنایی پزشــکان و ایجــاد بینــش
در آن هــا هــم یکــی از مســائلی اســت کــه در پیادهســازی
راهنماهــای بالینــی میتوانــد مؤثــر باشــد”.
 -3اصالح نظام پرداخت
یکــی دیگــر از چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی،
اصــاح نظــام پرداخــت اســت .از دیــدگاه اکثــر مشــارکت کنندگان
در پژوهــش ،در نظــام هــاي مختلــف دريافــت و پرداخــت،
انگيــزه هــاي مختلفــي بــراي مصــرف بيشــتر خدمــات يــا كاســتن
از هزينــه هــا وجــود دارد .سياســت هــاي ســامت و نظــام هــاي
دريافــت و پرداخــت تاثيــر بســيار مهمــي بــر پیــاده ســازی
راهنماهــای بالینــی دارنــد .بنابرایــن ،یکــی از دالیــل بــروز مشــکل
در پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی ،نظــام پرداخــت کشوراســت و
بایــد چــاره ای بــه حــال آن اندیشــیده شــود.
مشــارکت کننــده  28در رابطــه بــا نظــام پرداخــت تاکیــد داشــت
(پزشــک عمومــی):
“نظامهــای پرداخــت مــا در بیمارســتان مبتنــی بــر نظــام پرداخــت
کارانــه اســت .مطالعــات نشــان داده کــه ایــن نظــام نمیتوانــد
انگیــز ه الزم بــرای ارائــه مراقبــت مبتنــی بــر راهنماهــای بالینــی
را بــرای ارائــه دهنــده خدمــت ،بخصــوص پزشــکان فراهــم کنــد”.
مشــارکت کننــده  26هــم در رابطــه بــا نظــام پرداخــت معتقــد بــود
(دکتــری تخصصی پرســتاری):
“قطعــ ًا پزشــکان ،مهمتریــن فــرد و اصلیتریــن فــرد در
پیادهســازی راهنماهــای بالینــی هســتند .قطعــ ًا مــا نیازمنــد
مکانیســمهای پرداختــی هســتیم و نیازمنــد مکانیســمهای
پاداشــی هســتیم کــه در حقیقــت تهیــج بکنــد و ایــن انگیــزه را
ایجــاد بکنــد کــه متخصصیــن مــا ،انگیــزه کافــی بــرای تغییــر
رفتــار بــه ســمت بهرهگیــری از راهنماهــای بالینــی را داشــته
باشــند”.
مشــارکت کننــده  20نیــز در بــاره نظــام پرداخــت اذعــان کــرد(
پزشــک متخصــص اطفــال):
“درحــال حاضــر کــه نظــام پرداخــت مــا کارانــه اســت ،بــه نظــر
مــن ایــن انگیــزه را ایجــاد نمیکنــد بــرای یــک پزشــک تــا از
مداخــات مبتنــی بــر راهنماهــای بالینــی اســتفاده کنــد .بســا
اینکــه ممکــن اســت در خیلــی از وقتهــا اســتفاده از ایــن
راهنمــای بالینــی ،متناقــض بــا درآمــدی باشــه کــه فــرد در حــوزه
تخصصــی خــودش مــی توانــد متصــور باشــد”.

آمــوزش پزشــكي بـــه نيابــت از دولــت ،ايــن وظيفــه را بــر عهــده
دارد.
مشــارکت کننــده  9دربــاره ســاختار نظــام ســامت اذعــان داشــت
(پزشــک متخصــص زنــان و زایمــان):
“هــر تولیتــی کــه در نظــام ســامت باشــد ،پیــاده ســازی
راهنماهــای بالینــی یــک اولویــت اجرایــی مــا هســت .راهنماهــای
بالینــی پزشــکی ،یــک اهــرم نظــام ســامت اســت .نبایســتی در
تولیتهــای مختلــف نظــام ســامت ،نســبت بــه اینهــا نــگاه
صفــر و یــک داشــته باشــیم یــا نــگاه ایــن باشــد کــه باالخــره بــا
ســلیقه دولتهــا میخوانــد یــا نمیخوانــد”.
مشــارکت کننــده  17هــم در رابطــه بــا ســاختار نظــام ســامت
بیــان نمــود (دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“مــن احســاس میکنــم کــه در نظــام ســامت ایــران ،مســئله
دیگــری کــه مانــع از اجرایــی راهنماهــای بالینــی یــا طرحهــای
مشــابه میشــود ،کشــمکشها یــا تضادهایــی اســت کــه در
جابجایــی تولیــت هــای نظــام ســامت ایــران دارد اتفــاق میافتد،
یــک تولیــت مــی آیــد از برنامــه پزشــک خانــواده دفــاع میکنــد،
یــک تولیــت از طــرح تحــول ســامت دفــاع مــی کنــد ،درحقیقــت
مــا نظاممنــد در نظــام ســامت حرکــت نمیکنیــم”.
 -2ساختار آموزشی
یکــی دیگــر از زیــر طبقــات مربــوط بــه چالــش هــای پیــاده
ســازی راهنماهــای بالینــی ،ســاختار آموزشــی مــی باشــد .از
منظــر شــرکت کننــدگان در ایــن پژوهــش ،نظــام آمــوزش
پزشــکی ،درجــه علمــی پزشــک ،ورود راهنماهــای بالینــی بــه دوره
هــای آموزشــی در کانــون اصلــی ایــن زیــر طبقــه قــرار داشــت.
مــی تــوان گفــت ،همیشــه ایــن عوامــل مــی توانــد هــم بــر
عملیــات و هــم بــر عملکــرد ســازمان تاثیــر بگــذارد و نیــاز اســت،
کــه مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
مشــارکت کننــده 10در رابطــه بــا ســاختار آموزشــی معتقــد بــود
(پزشــک متخصــص داخلــی):
“ شــاید هــم تــا قبــل از ایــن ،از نظــر توســعه ی ســازمانی در بحث
راهنماهــای بالینــی تأکیــدی نبــوده ،و اخیــراً و شــاید ایــن دو ســه
ســال اخیــر بــه بحــث راهنماهــای بالینــی ،روســای بیمارســتان مــا
پرداختــه انــد .ضمــن اینکــه ســاختار ســازمانی آن هــم دیده نشــده
اســت .بایــد راهنماهــای بالینــی در بحــث سیاســت گــذاری کالن
دیــده شــوند ،بخصــوص در طراحــی پــان هــای آموزشــی”.
مشــارکت کننــده  11نیــز در رابطــه بــا ســاختار آموزشــی بیــان
کــرد (پزشــک متخصــص قلــب):
“مؤلفــه دیگــر ،آشــنایی پزشــکان بــا راهنماهــای بالینــی در دوره
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مشــارکت کننــده  25در رابطــه بــا پشــتیبانی ســازمان هــای بیمــه
گــر بیــان کــرد (کارشــناس ارشــد پرســتاری):
“ از نظــر مــن ،تدویــن راهنماهــای بالینــی بــر عهــده وزارت
بهداشــت و اجــرای آن بایــد بــر عهــده ســازمانهای بیمــهگــر
باشــد .کاهــش هزین ـ ه هــای بیمارســتانی و اجــرای راهنماهــای
بالینــی  ،نیازمنــد بســتر الکترونیــک اســت و بیمـ ه هــا بــا فراهــم
کــردن بســتر الکترونیــک ،مــی تواننــد راهنماهــای بالینــی را اجــرا
کننــد”.
مشــارکت کننــده  17نیــز در رابطــه بــا پشــتیبانی ســازمان هــای
بیمــه گــر اعتقــاد داشــت (دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“هنــگام تدویــن راهنماهــای بالینــی  ،آیــا مســائل بیمـهای در آن
دیــده شــده و یــا بــا بیمــه هــا هماهنــگ شــده ،یکــی از مســائلی
کــه مــن فکــر مــی کنــم در حــوزه نظــام ســامت و در بیمههــا
در ایــران ،هنــوز نتوانســته ایــم راهنماهــا را بــه یــک دغدغــه داغ
ارزشــی تبدیــل کنیــم”.
مشــارکت کننــده  20همچنیــن در رابطــه بــا پشــتیبانی
ســازمان هــای بیمــه گــر اذعــان داشــت (پزشــک متخصــص
اطفــال):
“گام بعــدی کــه بــه نظــر مــن  ،گام خیلــی مهمــی هــم هســت،
بایــد ایــن پیادهســازی هــا ،بــرای سیاس ـتهایی در نظــر گرفتــه
شــود کــه ایــن سیاسـتها بــا سیاسـتهای بیمـهای همســو باشــد
و بــا پرداختهــای مبتنــی بــر عملکــرد همســو باشــد .اگــر بشــود
کــه ایــن سیاســتها ی بهداشــت و درمــان بــا سیاســتهای
بیم ـهای مطابقــت داشــته باشــد و راهنماهــای بالینــی کاربــردی
بشــود ،بســیار اثربخــش خواهــد بــود .چــون خیلــی در ایــن زمینــه
بــه بیمــه هــا اجــازه ورود ندادهانــد و راهنماهــای بالینــی وزارتخانــه
بــه بیمــه ابــاغ میشــود .ولــی بهنظــر مــن الــزام قانونــی وجــود
نــدارد کــه مــا بتوانیــم خیلــی اثربخــش در ایــن زمینــه عمــل
بکنیم ” .

مشــارکت کننــده 17نیــز در رابطــه بــا نظــام پرداخــت معتقــد
بود(دکتــری تخصصــی پرســتاری):
“راهنماهــای بالینــی یــک مؤلفــه دخیــل در نظام ســامت اســت و
مؤلفههــای جنبــی ایــن راهنماهــا هــم بایــد تقویــت شــود .یعنــی
نظــام پرداخــت دی آر جــی ،جایگزیــن نظــام پرداخــت کارانه شــود
و بــا پرداختهــای مبتنــی بــر عملکــرد همســو باشــد”.
 -4استفاده بهینه از منابع
اســتفاده بهینــه از امکانــات ،نیــز زیــر طبقــه ی دیگــری بــود ،کــه
بخشــی از ادراک مرتبــط بــا چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهای
بالینــی را شــکل مــی داد .امــروزه روش هــای نویــن مدیریــت
منابــع درآمــدی ،بودجــه ســامت ،هزینــه هــای ســامت و بهــره
وری و کارآیــی در ســازمان هــای ســامت محــور ،جهت دســتیابی
بــه اهــداف ســامت ضــروری مــی نمایــد .مشــارکت کننــدگان در
ایــن مطالعــه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه در شــرایط فعلــی یکــی
از عوامــل تاثیــر گــذار بــرای تســهیل پیــاده ســازی راهنماهــای
بالینــی ،توجــه بــه نحــوه اســتفاده از منابــع نظــام ســامت اســت.
البتــه در ایــن مقولــه  2دیــدگاه غالــب وجــود داشــت ،یکــی کمبــود
منابــع اقتصــادی و دیگــری عــدم مدیریــت صحیــح منابــع موجــود
و تخصیــص مناســب آن بــود.
مشــارکت کننــده  17در رابطــه بــا نحــوه اســتفاده بهینــه از منابــع
بیــان داشــت(دکتری تخصصــی پرســتاری):
“در نظــام ســامت مــا ،کــه افــراد نبــود منابــع را یــک خســران
در نظــر مــی گیرنــد؛ یــک علــت آن ممکــن اســت ،نبــود یــک
دیــدگاه اقتصــادی بــه حفــظ منابعــی باشــد کــه مــا بــرای نظــام
ســامت خودمــان در نظــر میگیریــم .بنابرایــن اگــر بهعنــوان
یــک سیاســتگذار یــا بهعنــوان یــک مجــری ،در زمانــی کــه
داریــم تصمیــم میگیریــم یــک مداخلــه درمانــی اجــرا شــود یــا
اجــرا نشــود؛ توجــه بــه هزینــه فرصــت اقتصــادی بکنیــم .ایــن
مســئله میتوانــد بــرای حــل خیلــی از مشــکالتی کــه مــا بــه
دلیــل کمبــود منابــع  ،تــوان مدیریــت آنهــا را نداریــم ،ایــن
مســاله خیلــی کمــک خواهــد کــرد کــه مــا راهنماهــای بالینــی را
بهعنــوان یــک پروســه هزینــه اثربخــش یــا یــک مداخلــه هزینــه
اثربخــش بــه خوبــی بتوانیــم ،بشناســیم”.
 -5پشتیبانی سازمان های بیمه گر
یکــی دیگــر از چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی،
پشــتیبانی ســازمان هــای بیمــه گــر بــود .راهنماهــای بالینــی
مــي تواننــد معيــار بســيار مناســبي بــراي پرداخــت مبتنـــي بـــر
عملكـــرد و نيـــز تعيـــين راهبردهای خريد خدمت ،توســط سازمان
هــاي بيمــه گــر باشــند.

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی چالــش هــای پیــاده
ســازی راهنماهــای بالینــی از دیــدگاه ارائــه دهنــدگان مراقبــت
هــای بالینــی انجــام گرفــت .نتایــج نشــان داد  3طبقــه ی
اصلــی چالــشهــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی شــامل
چالــش هــای رویــه ای ،فرآینــدی و ســاختاری مــی باشــد.
طبقــه اول ،چالــش هــای رویــه ای شــامل نحــوه توســعه و اجــرای
راهنماهــای بالینــی ،ویژگــی هــای ســازمانی و مدیریتــی ،ویژگــی
هــای فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی و ویژگــی هــای مالــی
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بالینــی موثــر باشــند ( .)16یافتــه هــای ســایر مطالعــات نیــز هــر
یــک بــه نوعــی بــا یافتــه هــای پژوهــش حاضــر هــم راســتا
اســت .بــه عنــوان مثــال ،نتایــج مطالعــه  Gagliardiو همــکاران
( )17در ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال 2011نشــان داد کــه
پــس از تولیــد و انتشــار راهنماهــای بالینــی اکثــر پزشــکان ،روش
طبابــت بالینــی خــود را بــر اســاس راهنماهــا تغییــر دادنــد و تنهــا
 3درصــد از پزشــکان بــه راهنماهــا اعتقــادی نداشــتند .همچنیــن
 Franckeو همــکاران ( )18اجــرای موفقیــت آمیــز راهنماهــای
بالینــی را شــامل  3مرحلــه تدویــن ،انتشــار و اجــرا بیــان مــی کنند.
 Spallekو همــکاران ( )19نیــز در مطالعــه خــود نتیجــه گیــری
مــی کننــد ،جهــت اجــرای راهنماهــای بالینــی ،توســعه دهنــدگان
راهنماهــا بایــد بــه نــکات زیــر توجــه نماینــد:
 .1راهنماهــای آســان و قابــل درک تدویــن نماینــد .2 .پیچیدگــی
هــای موجــود در راهنماهــا را کاهــش دهنــد .3 .راهبــرد مناســبی
جهــت انتشــار بــه موقــع راهنماهــای بالینــی اتخــاذ کننــد .نتایــج
مطالعــه  Correaو همــکاران ( )20در ســال 2020نیــز نشــان داد،

و اقتصــادی بــود .در ایــن راســتا نتایــج پژوهــش  Rooneyو
همــکاران ( ،)12بــرادران و همــکاران ( )13و مجــد زاده و همــکاران
( )14همســو بــا پژوهــش حاضــر بودنــد .بــه ایــن صــورت کــه،
نتایــج پژوهــش  Rooneyو همــکاران ( )12نشــان داد کــه انجــام
صحیــح اقدامــات و تصمیــم گیــری بالینــی همســو بــا نیازهــا،
اولویــت هــا ،محدودیــت هــا و امکانــات و شــرایط بیمــار و شــرایط
بومــی مراقبــت هــای درمانــی بــر اجــرای راهنماهــای بالینــی
تاثیــر زیــادی دارنــد .همچنیــن نتایــج مطالعــه بــرادران و همــکاران
نشــان داد ،تولیــد و انتشــار ناکافــی راهنماهــای بالینــی و عــدم
وجــود شــواهد کافــی در تدویــن راهنماهــای بالینــی یکــی از
چالــش هــای پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی مــی باشــد .عــاوه
بــر آن ،نتایــج مطالعــات بــرادران و همــکاران ( )13و مجــد زاده و
همــکاران ( )14نیــز نشــان داد کــه فقــدان یــک نظــام مراقبتــی
مبتنــی بــر شــواهد و عــدم حمایــت سیاســی مناســب در ایــران،
نحــوه توســعه و پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی ،پیــاده ســازی
آنهــا را بــه چالــش کشــیده اســت .بــا توجــه بــه ایــن یافتــه هــا
چنیــــن مـی تـــوان نتیجه گیری نمـــود کـه امـــروزه پیاده سازی
راهنماهــای بالینــی بــه عنــوان یــک چالــش پیچیــده و چنــد
جانبــه بــه حســاب مــی آیــد ،لــذا توجــه ویــژه بــه نحــوه تدویــن و
توســعه راهنماهــای بالینــی و مهمتــر از آن توجــه بــه ویژگــی های
فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی بومــی ،مــی توانــد در بکارگیــری
ایــن راهنماهــا در محیــط واقعــی بالینــی موثــر باشــد.
طبقــه دوم ،چالــش هــای فرآینــدی شــامل مدیریتــی ،ســازمانی و
عملکــردی ،پژوهشــی و آموزشــی و سیاســی ،اجتماعــی و اقتصادی
بودنــد .در ایــن زمینــه یافتــه هــای پژوهــش جنتــی و همــکاران
( ،)15کیمیایــی مهــر و همــکاران ( )16بــا پژوهــش حاضر مطابقت
داشــته اســت .بــه عنــوان مثــال جنتــی و همــکاران در مطالعــه ای
بیــان مــی کنــد بــا توجــه بــه اهمیــت اجــرای درســت راهنماهــای
بالینــی بــه عنــوان پیونــد دهنــده بــه روزتریــن دانــش و عملکــرد و
توجــه بــه مشــکالت ،موانــع و چالــش هــای اجرایــی ،آموزشــی و
پژوهشــی موجــود در پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی ،امید اســت
مدیــران ،سیاســتگذاران و برنامــه ریــزان جهــت رفــع موانــع بــرای
اجــرای هرچــه درســت تــر راهنماهــای بالینــی و ارائــه خدمــات
باکیفیــت بــه بیمــاران قــدم بردارنــد ( .)15همچنیــن کیمیایــی
مهــر و همــکاران در مطالعــه بررســي عوامــل موثــر بــر اجــرای
راهنماهــای بالینــی در ایــران ،مــی نویســد :قابلیــت دسترســی بــه
اطالعــات ،ایجــاد انگیــزه و تغییــر نگــرش ،مدیریــت موثــر ،ایجــاد
دیــد سیســتمی و بازخــورد مناســب ،و ایجــاد اســتانداردهای مربوط
بــه فرایندهــای کاری ،مــی توانــد در پیــاده ســازی راهنماهــای

موانــع اجــرای راهنماهــای بالینــی در زمینــه سیاســی -اجتماعــی
عبــارت از :فقــدان مدیریــت ،مشــکالت مربــوط بــه کار تیمــی و
عــدم توافــق بــا همــکاران مــی باشــند .همچنیــن موانــع مربوطــه
بــه نظــام ارائــه کننــده مراقبــت هــای درمانــی شــامل کمبــود
وقــت ،مشــکالت مالــی و کمبــود نیــروی متخصــص اســت .موانــع
مربــوط بــه راهنماهــای بالینــی شــامل عــدم وضــوح و عــدم اعتبار
در شــواهد اســت .عوامــل مربــوط بــه ارائــه دهنــدگان مراقبــت
هــای بالینــی شــامل فقــدان دانــش در مــورد راهنماهــای بالینــی
و عــدم اعتمــاد بــه نفــس مــی باشــد .ایــن عوامــل در مــورد
بیمــاران ،شــامل نگــرش منفــی نســبت بــه پیــاده ســازی ،عــدم
آگاهــی از راهنماهــای بالینــی و باورهــای فرهنگــی اجتماعــی
بودنــد .در تبییــن ایــن یافتــه هــا چنیــن مــی تــوان اذعــان داشــت
پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی پدیــده ای پیچیــده اســت کــه
چالــش هــای مختلفــی بــر آن تاثیــر مــی گذارنــد لــذا پرداختــن
بــه ایــن چالــش هــا مــی توانــد پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی
را تســهیل نمایــد.
طبقــه ســوم بــه دســت آمــده چالــش هــای ســاختاری
مــی باشــد .ایــن چالــش هــا شــامل :ســاختار نظــام ســامت،
ســاختار آموزشــی ،اصــاح نظــام پرداخــت ،اســتفاده بهینــه از منابع
و پشــتیبانی ســازمان هــای بیمــه گــر بــود .در ایــن راســتا نتایــج
مطالعــه  Almazrouو همــکاران ( )21در ســال  2020نشــان داد
کــه پزشــکان ،عوامــل محیطــی و بــه ویــژه کمبــود زمــان ،منابــع،
مشــوق هــا ،برنامــه هــای آموزشــی ،انتشــار و در دســترس نبــودن
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رویــه ای ،فرآینــدی و ســاختاری را بــه عنــوان چالــش هــای پیــاده
ســازی راهنماهــای بالینــی را نشــان داد .لــذا پیشــنهاد مــی شــود
بــه ایــن چالــش هــا در تدویــن ،توســعه و اجــرای راهنماهــای
بالینــی در کلیــه ســطوح مختلــف ارائــه دهنــده مراقبــت هــای
بالینــی ( وزارتــی ،ســتادی و عملیاتــی) توجــه گــردد .از جملــه
محدودیــــت هــای پژوهـــش حاضــر این اســت که ایــن پژوهش
صرفــا دیــدگاه ارائــه دهنــدگان مراقبــت هــای بالینــی بیمارســتان
عالمــه بهلــول گنابــادی وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
گنابــاد را مــورد بررســی قــرار داد و ممکــن اســت نتایــج بــه راحتــی
قابــل تعمیــم بــه بیمارســتان هــای وابســته بــه ســایر دانشــگاه هــا
نباشــد.

درمــان یــا آزمایــش هــای تشــخیصی بــه عنــوان دالیــل اصلــی
عــدم اجــرای راهنماهــای بالینــی اســت .همچنیــن Patiño-Lugo
( )22در ســال  2020در مطالعــه خــود ،بــر اســاس نظــر شــرکت
کننــدگان در پژوهــش ،موانــع اجــرای راهنماهــای بالینــی را شــامل
موانــع فــردی (ویژگــی هــای بیمــار و متخصصــان) ،موانــع نظــام
ارائــه کننــده مراقبــت هــای درمانــی (در دســترس بــودن منابــع،
مراقبــت بــه موقــع  ،نظــام اطالعاتــی ،هزینــه هــای خدمــات
و تغییــرات نظارتــی) و موانــع مربــوط بــه راهنماهــای بالینــی
(ســودمندی ،دقــت روش شناســی ،انعطــاف پذیــری در اجــرا و
ویژگــی هــای گروهــی کــه راهنماهــا هــا را تدویــن مــی کنــد)،
طبقــه بنــدی مــی کنــد .در پایــان پژوهشــگر نیــز نتیجــه گیــری
مــی کنــد ،در پیــاده ســازی راهنماهــای بالینــی ،مهمتــر از همــه،
دولــت ،نظــام مالــی و نظــام ارائــه کننــده مراقبــت هــای درمانــی،
عوامــل تعییــن کننــده در اجــرای راهنماهــای بالینــی هســتند.
بــا توجــه بــه یافتــه هــا چنیــن مــی تــوان اظهــار داشــت کــه
راهنماهــای بالینــی ،مــی تواننــد در ایجــاد تغییــر و بهبــود نتایــج
ســامت مؤثــر باشــند .امــا آن هــا فقــط یکــی از عنصــر مهــم
درتصمیــم گیــری بالینــی هســتند و بایــد ارزش هــا و ترجیحــات
بیمــاران ،ارزش هــا و تجربــه پزشــکان و در دســترس بــودن منابــع
را نیــز در نظــر گرفــت .اجــرای راهنماهــای بالینــی تنهــا در صورتی
مؤثــر خواهــد بــود کــه آن هــا بــه نظــر کاربرانشــان مفیــد باشــد و
در تصمیــم گیــری بالینــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
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