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SEIU-ի  Բժիշկների  խորհրդի  կողմից  ներկայացված  SEIU-ի  2016թ -ի  
համագումարին  

Որակի  բարելավման  աշխատանքի  բանաձեւը : 

Ուղին  դեպի  ավելի  լավը՝  թե  որպես  հիվանդի , թե  աշխատակից . 

Ավելի  քան  մեկ  միլիոն  ուժեղ  SEIU-ի  Առողջապահություն  անդամներ ՝  
բուժքույրեր , բժիշկներն  ու  աշխատակիցներ , որոնք  երկայացնում  են  
ո ւղղակի  խնամքի  բոլոր  առանձնահատկությունները  եւ  
ծառայությունները  յուրաքանչուր  արտադրության  մեջ ՝  կիսել ով  
տեսլականը  որակ ային  եւ  անվտանգ  խնամք  ապահովելու  համար  
հիվանդանոցներում , տներում , կլինիկաներում , ծերանոցներում , եւ  
համայնքներում : 

SEIU-ի  միության  անդամներն  ունեն  կարողություն  եւ  պայմանագրային  
պաշտպանություն  քարոզելու  եւ  արտահայտվելու  հարցում  եւ  լավ  
դիրքերում  են  գտնվում  բացահայտել ու  եւ  թիկունք  կանգնել ու  այ ն  
փոփոխությունների ն , որոնք  ահռելի  դեր  կունենան  մեր  համայնքների  
եւ  այն  ժողովրդի  համար , որոնք  մեր  խնամքի  կարիքը  ունեն . 

Լավագույն  փորձագետները , որոնք  կարող  են  հավաստիացնել , որ  մեր  
հիվանդները , որոնց  մասին  մենք  հոգ  ենք  տանում  և  այն  համայնքները , 
որոնց  մենք  ծառայում  ենք  ստանան  որակյալ  խնամք , դա  SEIU-ի  
առողջապահության  միության  անդամներն  ու  առաջապահ  
առողջապահական  թիմի  անդամներ ն  են : Որակյալ  խնամքի՝  մեր  նպատակին  
հասնելու  համար  մենք  այնպիսի  կազմակերպչական  եւ  աշխատանքային  
միջավայր ի  կարիք  ունենք , որը  կարող  է  նվաճել  ամենաբարձր  հնարավոր  
գիտելիքների , հմտությունների , նվիրվածության  եւ  մեր  անդամների  
կրքին ․ Առաջին  կարևոր  միջոցը  որակը  բարելավել ու  համար  դա  մեր  
առաջապահ  աշխատակիցներն  են ,որոնք  չ են  օգտագործում  իրենց  
առավելագույ ն  ներուժ : 

Որպեսզի  ապահովենք , որ  հիվանդների  եւ  համայնքի  ձայնը  լսվի , եւ  
որ պեսզի  առողջապահության  որոշումները  թափանցիկ  լինեն , մենք  պետք  
է  ներգրավենք  SEIU-ի  անդամների ն , որոնք  աշխատում  են  առողջապահական  
հաստատություններում  եւ  ապահովում  են  խնամք : 

Ավելի  դժվարին  ժամանակաշրջան  առողջապահության  ոլորտում  դեռ  չի  
գրանցվել ․ ACA (Մատչելի  Խնամք -ի  Ակտ ) իրականացման  միջոցով , 
համակարգեր ի  վերափոխումը  ACOS-ի  (խնամքի  հաշվետու  
կազմակերպությունները ), ժամանակակից  EMR-ների  օգտագործումը  
(էլեկտրոնային  բժշկական  նյութեր ), զարգացնելով  FQHC-ները  (Ֆեդերալ  
Որակավորված  Առողջապահական  կենտրոններ ), ապավինումը  HCAHPS-ին  
(առողջապահության  ծառայություններ  մատոցողների  եւ  համակարգերի  
գնահատում  սպառողների  կողմից ), գնահատականներին  եւ  հիվանդների  
ապրած  փորձին  եւ  գոհունակությա ն ը , փոխակերպվելով  դեպի  (PCMHs) 
«Կենտրոնաց ված  Հիվանդների  Բժշկական  Կենտրոններ »-ին , արժեք ների  
վրա  հիմնված  Գնումների  օգտագործումը , հիմնված  առք  (VBP) ավելի  ու  
ավելի ,․․միակ  անփոփոխը  առողջապահության  մեջ  դա  անսասան  
փոփոխությունն  է : Մեր  առողջապահության  անդամները  պետք  է  տեղյակ  
լինեն  այս  փոփոխությունների  մասին  եւ  ներգրավված  լինեն  դրանց  
կատարման  որոշումների  կայացման  մեջ  իրենց  աշխատավայրերում , 



որպեսզի  հասկանան , թե  ինչ  նշանակություն  ունեն  
մասնագիտությունները  եւ  հարմարությունները  մեր  հիվանդների , 
համար , ինչպես  նաեւ , որ պեսզի  կարողանան  որակյալ  խնամք  մատուցել : 

Ֆինանսավորում ը  եւ  փոխհատուցումը  առողջապահական  
հաստատություններին  ավելի  ու  ավելի  կապված  է  որակի  / կլինիկական  
ցուցանիշների  եւ  հիվանդի  փորձի  եւ  բավարարվածության  հետ : 
Վճարման  մոդելները  փոփոխվում  են  կենտրոնանալով  արդյունքի  վրա  
հիմնված  փոխհատուցման  խթաններ ի  վրա : 

Ինչու  հիմա ? Արձագանքելով  հսկայական  մարտահրավերներին  
հանդիպելով  առնում  աճող  պահանջարկի  եւ  կրճատվող  եկա մուտների , 
մենք  պետք  է  պարտավորենք  մեր  անդամներին  ներգրավել  խնամքի  
մոդելներ  կառավարման  մեւջ , որոնք  որակ  կբարելավեն  համայնքների  
համար  եւ  ավելի  լավ  կ կառավարեն  ժողովրդի  առողջությունը : Մենք  
ցանկանում  ենք  բարելավել  հիվանդի  խնամքի  փորձը  (ներառյալ  որակը  
եւ  բավարարվածությունը ) եւ  ժողովրդի  առողջությունը : 

Որակի  բարելավ ման  աշխատանքը , ներգրավելով  առաջապահ  անդամների , 
կբարձրացնի  աշխատանք ային  ուրախությունը  եւ  բարոյականությունը : 
Երբ  մեր  անդամները  ներգրավված  են   իմաստալից  կերպով , մենք  կարող  
ենք  ավելի  լավ  տիրապետել  այն , ինչով  մենք  զբաղվում  ենք  և  ինցհպես  
ենք  դա  անում  և  սա  կարող  է  հանգեցնել  ավելի  լավ  խնամքի  որակի : 

Մենք  կարող  ենք  նաեւ  բացահայտել  եւ  հավաքագրել  նոր  ակտիվ  
անդամներ ի  ու  ղեկավարներ ի , ովքեր  կ ցանկանան  տեսնել  մեր  
միասնությունը  ներգրավված  որակի  բարելավման  աշխատանքների  մեջ , ի  
լրումն  սակարկության  եւ  պայմանագրային  կառավարման  եւ  այլ  
գործունեության  մեջ , որոնցով  մենք  զբաղվում  ենք  մեր  անդամների  եւ  
համայնքների  կյանքի  բարելավման  համար : 

Մենք  պետք  է  նաեւ  ո ւժ եղացնենք  մեր  միությունը  ստեղծելով  
հնարավորություններ , որպեսզի  ներգր ավենք  ավելի  աշխատողներ ի  այս  
դրական  միասնական  գործողության  մեջ : 

Որակի  բարելավման  աշխատանքներ  արդեն  ասում  են , թե  ինչու  
անկազմակերպ  աշխատողները  պետք  է  միանան  մեզ -որպեսզի  ավելի  շատ  
ձայն  եւ  ներդրում   ունենան  խնամքի  մատուցման  որոշումների  մեջ : 
Գործատուները  կարող  են  նաեւ  համարել մեր  միությունը  որպես  
«Արժեքի  Ավելացում " այս  առողջապահության  օրինակում : 

Հետեւաբար , դրա  լուծման  համար :   

SEIU-ն  նկատի  է  ունենում  եւ  ձգտում  միջոցների  ներգրավելու  մեր  
առողջապահական  անդամներին  Որակի  Բարելավման  Աշխատանքներում  
որպես  ուղի  դեպի  ավելի  լավը՝  թե  որպես  հիվանդի , թե  աշխատակից   

1. շարունակելով  եւ  ամրապնդելով  մեր՝ 21րդ  դարի  
Առողջապահությա ն  Միության  վերլուծ ումը  

2. հնարավորություն  տալով  առողջապահություն  
անդամներին /աշխատողներին  առաջնորդել   մեր  առողջապահական  
համակարգի  վերափողումը , այդ  թվում  նաև  մեր  աշխատատեղերը , 

3. Սահմանելով  համատեղ  որոշումներ  կայացնող  մարմիններ  
խնամք ի  մատուցման  առաջնապահ  թիմի  անդամների ց  կառավարման  եւ  



հիմնական  որակի  բարելավման  անձնակազմի  հետ  մեկտեղ  որակյալ  
խնամքի  բարելավման  մատուցման  և  հիվանդի  փորձի  համար ՝  առաջնապահ  
բուժաշխատողների  նպատակային  ներգրավվածությամբ , 

և  

4. Օգտագործելով  այս  հնարավորությունը  եւ  աշխատանքը  
միության  ստեղծման  բարիքների  համար , ինչպիսիք  են ՝  օգնել  
հավաքագրել ու  եւ  զարգացնելու  նոր  ղեկավարների , որպ եսզի  
նրանց  ամուր  կցենք  մեր  միությանը : 


