المحاضرة الثالثة عشر

تمﻬيد

جودة الخدمات الصح ة

عد قمنا شرح افة العناصر الم ونة للخدمات الصح ة ومن قدمﻬا و ف ة حساب اﻻحت اجات

من القو العاملة ال شر ة الﻼزمة لتقد مﻬا ننتقل في هذه المحاضرة إلى شرح جودة الخدمات

الصح ة وم ادئﻬا ومفاه مﻬا.
مفﻬوم جودة الخدمة الصح ة:

مثل مفهوم الجودة ش ل عام القدرة على اﻻستجا ة لتوقعات الزائن وذلك ف ما يتعل بخصائص السلعة أو

الخدمة وهي ما عرضها  Coyleقوله ))إنها اﻹرضاء المتواصل لمتطل ات وتوقعات الزائن(( إﻻ أن إعطاء
تعرف محدد لجودة الخدمة الصح ة ل س سهﻼ لكونها خدمة غير ملموسة شأنها في ذلك شأن ق ة الخدمات

اﻷخر ولعدم وجود معايير نمط ة للح م على جودة الخدمة ما هو الحال في السلع ،لذا أص ح تحديد مفهوم
جودة الخدمة الصح ة يخضع ﻷراء مختلفة منها أر الطبيب والمرض ٕوادارة المستشفى فلكل من هؤﻻء أر ه
الخاص مفهوم جودة الخدمة الصح ة وهي آراء ﻻتع س الضرورة اتجاها متماثﻼ.فجودة الخدمة الصح ة من

المنظور المهني والطبي هي تقد م أفضل الخدمات وف احدث التطورات العلم ة والمهن ة و تح م في ذلك
أخﻼق ات ممارسة المهنة ،إما من المنظور اﻹدار ف عني ف ة استخدام الموارد المتاحة والمتوفرة والقدرة على

جذب المزد من الموارد لتغط ة اﻻحت اجات الﻼزمة لتقد م خدمة متميزة أما من وجهة نظر المرض أو المستفيد
من الخدمة الصح ة وهو اﻷهم فتعني جودة الخدمة الصح ة طرقة الحصول عليها ونتيجتها النهائ ة.

ومن وجهات النظر اﻷخر المتعددة حول مفهوم جودة الخدمة الصح ة تحتل وجهة نظر المرض أو المستفيد
من الخدمة أهم ة الغة حيث إن مستو تلك الجودة عتمد إلى حد بير على إدراك المرض وتقي مه لها

و التالي ستكون الخدمة الصح ة ذات جودة أعلى لو جاءت متﻼئمة مع توقعات المرضى ولبت احت اجاتهم

وفي هذا المعنى عرفت جودة الخدمة الصح ة أنها ))تلك الدرجة التي يراها المرض في الخدمة الصح ة
المقدمة إل ه وما م ن أن ف ض عنها ق اسا ما هو متوقع(( )واستنادا لذلك حرصت المؤسسات الصح ة على
تلب ة توقعات المرضى شأن خدماتها وذلك من خﻼل التعرف على المعايير التي ستند إليها العمﻼء من

المرضى في الح م على جودة خدماتها .وقد قدم عدد من ال احثين و مجموعة من المعايير التي تستخدم من
قبل المستفيدين من الخدمة صورة عامة والصح ة صورة خاصة للح م على جودتها وهي:
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 اﻻعتماد ة :وتشير إلى الخدمة تقوم المؤسسات الصح ة على أدائها ش ل م ن اﻻعتماد عليها و درجة عال ة
من الدقة؛

 مد

إم ان ة وتوفر الحصول على الخدمة:و تحدد ذلك مد

التال ة:

 oهل الخدمة تتوفر في الوقت الذ يرده الزون؟

قدرة مقدم الخدمة على اﻹجا ة على اﻷسئلة

 oهل الخدمة متوفرة في الم ان الذ يرغ ه الزون؟
o

م من الوقت حتاج الزون ﻻنتظار الحصول على الخدمة؟

 oهل من السهولة الوصول إلى م ان تلقي الخدمة؟

 اﻵمان :وتستخدم مؤشر عبر عن درجة الشعور اﻷمان والثقة في الخدمة المقدمة؛
 المصداق ة :وهي درجة الثقة مقدم الخدمة و ما قوله؛

 التعاطف :تقدير مقدم الخدمة لحاجات الزون ومد تفهمه لمشاعره وتعاطفه مع مش لته؛
 اﻻستجا ة :وتعني قدرة ورغ ة واستعداد مقدم الخدمة في أن ون دائما في خدمة الزائن.
ق اس جودة الخدمة الصح ة:

تقاس جودة الخدمة الصح ة بتوافر اﻷ عاد الخمسة التي توصل إليها؛ وهذه اﻷ عاد هي:

 .1الجوانب الملموسة ،وتشمل المتغيرات اﻵت ة:
 جاذب ة الم اني والتسه ﻼت الماد ة؛ التصم م والتنظ م الداخلي للم اني؛ حداثة المعدات واﻷجهزة الطب ة؛ -ومظهر اﻷط اء والعاملين.

 .2اﻻعتماد ة ،وتشمل المتغيرات اﻵت ة:

 -الوفاء بتقد م الخدمة الصح ة في المواعيد المحددة؛

 الدقة وعدم الخطأ في الفحص أو التشخ ص أو العﻼج؛ -توافر التخصصات المختلفة؛

 -الثقة في اﻷط اء واﻷخصائيين؛

 الحرص على حل مش ﻼت المرض؛ -واﻻحتفا

سجﻼت وملفات دق قة.

 .3اﻻستجا ة ،وتشمل المتغيرات اﻵت ة:

 -السرعة في تقد م الخدمة الصح ة المطلو ة؛
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 اﻻستجا ة الفورة ﻻحت اجات المرض مهما انت درجة اﻻنشغال؛ اﻻستعداد الدائم للعاملين للتعاون مع المرض؛ -الرد الفور على اﻻستفسارات والش او ؛

عن م عاد تقد م الخدمة واﻻنتهاء منها.

 ٕواخ ار المرض الض.4اﻷمان ،و شمل المتغيرات اﻵت ة:
 -الشعور اﻷمان في التعامل؛

 المعرفة والمهارة المتخصصة لﻸط اء؛ اﻷدب وحسن الخل لد العاملين؛ -استمرارة متا عة حالة المرض؛

 -سرة المعلومات الخاصة المرض؛

 ودعم وتأييد اﻹدارة للعاملين ﻷداء وظائفهم فاءة . .5التعاطف ،و شمل المتغيرات اﻵت ة:

 -تفهم احت اجات المرض؛

 وضع مصالح المرض في مقدمة اهتمامات اﻹدارة والعاملين؛ مﻼئمة ساعات العمل والوقت المخصص للخدمة المقدمة؛ -العنا ة الشخص ة ل مرض؛

 -تقدير ظروف المرض والتعاطف معه؛

 والروح المرحة والصداقة في التعامل مع المرض ..1
.1
.2

متطل ات جودة الرعا ه الصح ة

وجود الخدمات الش ل الذ

في لتلب ه اﻻحت اجات الصح ه لﻼفراد

سهوله الحصول على الخدمة وهو شير الى المد المتوقع ﻻستعمال اﻻفراد الخدمات مع اﻻخذ اﻻعت ار
العوائ التي تحد من استعمالهم لها
شمول ه الرعا ة الصح ة وتتضمن

• عدم اقتصار متطل ات الرعا ه الصح ة على ما قدمه اﻻط اء من خدمات بل ﻻ بد ان تشمل افه الخدمات
اﻷخر

• توفير افه منشآت ومؤسسات العلوم الصح ة والعلوم الطب ه المساندة.
• توفير واستعمال افه اﻻجهزه والمعدات والمستلزمات الضروره
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• عدم وجود حدود عل ا للرعا ه الطب ه

• التعامل مع المؤثرات اﻻجتماع ه والبيئ ه واﻻقتصاد ه والثقاف ه للمرض
• التعامل مع المرض شخص ليته

 .4إستمراره تقد م الرعا ه الصح ة :شير الى المد التي يتم معه تلقي المرض للخدمات

 .5فاءة الخدمه :شير إلى حسن تنظ م الموراد المتاحه للقطاع الصحي واستخدامها ش ل امثل من خﻼل

التخط

والتنظ م وتمو ل الخدمات و حق عداله توزع وتمو ل الخدمات بين المناط الجغراف ا المختلفه

ت عا ﻻحت اجات الصح ه الفعل ه وتحقي اقصى درجه من التنسي والتعاون بين المستو ات المختلفه لخدمات

الرعا ه الصح ه والمصادر المتعدده التي تقدم هذه الخدمات

العوامل المؤثرة على جوده الرعا ه الصح ة:

•

الكفاءه المهن ه لمزود الخدمه الطب ه المؤثره في جوده الرعا ه

•

مد التر يز على الجانب السلو ي للرعا ه الطب ه

•
•

مد توفر خدمات الرعا ه الكم والكيف المطلوب

مد توفر اﻻجهزة والمعدات والمستلزمات الضروره للرعا ه الطب ه

إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصح ة:

عتبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة حديثا نسب ا في القطاعات الصح ة و ستند إلى الم اد التي وضعها خبراء

الجودة أمثال د مينغ وجوران و روزي ،والتي بدأ تطب قها في القطاع الصناعي في ال ا ان في أعقاب الحرب

العالم ة الثان ة ثم امتدت تدرج ا إلى القطاعات اﻷخر ما فيها القطاع الصحي.

وتعرف إدارة الجودة الشاملة أنها عمل ة ترتكز على منع وقوع اﻷخطاء أو اﻻختﻼفات في مستو وأسلوب
تقد م الخدمة القضاء على مسب ات هذه اﻷخطاء وﻻختﻼفات مس قا.وتعرف أ ضا على أنها إطار تنظ مي

تلتزم من خﻼله المنظمات الصح ة والعاملون فيها مراق ة وتقو م جم ع جوانب نشا هذه المنظمات )المدخﻼت

والعمل ات والمخرجات( لتحسينها ش ل مستمر.

ﻻ يوجد إطار موحد لتطبي مفهوم إدارة الجودة الشاملة إﻻ أن هناك ش ه إجماع بين ال احثين والمف رن في

هذا المجال على أن ذلك يتضمن توفير العناصر التال ة:

 .1مساندة ودعم اﻹدارة العل ا :حيث تقع مسؤول ة الجودة الدرجة اﻷولى على عات اﻹدارة العل ا وهي مسؤولة
عن توفير المصادر التي تهدف إلى تعل م وتدرب العاملين وتقد م التسه ﻼت لهم،وتمثل اﻹدارة القدوة والمثل
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اﻷعلى لﻼلتزام م اد

وأهداف التحسين ،إذ ﻻ بد أن

والقضاء على مقاومة العاملين للتغيير.

ون لها اﻹصرار على استمرار عمل ة التحسين،

 .2اﻻهتمام المستفيدين :وذلك بهدف إرضاء المستفيد من الخدمة الصح ة على اعت ار أنه محور إدارة الجودة
الشاملة وضرورة اﻻتصال معه في مراحل التخط

والتنفيذ والتقو م.

 .3مشار ة العاملين :وتعني ضرورة مشار ة افة العاملين في جهود تحسين الجودة ٕوادارتها وتفو ض اتخاذ
الق اررات والسلطات والمسؤول ات لهم ،وتشج ع الثقة واﻹبداع والمجازفة لد

افة الموظفين.

 .4بناء فرق العمل :إن افة جهود إدارة الجودة الشاملة ﻻ م ن تحق قها إﻻ من خﻼل العمل الجماعي وتكو ن
فرق العمل المؤقتة والدائمة في التنظ م.

 .5تدرب العاملين :إن حاﻻت اﻹبداع والتميز في العمل تعتمد على القو ال شرة المؤهلة ،ومن هنا فإن تدرب
تلك القو

اﻷهم ة.

صورة مستمرة ﻹكسابهم المهارات والمعارف الﻼزمة لﻼرتقاء في اﻷداء أمر على جانب بير من

 .6احترام وتقدير العاملين :وتعني وجود اتصال واحترام مت ادل بين العاملين غض النظر عن مستواهم الوظ في،
وضرورة تقي م أداء العاملين صورة موضوع ة لترسيخ مبدأ م افأة التمييز واﻹبداع حيث يتطلب مفهوم إدارة
الجودة الشاملة تغيير الثقافة السائدة في المؤسسة.

شرو نجاح تطبي إدارة الجودة الشاملة في المنظمات الصح ة:

يجب توفير الشرو التال ة لنجاح أ برنامج لجودة الرعا ة الصح ة:

 .1ضرورة تحقي إنجازات وتحسينات في النتائج الصح ة؛

 .2التحسينات الصح ة عمل ة مستمرة ،تحق تطو ر في الفعال ة الصح ة و فاءة الرعا ة الصح ة؛
 .3تؤثر تكنولوج ا المعلومات واﻻتصاﻻت على أساليب منظومة جودة الرعا ة الصح ة؛

 .4يجب التر يز على النتائج غير المقبولة في المنظومة الصح ة حيث تمثل اﻷولو ة اﻷولى في الرقا ة على
الجودة الصح ة؛

 .5و جب أن يلعب التعل م الطبي المستمر وتكنولوج ا اﻹدارة الدور اﻷساسي في منظومة جودة الرعا ة الصح ة.

إضافات مدرس المقرر
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