مديريت و اندازه گيري عملكرد

شرکت اعتباربخشی رسالت رازي

مقدمه اي بر كاربرد شاخص هاي عملكردي

توضيحات عمومي و كلي
عملكـرد:(Performance)

نتايج بدست امده از صرف منابع


اندازهگيـري:(Measurement)




فرايند ّكمي كردن

اندازهگيـري عملكـرد:(Performance Measurment)مراحـل ّكمـي كـردن نتـايـج حـاصلـه در قالبـي

مشخـص و در محـدودهزماني معين و مقايسه ان با منابع صرف شده
اندازهگيـري عملكـرد):(Indicator
شاخص 

تغيير نسبي يك رقم در فاصله زماني دو تاريخ يـا در نقاط مختلف 

شاخصهاي متوالـي و متعامل

اندازهگيـري عملكـرد):(Modellingاستفاده از مجموع ـهاي از
مدل/سيستم 
جهت ارزيابي كمي نتايج حاصله از طريق مقايسه
اندازهگيـريعملكرد 
ـرهاي است كـه پـروژه 
اندازهگيـري عملكـرد):(Unitمنظـور حـوزه يا گستـ 
واحـد 
ميشود.
در ان اجرا 
نامهريـزي و اداره امـور سوددهي،
پيشبيني ،بر 
مديـريت عملكـرد :(Performance Managenent)
بهرهوري ،اثربخشي و كارايــي سازمان به منظور مطلوب بودن نتايج حاصله مي باشد.


مديريت عملكرد
• فلور( )1990مفهوم مديريت عملكرد را اينگونه بيان مي نمايد:

“…يك سازمان دهي كاري براي دست يابي به نتايج ممكن است
بايك ديدگاه ساده .مديريت عملكرد يك سيستم با يك تكنيك
نيست بلكه كليت تمامي فعاليت هاي مديران است”.

نظام مديريت عملكرد به دنبال ايجاد
شرايطي براي كسب اطمينان از
دستيابي سازمان به موفقيت است.

• اگر نتوانيد چيزي را اندازه بگيريد نمي توانيد آن را كنترل كنيد
• اگر نتوانيد چيزي را كنترل كنيد نمي توانيد آن را مديريت
كنيد
• اگر نتوانيد چيزي را مديريت كنيد نمي توانيد آن را بهبود
ببخشيد

You can’t manage what you
can’t measure

مشكالت اندازه گيري عملكرد
• عدم توانايي در اندازه گيري كمي بسياري از نتايج درماني

• پيچيدگي برنامه هاي سالمت
• سيستم اطالعاتي ناكافي
• كثرت اندازه گيري هاي و اندازه گيري كننده ها
• در دسترس بودن بودجه

انواع اندازه گيري عملكرد در سازمانها
•
•
•
•
•

بازرسي منظم
بررسي تجارب استفاده كنندگان (از خدمات) (تعداد شكايات)
ارزيابي هاي شخص سوم
شاخص هاي آماري
ارزيابي هاي داخلي

استاندارد ملی اعتباربخشی ايران
بهبود کيفيت

•
•

•
•

پايش مراقبت باليني
پايش داده ها ،اقدامات و مداخالت مراقبتي ،از طريق تعيين و
تحليل شاخص هاي عملكردي اختصاصي ،قابل اندازه گيري،
واقع بينانه و داراي زمان بندي ،صورت مي گيرد.
پايش مديريتي
پايش داد ه ها ،اقدامات و مداخالت مديريتي ،از طريق تعيين و
تحليل شاخص هاي عملكردي اختصاصي ،قابل اندازه گيري،
واقع بينانه و داراي زمان بندي صورت مي گيرد.

شاخص

تعاريف شاخص ها
يك ابزار اندازه گيري كمي است كه مي تواند براي كنترل واندازه گيري
كيفيت فعاليت هاي درماني ،مديريتي باليني و پشتيباني كه بر پيامدهاي
اقدامات درماني بيماران اثر مي گذارد مورد استفاده قرار گيرد

استفاده از شاخص هاي عملكردي به منظور:
• اندازه گيري پيشرفت براي دستيابي به اهداف و مقاصد گروهي

• ارتقاء مسئوليت پذيري ارائه دهندگان خدمات به افراد و ساير ذي نفعان
• مقايسه عملكرد به منظور شناسايي فرصت ها براي بهبود (به صورت داخلي و يا بين
سازمانها)
• ارتقاء بهبود خدمات از طريق تبليغ (آشكارسازي) عملكرد
• ضرورتاً يك سري شاخص هاي مديريتي كه يك ديدگاه جزئي نگر را براي تمامي

جنبه هاي ايمني و كيفيت سيستم مراقبت سالمت ارائه نمايد مورد نياز است.

بنابراين شاخص يك جزء
جدايی ناپذير“ سيستم
پاسخگو“ می باشد.

انواع شاخص ها بر اساس مدل دنابدیان:
•بر اساس يك طبقه بندي مرسوم چهار نوع شاخص تشخيص داده مي شود:
(inputدرون داد) ،
• (processفرايند)
•(outputبرون داد)،
•  (outcomeنتايج)

•اين طبقه بندي يك چارچوب منطقي دارد كه بر اساس آن درون
داد درنهايت به نتيجه ختم مي شود.

•شاخص درون داد به منابع اشاره دارد كه براي انجام يك فعاليت مورد
نياز است.
•نسبت تعداد كادر پرستاري به تخت فعال

•شاخص فرايند براي پايش فعاليت هاي درحال اجرا استفاده مي شود.
• انجام ازمايشات

•شاخص هاي برون داد اندازه گيري كننده نتايج فعاليت ها مي باشند و
شامل ميزان پوشش  ،آگاهي  ،نگرش و طرز رفتاري است كه درنتيجه اين فعاليت ها تغيير كرده
است.كوتاه مدت و ميان مدت
•شاخص نتايج تعيين كننده به شاخص هايي اشاره مي كند كه در ايجاد بيماري سهيم بوده و يا
مستعد كننده براي آن مي باشند مثل فاكتورهايي از قبيل رفتارهاي انسان و يا شرايط محيطي
ناسالم.
•روي تغييرات در وضعيت سالمت ناشي از اثرات مداخله تاكيد دارد و در دراز مدت به دست مي
آيد.

انتخاب شاخص ها
• سياست گزاران وقانون گزاران معموالً به اطالعات پيامدي نياز
دارند
• در حالي كه پرسنل دخيل در برنامه ريزي معموالً به جزييات
ساختاري ،فرايندي ،برون دادي نيز نياز دارند.
• براي هر شاخص داده هاي پايه بايستي جمع آوري شوندتا
پيشرفت به مرور زمان مشخص شود.

انواع شاخص
Proportion (%):
نسبت يا درصد :براي حالتي كه صورت جزئي از مخرج است،
• صورت تعداد بيماراني كه پس از  5روز بعد از يك عمل
جراحي استريل دچار عفونت زخم شده اند
• مخرج كل تعداد بيماراني كه تحت يك عمل استريل قرار
گرفته اند در طي همان زماني كه برخي از بيماران پس از
 5روز بعد از عمل جراحي دچار عفونت شده اند.

درصد عفونت بعد از عمل جراحی
Postoperative Infection Rate = POIR

تعداد موارد عفونت ايجاد شده بعد از عمل جراحي
در يك دوره زماني معين

POIR = -----------------------------------------------------------X100
كل تعداد اعمال جراحي انجام شده در همان دوره زماني
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انواع شاخص
Ratio (per k):
نسبت (به ازاي  :)Kسنجه اي است براي حالتي كه صورت
جزئي از مخرج نيست.
مثال تعداد تخت به ازاي هر  1000نفر جمعيت.

انواع شاخص
Rate:
نرخ يا ميزان :تواتر وقوع يك رخداد در طي يك دوره مشخص،
معموال به صورت ”به ازاي  kجمعيت“ بيان مي شود
(… )k=1000,10000,100000,
ميزان مرگ و مير در طي يك سال

• Count/Number:

• شماره/تعداد :سنجه اي بدون مخرج

سواالت مفيد برای تدوین یک شاخص
•منبع اطالعات چيست؟ (صورت و مخرج كسر)
•درجه تناوب زماني -اطالعات مربوط به صورت و مخرج كسر بايد چه
زماني جمع آوري شود؟
•درجه تناوب زماني -اطالعات بدست آمده چه زماني بايد پردازش و تحليل
شوند؟
•چه كسي واقعاً از اين شاخص استفاده خواهد كرد؟ (سطح جمع آوري
اطالعات درطي زمان و مكان مشخص شود)
•هدف نهايي و قابل وصول اين شاخص چيست؟
•ارزش ماكزيمم و مينيمم و حد آستانه  ،اعتبار اين شاخص براي شروع يك
فعاليت چقدر است؟
•ماهيت يك اقدام(تصميم) درحالي كه شاخص در حد آستانه قرار دارد
چيست؟

ويژگی شاخص ها
•
•

•

•

(Validityاعتبار) آيا شاخص مورد نظر قادر است آنچه كه در نظر است سنجيده شود را
ارزيابي نمايد؟
( Precisionقابليت تعميم به اجزا) آيا شاخص مورد نظر به اندازه كافي واضح و شفاف
تعريف شده است تا بر تمام جنبه هاي موضوع داللت نمايد ؟براي مثال اگر شاخص هزينه
هاي دولت انتخاب مي شود ،آيا اين هزينه ها بر مخارج ثابت ،مخارج سرانه و يا جمع كل
هزينه ها داللت مي نمايد؟
( Reliabilityمورد اعتماد بودن) آيا دو بار اندازه گيري با شاخص مورد نظر قادر است نتايج
يكساني را در بر داشته باشد؟ اين مورد خصوصا موقعي كه شاخص در بررسيهاي
نظري ) (subjectiveاستفاده مي شود و يا هنگاميكه خطاهاي اندازگيري زياد است مشكل
بزرگي محسوب مي شود.
(Timelinessبهنگام بودن) آيا شاخص مورد نظر مي تواند بطور منظم و دوره اي و بدون
تاخير آماده گردد؟

ويژگی هاي شاخص ها (از ديدگاه ديگر)
•

ويژگي شاخص ها )(SMART & D
–  :Specific – Sمخصوص ،معين و مشخص باشد .يعني شاخص جامع و مانع،
شفاف و ساده و واضح و رسا و صريح باشد بطوريكه برداشت يكساني از
مفاهيم ايجاد نمايد.
–  :Measurable - Mقابل اندازه گيري باشد .سنجش آنها به سادگي مقدور
باشد .يعني عالوه بر عملكرد كمي ،قابليت تعريف عملكرد كيفي شاخص در
قالب هاي متغير كمي را نيز داشته باشد.
–  :Achievable - Aقابل دستيابي باشد.
–  :Relevant/Realistic - Rواقع گرايانه باشد .يعني با فعاليت ها و
ماموريت ها و خط مشي و راهبردهاي واقعي سازمان و با حوزه هاي حساس و
كليدي عملكرد سازمان مرتبط باشد.
–  :Time frame - Tچهارچوب و محدوده زماني ،يعني شاخص دوره ارزيابي
معين داشته باشد.
–  :Database - Dبانك اطالعاتي ،يعني داده ها و اطالعات الزم و مربوط به
شاخص وجود داشته باشد.

معيارهايی براي تدوين شاخص هاي عملكردي
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مرتبط
تعريف روشن
قابليت آسان در فهم و استفاده
قابل مقايسه
قابل مميزي
هزينه اثربخش
غير مبهم
قابل انتساب
پاسخ به تغيير
امكان نوآوري

• معتبر
• مورد اعتماد
• به هنگام

Relevant
Clear definition
Easy to understand and use
Comparable
Verifiable
Cost effective
Unambiguous
Attributable
Responsive
Allow innovation
Valid
Reliable
Timely

•
•
•
•
•

نمونه شاخص

تعداد CPRهاي موفق /تعداد كل CPRهاي انجام شده
در يك دوره زماني معين
نسبت تعداد موارد خطاهاي پرستاري (دارويي ،سقوط
ازتخت)به كل بيماران بستري
نسبت تعداد موارد زخم فشاري در بيماران به كل بستري
شدگان
درصد شكايتهاي پاسخ داده شده /كل شكايات رسيده
نسبت تعداد كادر پرستاري كه دچار آسيب هاي شغلي
(جسمي ،روحي ،رواني)ناشي از حرفه در محيط كار شده
اند به تعداد كل كادر پرستاري

شاخص های سطح بيمارستاني ایمني بيمار
-1عوارض بيهوشي
-2مرگ در گروههاي تشخيصي ) (DRGبا احتمال مرگ پايين
-3زخم بستر
 -4شكست در نجات بيمار
-5جسم خارجي بجا مانده در بدن بيمار به هنگام عمل جراحي
-6پنوموتوراكس در اثر بي احتياطي گروه درماني
-7عفونت انتخابي به دليل مراقبت درماني
-8شكستگي لگن بعد از عمل جراحي
-9هماتوم يا خونريزي بعد از عمل جراحي
-10اختالالت فيزيولوژيك و متابوليك بعد از عمل جراحي

پس از انتخاب شاخص  ،ایجاد شناسنامه شاخص گامي مهم
برای درك مفهوم شاخص مربوطه مي باشد

شناسنامه شاخص
Name

significance
Definition
Indicator Category :
Input, process, outcome
Formula
Nominator description

نام شاخص

اهميت موضوع و چالش پيش رو
تعريف شاخص
نوع شاخص
فرمول شاخص
تعريف صورت شاخص

شناسنامه شاخص
Denominator Description
e.g. Percent

تعریف مخرج شاخص
واحد اندازگیری شاخص

Data Source(s)

منبع وگردآورنده شاخص

Frequency of Data collection

تناوب جمع آوری شاخص

Accountability Line
Level of reporting

فرد مسئول
نحوه و سطح گزارش دهی

شناسنامه شاخص
تناوب گزارش دهي

Frequency of reporting

نحوه ارائه باز خورد

Feedback

تناوب ارائه بازخورد

Feedback interval

ميزان هدف
كيفيت اطالعات
اقدامات و ابتكارات اجرائي

Target
Quality of data

شاخص
شناسنامه
تناوب مسئول
بعد

فرمول شاخص

واحدانداز
ه گيری

تعداد مشاور هاي اورژانسی
که ظرف مدت  2ساعت
تعداد/در
کميت انجام می شود  /تعداد کل
صد
مشاوره هائی که طی يك
مدت زمانی معين
درخواست می شود

اندازه
گيری

ماهانه

اندازه
گيری

روش اندازه
گيری

نوع
شاخص
حد
پذیر
ش

به صورت روزانه
تعداد مشاور هاي
اورژانسی که
ظرف مدت 2
ساعت انجام می
شود ثبت می
گردد و ودر روز
حداقل
آقاي دوم ماه بعد
صالحی مجموع اين تعداد %80
بر تعداد کل
درخواست هاي
مشاوره در طول

انداز
پايش ه
گيری
I PO I PO



Never forget!!!!
“ Indicators are like water…
Too little of it, you die of thirst.
Too much, you drown in it ”.

