ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺖ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ -
را ﺑﺎ
ّ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
در ﺳﺎل  2004ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن واﻗﻊ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ روش ﺗﺎزه ای را در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻃﻮل  18ﻣﺎه ﺣﺪود ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﺎﻫﺶ

دﻫﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ  75ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن روش ﻣﻮرد اﺷﺎره در
ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎن ﺑﯿﺶ از  1500اﻧﺴﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺣﺘﯽ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ِﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮد.

ﻗﺪرت ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺮوژه »«Keystone ICU
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﯿﺘﺮ ﭘﺮوﻧﻮوﺳﺖ« رﻫﺒﺮی ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺑﻪ ﻧﺎم »آﺗﻮل ﮔﺎواﻧﺪه« ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ.
»ﮔﺎواﻧﺪه« در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﭘﺮﻓﺮوش  The Checklist Manifestoﺧﻮد در ﻣﻮرد روش ﺳﺎده ﭼﮏ
ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﻧﻮوﺳﺖ روی ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻃﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد را ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ) (1دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ (2) ،ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮﻫﮕﺰﯾﺪﯾﻦ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ (3) ،ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺘﺮﯾﻠﯽ را روی ﮐﻞ ﺑﺪن ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﮑﺸﻨﺪ (4) ،ﻣﺎﺳﮏ ،ﮐﻼه و دﺳﺘﮑﺶ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ) (5ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺘﺮﯾﻞ را روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺎم ﺳﺎده ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺣﺎوی ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ
ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎن ﺑﯿﺶ از  1500ﻧﻔﺮ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ را دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ«

ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ »اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ«
ً

ﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﭘﻨﺞ ﮔﺎم ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﻧﻮوﺳﺖ را ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﮔﺎم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ ﻧﻘﺺ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دادﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎن را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺣﺎل اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﯾﺪه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ
ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ در زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم و ﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دل دﻫﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﯽ را ﻫﻤﻮار ﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮ روز ﻧﺦ
دﻧﺪان ﮐﺸﯿﺪن .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدن ورزش .اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد .ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮدن
و ﻗﺒﻮل اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎده از ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
در آﺧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﭘﺲ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺳﺎده و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎی
ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﯿﺎز
ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

