راهنماهاي طبابت باليني
مقدمه :

طبق تعريف راهنماي طبابت باليني عبارت است از مجموعه توصيه هاي باليني که بر اساس شواهد پژوهشي به صورت نظام
مند تدوين شده اند و پزشکان و ارائه دهندگان خدمات باليني را در تصميم گيري هاي باليني کمک ميکنند.
خط مشي کلي در مورد تدوين و به کار گيري راهکارهاي باليني عبارتند از :
 )1راهنماي باليني شامل مجموعه اي از توصيه هاي باليني هستند و تشريح کل فرايند تشخيص و درمان بر عهده آنها
نيست
 )2راهنماي باليني ابزاري براي کمک به تصميم گيري هستند بنابراين الزم است تا مواردي که پزشکان نيازمند کمک
به تصميم گيري هستند مشخص شود و سپس راهنماي باليني تدوين شود.
 )3فرايند تدوين نظام مند و مبتني بر شواهد است .توصيه هاي راهنماهاي باليني بايد بر پايه شواهد پژوهشي معتبر
باليني و با در نظر گر فتن شرايط بومي تدوين شوند.
تدوين راهنماي باليني :

آنچه بايد در فرايند تدوين راهنماهاي باليني به آن دقت شود اين است که راهنماي باليني توليد شده بايد داراي خصوصيات و
ويژگيهايي باشد که بتواند در تصميم گيريهاي باليني نقش کليدي ايفا کند .
از آنجاييکه تصميم گيري باليني يک مساله چند جانبه و چند متغيره است مناسب ترين تصميم تصميمي است که بهترين
برايند نتايج را داشته باشد .تصميم گيري باليني شامل نقد اقدامات باليني پيش رو براي مديريت بيماران و انتخاب مناسب
ترين اقدام براي شرايط مختلف باليني است.
در تصميم گيري باليني چند وجه وجود دارد که در شکل دهي به راهنماهاي باليني نيز بايد مورد توجه قرار گيرند :
 -1نحوه طرح مساله
 -2پيامد هاي مورد انتظار
 -3نوع و نحوه تحليل و به کار گيري اطالعات مورد نياز
 -4معيار هاي انتخاب بهترين گزينه
 -5نحوه ايجاد توازن بين معيارها و شاخصهاي مختلف در تصميم گيري
پياده سازي راهنماهاي باليني :

نحوه پياده سازي راهنماها نيز بايد م تناسب با ساختار و فرايند تدوين باشد.همان موضوعات و دغدغه هايي که الزم است تا در
تدوين لحاظ شود بايد در به کار گيري و پياده سازي نيز مورد توجه قرار گيرد چرا که ضروري است تا نقش و جايگاه
راهنماهاي باليني در تصميم گيري بايني هم در تدوين و هم در برنامه ريزي براي به کارگيري آن مشخص و معين شود.

آنچه الزم است تا در پياده سازي راهنماها مورد توجه قرار گيرد عبارت است از :
 -1نحوه ارائه راهنماها به گروه هدف
 -2تعيين نقش راهنماها به عنوان سند قانوني
 -3تعيين معيارهاي نظارت بر عملکرد بر اساس راهنماها
 -4تدوين استراتژيهاي خريد خدمات
چالشهاي مهم پيش رو:

 -1دانش ناکافي در زمينه پزشکي مبتني بر شواهد و تصميم گيري مبتني بر شواهد
 -2نگرش نامناسب در زمينه پزشکي مبتني بر شواهد و تصميم گيري مبتني بر شواهد
 -3تامين نشدن منابع علمي در اختيار بر اساس نيازها
 -4انگيزه و اختصاص زمان ناکافي براي به کار گيري راهنماهاي باليني از جانمب اعضاي هيئت علمي
 -5سازماندهي نامناسب نيروهاي انساني

