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بيمارستان ارتقاء دهنده سالمت :یک مطالعه پایلوت در بخش قلب بیمارستان بوعلی شهر قزوین
فاطمه زارعی ،1محمد حسين تقديسي ،1نسترن كشاورز محمدي ،2هادي طهراني

*1

 -1گروه آموزش و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ایران.
 -2گروه آموزش و ارتقاء سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1392/02/02 :

تاريخ پذيرش مقاله1392/05/28 :

چکیده

زمینه و هدف :بيمارستان یک محیط حمایت کننده سالمت در سه سطح پیشگیری است .هدف از این مطالعه توانمندسازي بيمار مبتنی بر رویکرد بیمارستان ارتقا دهنده سالمت
است.
مواد و روشها :اين یک مطالعه نيمه تجربي است كه در بخش قلب بیمارستان بوعلی سینای شهر قزو ین در چهار حیطه توانمند سازی بیمار ،مداخله آموزشی کادر پرستاری،
مداخله سازمانی در حیطه مدیریت بیمارستان و مداخالت محیط فیزیکی انجام شد .دادههای هر حیطه از مطالعه با بكارگيري آزمونهاي آماري توصيفي Pair –T test ،و استفاده
از نرم افزار  SPSS/Win14آناليز و تحليل گرديد.
نتایج  :بر اساس نتایج به دست آمده درحیطه اول میان میانگین نمرات آگاهی ،حساسیت ،منافع ،موانع و شدت درك شده در بیماران قبل و بعد از آموزش همبستگی معنيدار به
دست آمد .میانگین نمره اجزای مدل بزنف در پرستاران پس مداخله آموزشی با هدف تقویت مهارتهای ارتباطی افزایش یافت .نتایج بکار گیری مفاهیم تئوری مدیریت کیفیت
جامع در حیطه سوم نشان داد که تاثیرگذارترین فرد در محیط کاری ،یک همکار کار آمد و مسئول بخش است .در حیطه چهارم پس از مداخله میانگین نمرات مربوط به بخش
رختشويخانه ،آشپزخانه و فروشگاههای اطراف بیمارستان افرایش یافت.
نتیجه گیری :مطالعه حاضر نشان داد بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت محیط حامی سالمت فرد و جامعه و رویکردی کل نگر است.
کلمات کلیدی :بيمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت ،مدل بزنف ،مدل اعتقاد بهداشتی ،مدیریت کیفیت جامع

مقدمه

بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت ،ارتقاء سالمت به مفهوم
توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سالمت فردي و
اجتماعي و تصميمگيري صحيح در انتخاب رفتارهاي بهداشتي و در
نتيجه اتخاذ سبك زندگي سالم ميباشد ( )1و بر اساس منشور اتاوا ارتقاء
سالمت فرايند قادرسازي افراد در افزايش كنترل و اصالح و بهبود سالمتي
آنها است ،بر اين اساس ارتقاء سالمت در بر گيرنده مفاهيم آموزش
بهداشت ،پيشگيري از بيماريها و خدمات بازتواني است ( .)2دراين بين
بيمارستان نقش مهمي در زمينه ارتقاء سالمت و پيشگيري از بيماري و
فراهم سازي خدمات بازتواني بازي ميكند ،بنابر اين بيمارستانها نيازمند
توجه بيشتر و فراهم سازي سيستماتيك خدمات آموزشي درماني و
راهكارهاي ارتباطي موثري براي قادرسازي بيماران در پذيرش و مشاركت
فعال در كنترل بيماريها ميباشد .بدين منظور اجراي استانداردها و
شاخصهاي ارتقاء سالمت در بيمارستان امري ضروري در تضمين
كيفيت خدمات ارائه شده است (.)3
بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت 1بیمارستانی است که با محوریت
ارتقـاء سالمت و با استفاده از استراتژیهـای ارتقاء سالمت ،اقدام به
بـازنگری و تغییـر جهت ارائـه خدمات بهداشتی و درمـانی در سه سطح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻫﺎدى ﻃﻬﺮاﻧﻰ،ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
Email: h.tehrani@kmu.ac.ir
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان ﺗﻠﻔﻦ09153661071 :

پیشگیری ،درمان و نوتوانی به بیماران ،کارکنان و جامعه می نماید
( .)4در بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت ،بیمار و اعضای خانواده او
و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی نقش مشارکتی در فرآیند
تصميمگيري و ارائه خدمات سالمت ایفا میکنند .ارزشهای مورد احترام
در بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت شامل حقوق بیمار ،حقوق
کارکنان ،عدالت در سالمت ،مشارکت در تصميمگيري و مسئولیت پذیری
میباشد ( .)5پذيرش مفهوم ارتقاء بصورت اصالح و گسترش بيمارستان،
مفهوم چتري را كه در نقطه سايه افكنده ،تداعي ميكند .اصالح و ارتقاء
سالمت بيماران ،پرسنل ،جامعه اطراف بيمارستان و اصالح و ارتقاء
سالمت سازمان و محيط بيمارستان از جمله شاخصهایی است که جهت
گسترش بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت بایستی مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر در بيش از  23كشور جهان رويكرد بيمارستانهاي
ارتقاء دهنده سالمت بكار گرفته شده است و در هر بعد از  4بعد اين مفهوم
مطالعاتي جداگانه انجام شده است و براي مثال در زمينه سالمت بيمار
 363پژوهش ،در زمينه سالمت كاركنان  ،348در زمينه سالمت جامعه
اطراف بيمارستان 218مطالعه و در نهايت در بعد سازماني بيمارستان 223
پژوهش انجام شده است ( .)6پليكان در سال 1998عنوان «بيمارستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. Health Promoting Hospitals (HPH
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ارتقاءدهنده سالمت» در مورد بيمارستان وینا واقع در شهر اتريش براي مبتني بر رويكردي سيستميك از ابزارهايي مناسب تغيير رفتار شامل مدل
بزنف ،مدل اعتقاد بهداشتي و همچنين مفاهيم مديريت كيفيت فراگير
اولين بار در جهان بکار برد (.)7
به نظر مي رسد علي رغم وجود پتانسيل كافي در بيمارستانهاي ايران و ارزيابي عوامل فيزيكي محيط بيمارستان به عنوان چهار بعد رويكرد
مطالعه جامع با محوريت ارتقائ سالمت در ايران صورت نگرفته است .اولین «بيمارستان ارتقاء دهنده سالمت» استفاده شود.
بعد در رویکرد بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت توجه به سالمت بیمار است
( )3که در این راستا استفاده از مدلها و تئوریها جهت توانمند نمودن مواد و روشها
5
بیماران حائز اهمیت است ( .)8مدل اعتقاد بهداشتي ،1تناسب بسيار خوبي
اين پژوهش ،مطالعهاي نيمه تجربي است که در بخش قلب
براي برنامههاي مبتني بر سالمت دارد؛ چرا كه اين برنامهها به طو ر كلي بیمارستان بوعلی سینای شهر قزو ین بر روي چهار بعد رويكرد بيمارستان
رفتارهاي خاصي را ارتقا ميدهند و به افراد كمك ميكنند تا آن رفتارها را ارتقاء دهنده سالمت شامل؛ بيمار ،كادر درماني(پرستار) ،سازمان (مديريت
انجام دهند بر اساس اين الگو احتمال در پيش گرفتن رفتار بهداشتي ،به بيمارستان) و محيط (عوامل فيزيكي) انجام شد .جامعه اين پژوهش شامل
دو موضوع بستگي دارد :اول برداشت فرد از ميزان خطري كه او را تهديد كليه  30بيمار قلبي بستري مرد و  20نفر كادر پرستاري بود که بصورت
ميكند و دوم ارزيابي فرد از منافع و موانع عمل بهداشتي (.)9
سرشماری انتخاب شده بودند .روش انجام مداخالت در هر چهار فاز مطالعه
تمركز بر پرسنل ،دومين بعد رويكرد بيمارستان ارتقاء دهنده سالمت متفاوت بود .در بخش اول که به سالمت بیماران اختصاص داشت مداخله
به عنوان يك سازمان سالمت محور فاز دوم را تشكيل ميدهد .در اين آموزشي بر اصالح سبك زندگي بيمار قلبي انجام گردید .که بدین منظور از
2
راستا بررسي و اصالح مهارتهاي ارتباطي بين فردي بين بيمار و پرستار پرسشنامه تدوين شده بر اساس الگوي  HBMبا تعداد  9سوال دموگرافيك
حائز اهمیت است که در این حیطه استفاده از شاخصهاي مندرج در  37سوال آگاهي 52 ،سوال مربوط به سازههای مدل (حساسيت درك
3
مدل تغيير رفتار بزنف صورت میتواند کمک کننده باشد .هابلي مدل شده ،شدت درك شده ،منافع درك شده ،موانع درك شده ،اقدام به
بزنف را براي درك رفتار و ارتباطات براي سالمت معرفي ميكند ( )10و عمل) استفاده شد .در اين مرحله براي سنجش آگاهی ،نگرش و عملکرد
اين گونه مطرح ميكند كه چه پيامهايي روي دانش مردم تاثير ميگذارند بيمارپرسشنامه در طي دو مرحله قبل و بعد از مداخله آموزشي و پيگيري
و چگونه اين پيام روي تغييرات رفتاري اثر ميگذارد .در اين مدل هدف به صورت بازديد بيمار با حضور در منزل به فاصله  3ماه بعد تكميل گرديد.
مشخص كردن عوامل قادر سازنده در تغيير رفتار از قبيل درآمد ،مسكن ،مداخله آموزشي شامل ارايه برنامه آموزشي بر اساس مدل  HBMدر 5
تامين آب ،كشاورزي ،بهداشت و مهارت بايد در دسترس باشند بطوريكه جلسه دو ساعته و در قالب بحث گروهي ،ارايه بسته آموزشي حاوي كتابچه
يك قصد وتصميم منجر به يك تغيير در رفتار شود (.)11
آموزشي و لوح فشرده بود.
تمركز بر مديريت بيمارستان به عنوان بعد سوم رويكرد بيمارستان
همزمان با مطالعه فاز اول ،مرحله دوم مطالعه برروي كادر پرستاري
ارتقاء دهنده سالمت است .به نظر ميرسد در جهت رسيدن به ارتقاء آغاز شد در اين بخش مطالعه هدف بررسی نحوه برقراری ارتباط پرستار با
سالمت به عنوان هسته مركزي كيفيت زندگي پياده سازی مفاهيمي چون بیمار و سنجش آگاهی و نگرش پرستار نسبت به مهارتهای ارتباط فردی
الزامات و تعهدات سازماني ،اقدام مبتي بر شواهد و اطالع رساني ،مديريت و تعيين عوامل قادر سازنده در ارتباط بين پرستار و بيمار با استفاده از مدل
متعهد و مسئوالنه و همچنين تعامل و مشاركت از طريق رويكردهاي حاكم بزنف بود .مداخه آموزشي در قالب تشکیل جلسات آموزشی به صورت
4
بر مديريت ضروری است (12و  )4درهمين راستا مديريت كيفيت جامع بحث گروهي با حضور پرستاران بخش قلب در زمینه مهارتهای ارتباطی
به عنوان راهبردي سازمان شمول و مشتري محور يكي از كاربردي ترين با بیمار در  10جلسه آموزشی  2ساعتي در بیمارستان به همراه ارايه بسته
ابزار در تحقق اين امر است ( .)13در سال  1992گروهی از رهبران صنایع آموزشي در قالب کتابچه اموزشی و لوح فشرده صورت گرفت ابزار مورد
مختلف و اعضای مؤسسات علمی ،تعریفی از مدیریت جامع کیفیت به استفاده در این بخش پرسشنامه برگرفته از شاخصهاي مدل تغيير رفتار
شرح زیر ارائه دادند « :مدیریت جامع کیفیت یک نظام مدیریتی مبتنی بر بزنف در  4بخش دموگرافيك ،آگاهي ،نگرش ،عملكرد (تعيين عوامل قادر
کارکنان است که هدف آن افزایش مداوم رضایت مشتریها با قیمت واقعی سازنده و تعيين نرم هاي انتزاعي) بود .در مرحله دوم مداخله آموزشي
کمتر است» .مدیریت جامع کیفیت یک رویکرد سازمان شمول (نه بخشی انجام شد و در مرحله سوم مجدداَ يك ماه بعد از مداخله پرسشنامه آگاهي،
از یک سازمان ،نه در قالب یک برنامه) و جزء جدا نا شدنی از استراتژی یک نگرش و عملكرد توسط همان پرسنل تكميل گرديد.
سازمان است .مدیریت جامع کیفیت در عرض واحدها و بخشهای مختلف
در فاز سوم مطالعه جهت گرداوري اطالعات از سه پرسشنامه استفاده
سازمانی عمل میکند .مدیریت جامع کیفیت با مشارکت همه کارکنان و گرديد .پرسشنامه اول برگرفته از مفاهيم انتخابي چهارده گانه مديريت
از باال به پایین پیاده میشود و زنجیرههای تدارک کنندگان و مشتریهای كيفيت جامع دمينگ شامل  32سوال جهت سنجش اهميت و ضرورت
داخلی و خارجی سازمان را نیز در بر میگیرد ( .)14در نهايت بعد چهارم اجراي ابعاد مديريت كيفيت جامع بود .بدين منظور كارگاهي تحت عنوان
بيمارستان ارتقاء دهنده سالمت متمركز بر محيط بيمارستان است البته آشنايي با مفاهيم و ضررورت بكارگيري مفاهيم مديريت كيفيت جامع
در اين رويكرد منظور از عوامل محيطي در برگيرنده كليه عوامل اجتماعي درسيستم سالمت به مدت  6ساعت برگزار گرديد.
فرهنگي ،فيزيكي است (.)15
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1- Health Belief Model (HBM
به طور كلي در این مطالعه از تجربیات علمی و عملی ارتقاء سالمت و
2- Interpersonal communication
آموزش بهداشت جدید که در ایجاد سازمان سالمت محور مطرح شده بهره
3- BASNEF
)4- Total Quality of Management ( TQM
برده شده است ،همچنين تالش شده است تا با ايجاد يك مداخله آموزشي
5- Quasi experimental
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مالحظات اخالقی شامل ارائه معرفي نامه کتبي و کسب اجازه
از مسئولين بیمارستان به منظور انجام پژوهش ،معرفي کردن خود به
واحدهاي پژوهش و تشريح اهداف و ماهيت پژوهش ،اطمينان دادن به
واحدهاي پژوهش در خصوص محرمانه ماندن اطالعات و دريافت رضايت
نامه و رعايت کردن امانت داري و صداقت در بررسي متون و تجزيه و
تحليل اطالعات در اين پژوهش رعايت شده است.
اعتبار صوری و محتوایی كليه پرسشنامهها و چك ليستهاي بكار
رفته در اين مطالعه توسط  10تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران
مورد تایید قرار گرفت .جهت تعیین اعتماد ضریب همبستگی درونی
پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفاي كرنباخ باالتر از 0.7سنجیده شد.
در نهايت دادههاي هر بخش از مطالعه با بكارگيري آزمونهاي آماري
توصيفي Pair –T test ،و استفاده از نرم افزار  SPSS/Win16آناليز و تحليل
گرديد.

همچنين برگزاري بيش از 3جلسه متمركز ،بحث گروهي با حضور
كليه پرستاران و سرپرستاران و مديريت بيمارستان به عنوان مداخله
آموزشي صورت گرفت .هدف از برگزاري جلسات متمركز گروهي اشاعه
مفهوم مشتري مداري و توجه به نقش بيمار به عنوان مشتري خارجي و
پرسنل به عنوان مشتري داخلي سيستم سالمت محور بود .در انتها بسته
آموزشي در اين راستا تهيه و جهت مطالعه در اختيار شركت كنندگان قرار
گرفت سپس جهت ارزيابي بكارگيري مفاهيم مديريت كيفيت جامع در
بيمارستان ازپرسشنامه دوم با تعداد 91سوال در قالب  10بخش (ميزان
مشاركت سرپرستاران ميزان توجه به مشتري ،مشاركت پرسنل در اجرا،
ارتباطات پرستار و بیمار ،ارتباطات پرستار و مدیران ارشد ،توسعه منابع
انساني ،فرهنگ سازماني ،كار تيمي ،آموزش مدوام كاركنان) كه توسط
پرسنل تكميل گرديد ،استفاده شد.
بخش نهایی این پژوهش با هدف بررسی وضعيت فيزيكي بهداشت
محيط بيمارستان مذكور و مقايسه آن با شرایط و استانداردهای یک
بخش
بیمارستان در برخی از واحدهای کلیدی آن از جمله رختشویخانه،
نتایج
تغذیه و آشپز خانه بود .جمع آوري دادهها از طریق تهیه يك چک لیست
در بخش بررسي عوامل موثر بر سبك زندگي بيمار قلبي بیماران
با تعداد  50سوال صورت گرفت در اين راستا يك باز دید در دو مرحله بستری در بخش قلب ،ميانگين سني  53 ± 12/5بود ،بيش از  50درصد
قبل و بعد از آموزش به فاصله  3ماه انجام شد در اين فاصله مداخله آنان داراي سطح تحصيالت زير ديپلم بودند .از نظر اشتغال تنها  5درصد
آموزشي در قالب ارایه گزارش در جلسات توجیهی با حضور مدیریت و بيكار و بقيه شاغل ( 55درصد) و يا بازنشسته ( 35درصد) بودند .همچنين
کارشناسان بهداشت محیط  ،حرفهاي و تغذیه به منظور آگاهي سازي آنان از بعد سابقه ابتال به بيماري زمينهاي خاص 40 ،درصد آنان مبتال به
از نواقص مشاهده از طريق چك ليست استاندار شده در این بیمارستان ديابت و  42درصد داراي چربي خون باالو  38/9درصد داراي فشار خون
اجرا شد .اولين بازدید مبتني بر مشاهده انجام شد .سپس بر طبق ارزيابي باال 52،درصد سابقه استعمال سيگار 55 ،درصد سابقه بستري در بخش
(پيش آزمون) انجام شده منطبق بر چك ليست تهيه شده از استانداردهاي مراقبتهاي ويژه و تنها  25درصد سابقه انجام فعالیتهای بدنی به میزان
مصوب وزارت بهداشت در زمينه بررسي بخش تغذيه بيمارستان اصالح  1ساعت در هفته را داشتند .در مقایسه میانگین میزان آگاهی و نگرش
برخي از نواقص مشاهده شده در قالب گزارشي مدون با ارايه پيشنهاداتي قبل و بعد از مداخله با استفاده از آماره تی زوجی تفاوت معنيداری وجود
جهت اصالح و رفع نواقص به مديريت و مسئولين محترم ارائه شد .مجددا داشت ( p >0/05جدول شماره)1
حدود  3ماه بعد باز ديد ديگري انجام شد .مداخالت انجام شده در طول
فاز دوم اين مطالعه مداخله آموزشي با هدف افزايش سطح آگاهي و
جدول  1ـ مقایسه میزان آگاهی و نگرش تهديد درك شده ،منافع و موانع درك شده در قبل و بعد از آموزش نسبت به عوامل مؤثر بر اتخاذ سبک زندگی
در بیماران قلبی
متغير

مداخله

ميانگين

انحراف معيار

آماره T

درجه آزادي

مقدار P

آگاهي

قبل

9/4

4/49

-2/4

19

0/023

بعد

14/10

6/36

-2/4

19

0/023

قبل

140/70

74/46

4/158

19

0/001

بعد

165/20

36/67

4/158

19

0/001

نگرش (تهديد
درك شده ،منافع
و موانع درك شده)

اين سه ماه به ترتيب شامل تهيه يك شناسنامه سالمت براي بيمارستان
بوعلي قزوين ،برگزاري جلسات آموزشي متعدد با حضور كارشناسان
محيط ،تغذيه و ارائه بسته آموزشي حاوي اصول و استاندارهاي بهداشت
محيط و حرفه اي بيمارستان به آنها و در نهايت شركت در بيش از 3
جلسه توجيهي با مديريت بيمارستان و كارشناسان مذكور بود .الزم به ذكر
است كه ضمن دريافت مجوز از مديريت بيمارستان چندين جلسه آموزشي
با هدف آگاه سازي در ارتباط با عدم فروش اقالم غير مجاز خوراكي براي
فروشندگان دكههاي اطراف بيمارستان برگزار شد .بعد از مداخالت اجرايي
آموزشي فوق مديريت بيمارستان طي موافقت كتبي با رفع نواقص گزارش
شده اقدام به اصالح موارد مذكور نمود.

نگرش پرستاران بخش قلب در خصوص مهارتهاي بين فردي با استفاده
از مدل بزنف بود .در این فاز از مطالعه ميانگين سني پرستاران 23+6/52
سال ،سابقه كار  ،9/64+ 6/25ميزان تحصيالت ليسانس ( )%92در رشته
تحصيلي پرستاري و %100متاهل بودند .يافتههاي پژوهش بر طبق آماره
تی نشان داد که تفاوت ميانگين نمره آگاهی پرستاران در زمینه مهارتهای
ارتباطی قبل و بعد از آموزش معني دار بود ( .)p >0/05همچنين ميانگين
ميزان نگرش پرستاران نسبت به مهارتهای ارتباطی قبل و بعد از مداخله
تفاوت معنيداري با هم داشتند (.)p >0/01
همان طور كه يافتههاي جدول شماره  2نشان ميدهد به نظر ميرسد
از نظر پرستان مهمترين عوامل موثر در عملكرد آنان يعني بر قراري ارتباط
http://journal.fums.ac.ir
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بيمارستان ارتقاء دهنده سالمت :یک مطالعه پایلوت در بخش قلب بیمارستان بوعلی شهر قزوین

موثر بين فردي فاكتورهايي چون ميزان خوش آمدگویی ،تماس چشمي ،عفونتهاي بيمارستاني و رختشويخانه و واحد بهداشت محيط بوده است.
در بررسي وضعيت بهداشت محيط آشپزخانه قبل از مداخله چك
برقراري ارتباط گرم و عدم قطع صحبت بيمار ميباشد .و ميزان عوامل
ليست آشپزخانه توسط پژوهشگر تكميل گرديد كه در جدول شماره 4به
مذكور بعد از مداخله داراي تفات معني داري هستتند (.)p >0/05
جدول  2ـ عوامل موثر بر برقراري مهارتهاي ارتباطي موثر از نظر پرستاران
عوامل موثر بر برقراري مهارتهاي ارتباطي موثر از نظر پرستاران

درصد فروانی قبل از مداخله

درصد فروانی بعد از مداخله

میزان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

p_value

میزان خوش آمد گویی پرستار به بیمار

12

60

18

90

0/031

میزان ایجاد جو خصوصی پرستار با بیمار

10

50

13

65

0/250

میزان برقراری ارتباط بر اساس سن ،فرهنگ و سطح سواد بیمار

15

75

19

95

0/125

میزان توجه به آسودگی و راحت بودن بر بیمار حین ارتباط

15

75

19

95

0/250

میزان استفاده ازکلمات مفهوم و قابل درک برای بیمار حین برقراری ارتباط
توسط پرستار

15

75

18

90

0/250

میزان حفظ تماس چشمی حین برقراری ارتباط پرستار با بيمار

6

30

16

80

0/002

میزان برقراری ارتباط گرم و دوستانه پرستار با بیمار حین صحبت

7

35

16

80

0/004

میزان توجه به صحبتهای بیمار و قطع نکردن کردن کالم بیمار

3

15

11

55

0/008

میزان پرسیدن سواالت متعدد در زمینه سایر مشکالت بیمار

14

70

20

100

0/031

میزان درخواست تکرار آموزشهای دریافتی توسط بیمار برای یادگیری بیشتر

11

55

17

85

0/031

میزان تشویق بیمار حین ابراز نظرات مفید و مثبت

13

65

20

100

0/016

میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی حین آموزش به بیمار

15

75

17

85

0/625

بر اساس يافتههاي حاصل از این پژوهش تاثیر گذارترین فرد در
محیط کاری ،یک همکار کار آمد و سپس یک مسئول بخش می باشد.
در فاز سوم از اين مطالعه به بررسي بعد سازماني بيمارستان با هدف
هدف تعين تاثير مداخله آموزش بر بكارگيري مفاهيم مدیریت کیفیت
جامع پرداخته شد .از ديدگاه جامعه مورد پژوهش مهمترين ابعاد مدیریت
کیفیت جامع در بيمارستان ارتقاء دهنده سالمت شامل پرهیز از هرگونه
ثبات دایمی در روند کاری ( ،)%100لزوم مشاركت همه کارکنان (،)%100
و آموزش مداوم در همه سطوح كاري ( ،)%100اعالم شد .همچنين از نظر
آنان كمترين بعد مورد توجه در بين ابعاد و مفاهيم مدیریت کیفیت جامع
به جلب پزشکان و پیراپزشکان مجرب در افزایش ضریب اشغال تخت
( )%44اختصاص داشت.
بررسي پاسخ جامعه مورد پژوهش در ميزان بكار گيري مفاهيم
مدیریت کیفیت جامع در بيمارستان بوعلي نشان داد كه میانگین امتیاز
قبل و بعد از مداخله در زمینه میزان توجه به مشتری (بیمار) تفاوت
معنیداری وجود دارد (  .)P= 0/035همچنین میانگین امتیاز مشاركت
پرسنل(پرستاران) در اجرا ( )P= 0/037و میانگین امتیاز ارتباطات پرستارو
بیمار( )P= 0/050قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیداری داشتند .ولی در
مجموع امتیازهای بكار گيري مفاهيم مدیریت کیفیت جامع قبل و بعد از
مداخله ،تفاوت معنیداری وجود نداشت (( )P= 0/141جدول شماره)3
در نهايت بررسي فاز چهارم اين مطالعه با هدف شرايط و استانداردهاي
فيزيكي و بهداشت محيط بيمارستان انجام شد .بر اين اساس يافتهها حاكي
از اين است كه بيمارستان مورد بررسي داراي كميته بهداشت و كنترل
http://journal.fums.ac.ir

اختصار بيان شده است  .همچنين سه ماه بعد از مداخله اين چك ليست
مجددا توسط پژوهشگر تكميل گرديد .امتياز حاصل از آن در نمودار
شماره  1آورده شده است در نهايت امتياز كل آشپزخانه از  190امتياز به
 207امتياز بعد از مداخله رسيده است .ميانگين درصد امتياز آشپزخانه
 88/37درصد به  96/27درصد رسيد.
در قسمت رختشويخانه چك ليست قبل از مداخله تكميل شد كه
 60امتياز و بعد از مداخله  66امتياز حاصل گرديد ميانگين درصد امتياز
رختشويخانه  81/08درصد قبل از مداخله به  89/18درصد بعد از مداخله
رسيد .امتياز حاصل از آن در نمودار شماره  1آورده شده است.

نمودار  1ـ مقايسه امتياز كل آشپزخانه و رختشويخانه قبل و بعد از مداخله
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جدول  3ـ ميزان بكار گيري مفاهيم  TQMقبل و بعد از مداخله آموزشی

بحث

متغير

مداخله

ميانگين

انحراف معيار

آماره T

درجه آزادي

مقدار P

ميزان مشاركت سرپرستاران

قبل از مداخله
بعد از مداخله

25/20
25/60

8/319
8/406

-1/361

19

0/189

ساختار مديريت كيفيت

قبل از مداخله
بعد از مداخله

24/40
23/85

5/752
5/705

1/421

19

0/172

ميزان توجه به مشتري(بیمار)

قبل از مداخله
بعد از مداخله

51/80
52/85

12/042
11/536

-2/276

19

0/035

مشاركت پرسنل(پرستاران) در اجرا

قبل از مداخله
بعد از مداخله

20/80
21/35

7/606
7/028

-2/238

19

0/037

ارتباطات پرستارو بیمار

قبل از مداخله
بعد از مداخله

8/40
9/05

2/303
1/986

-2/096

19

0/050

ارتباطات پرستارو مدیران ارشد

قبل از مداخله
بعد از مداخله

12/89
12/50

3/968
3/236

0/900

19

0/379

توسعه منابع انساني

قبل از مداخله
بعد از مداخله

25/20
25/05

7/178
7/104

0/645

19

0/527

توسعه منابع انساني

قبل از مداخله
بعد از مداخله

16/60
16/55

3/084
3/136

0/326

19

0/748

كار تيمي

قبل از مداخله
بعد از مداخله

39/00
39/45

14/334
13/865

-1/183

19

0/251

اهميت آموزش مدوام كاركنان

قبل از مداخله
بعد از مداخله

37/20
37/15

5/444
5/274

0/092

19

0/928

مجموعه كل امتياز TQM

قبل از مداخله
بعد از مداخله

261/40
263/40

51/062
51/190

-1/508

19

همانطور كه در بيانيه اتاوا چارتر آمده است براي ارتقا سالمت 5
اولويت تعيين شده است :ايجاد سياست سالمت همگاني ،خلق محيطهاي
حمايتي ،تقويت اقدام جامعه ،توسعه مهارتهاي فردي و بازنگري در
خدمات بهداشتي ( .)3در اين راستا مفهوم بيمارستان ارتقاء دهنده
سالمت به نوعي تجلي پنجمين اولويت اين منشور يعني بازنگري در
ارايه خدمات است و رويكرد بيمارستانهاي ارتقاء دهنده سالمت ابتكاري
براي دستيابي به اين هدف طراحي شده است ( .)16اين پژوهش تالشي
بود تا با ارايه يك رويكرد همه جانبه نگر و سيستميك براي اولين بار
اين مفهوم را به اجرا در آورد .لذا در جهت عملي ساختن اين امر سعي
شد تا در هر بخش از ابزار و روش مناسبي استفاده گردد به طوري كه
در زمينه بهبود سالمت بيمار از برنامههاي آموزش بهداشت مبتني بر
مدل اعتقاد بهداشتي در جهت بهبود سبك زندگي بيمار اسكيميك قلبي
استفاده شد که تفاوت معنيدار قبل و بعد از آموزش مشاهده شد در اين
زمينه ميتوان به مطالعه شيدفر در سال  83با عنوان بررسي تاثير مداخله
آموزش بر تعديل سبك زندگي و كاهش عود مجدد آنژين صدري ناپايدار
در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر مشهد اشاره داشت كه وي در مطالعه
خود كاربرد بجاي مدل اعتقاد بهداشتي در شناخت عوامل تاثير گذار
بر سبك زندگي بيمار قلبي اشاره كرده است و لزوم برنامههاي آموزش
بهداشت را در بهبود سالمت بيمار در كنار خدمات درماني ضرروي معرفي

0/148

كرده است ( .)17در مطالعهاي كيفي كه میر کریستن در توجيه آگاه
سازي و آموزش در توانمند سازي بيماران قلبي در شهر آچن در كشور
آلمان انجام داده است به اين نكته اشاره ميكند كه نه تنها آگاه سازي
بيماران مزمن از وضعيت بيماري و عوامل موثر بر آن ميتواند توانايي فرد
را در كنترل شرايط افزايش دهد ،بلكه اين امر موجب افرايش رضايت
بيماران دردريافت خدمات نيز خواهد شد (.)18
همان طور كه قبال ذكر شده است يكي ديگر از  4حیطه مورد تمركز
رويكرد بیمارستان ارتقاء دهده سالمت توجه و بهبود سالمت كاركنان يك
بيمارستان است .در اين راستا تالش شد تا با توجه به نياز سنجي انجام
شده ،لزوم اهميت به برقراري يك ارتباط موثر بهداشتي بين كاركنان
بيمارستان و بيمار با هدف بهبود سالمت بيمار را مورد بررسي قرارگیرد.
که در این در خصوص سنجش ميزان آگاهي گروه هدف يافتههاي
پژوهش نشان دادند ميانگين نمره آگاهي قبل از مداخله در سطح مناسب
قرار نداشت و بعد از مداخله تفاوت ،معني دار بود .در مطالعه محامد نیز
ميانگين نمرات دانش كاركنان بهداشت خانواده در خصوص مهارتهاي
ارتباط بين فردي قبل و بعد از مداخله آموزشي در گروه مورد اختالف
معني داري نشان ميدهد و این خود موید تاثیر بسزای آموزش در افزایش
آگاهی و دانش کادر درمانی داشته و متعاقبا در ارتقاء سالمت بیمار و
بهبود کیفی خدمات و همچنین رضایت مندی شغلي پرستار موثر خواهد
بود ( .)19همچنين از ديگر متغيرهاي مورد بررسي تعيين ميزان نگرش
http://journal.fums.ac.ir
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جدول  4ـ بررسي وضعيت بهداشت محيط آشپزخانه قبل و بعد از مداخله
بخشهای مورد بررسی
تغذیه

نمره
دریافتی
قبل از
مداخله

نمره
دریافتی
بعد از
مداخله

نمره کل

سالن پخت آشپز خانه

31

33

35

تجهيزات و وسايل الزم پخت
غذا

17

18

21

شستشوي ظرف

30

31

34

سردخانه و يخچالها

24

24

25

انبارها

15

17

18

فاضالبها

3

3

4

سرويسهايبهداشتي

3

4

5

دستشويي

7

8

8

توالت

10

12

12

حمام

4

5

5

بهداشت فردي

8

9

10

سالن غذا خوري

12

15

16

توزيع غذا

16

16

19

بررسي نحوه كار تغذيه

10

12

13

مجموع كل امتيازات آشپزخانه

190

207

215

پرستاران در قبل و بعد مداخله نسبت به مهارتهاي ارتباط بين فردي بود
كه در اين زمينه هم يافتههاي پژوهش حاكي از اين بود كه ميانگين ميزان
نگرش پرستاران نسبت به مهارتهای ارتباطی قبل و بعد از مداخله تفاوت
معنيداري با هم داشتند اين يافته نشان ميدهد كه با وجود محيطهاي
كاري بعضًا نامساعد و حساس مانند بیمارستان بازهم پرستاران تمايل
زيادي به برقراري ارتباط مؤثر با مراجعين دارند و در مواردي كه خالف اين
امر ديده ميشود ممكن است ناشي از شرايط موجود در محيط باشدكه از
مهارت هاي ارتباطي و تكرار آنها در محيط ،حمايت وپشتيباني نميشود.
مث ً
ال ممكن است پرستار ان در محيط کاری با نيروي انساني ناكافي،
فشار کار ،استرس ناشی از حساسیت کار ،عدم تشویق به موقع ،قدردانی
نشدن پرستار توسط بیمار وپرداختهاي نامنظم روبرو شوند که خود
موجب شودكه كمتر از مهارتهاي ارتباطي استفاده كنند ( .)20از اینرو
تشويق و تقويت مهارت ارتباطي میتواند تاثیر بسزایی در کیفت رابطه
بیمار ـ پرستار داشته باشد بنابراین بهبود نگرش افراد نسبت به مهارتهای
ارتباطی منجر به اثر بخشی ارتباط آنها با بیمار میشود ( .)21در مطالعاتی
كه هدفشان نگرش بعنوان قسمتي از مداخالت بود نتــايج مثبتي را
نشان داده شده است رضوي در مطالعه خود تاثيرات معني داري را در
آموزش و تاثيرآن بر نگرشها نشان داد ( .)22درمطالعهاي كه ويلكينسون
و همكارانش انجام داد نشان داد كه بهبود نگرش شركت كنندگان منجر
به افزايش اثربخشي در ارتباطات شده است (.)23
از طرفي دین وایتد در مطالعه خود به صراحت اعالم ميدارد كه
http://journal.fums.ac.ir

تنهاپرستاران يك بيمارستان مسئول ايجاد شرايطي بهبود دهنده سالمت
بيمار نيستند بلکه در ايجاد اين مشاركت جمعي ساير عوامل همانند
مديريت و خدمات حرفه اي سالمت محور نيز سهم دارند (.)24
بنابراين ساختار مديريت يك سازمان سالمت محور مانند بيمارستان
بخش سوم اين مطالعه را تشكيل ميدهد .در سالهای اخير اهميت
کيفيت خدمات بهداشتي باعث شده است که ارائه کنندگان خدمات
بهداشتی درمانی به مسأله ارتقاء کيفيت خدمات بهداشتی درمانی توجه
نمايند .بنابر این ارزيابی اين خدمات نيز از نيازهای تمام مديران ارائه
کننده خدمات بهداشتی و درمانی میباشد (.)25
در چنين شرایطی سازمانها برای بقاء و کسب موفقيت پايدار نيازمند
مديريت مدبرانه منابع میباشند ( .)26لذا مديريت کيفيت و سيستمهای
مديريت کيفيت نيز در بخش بهداشت و درمان با استقبال زيادی روبرو
شده است ( .)27يكي از ابزارهاي دستيابي به مديريت كيفيت چارچوب
مديريت كيفيت فراگير مي باشد .مطالعه دلگشایی و همكاران در سال
 1382تحت عنوان ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر
در بیمارستان حضرت رسول(ص) نشان داد ،از میان هشت نیاز مديريت
كيفيت فراگير توجه به مشتری و ارتباطات ،رهبری ،ازمهمترين عوامل
موثر در بيمارستان ذكر شدند (.)28
اين در حالي است كه پژوهش حاضرنيز بر لزوم مداخله آموزشي
بر ميزان بكار گيري مفاهيم مديريت كيفيت فراگير در بيمارستان
بوعلي بخصوص در زمينه توجه به بیمار ،مشاركت پرستاران در اجرا
و ارتباطات پرستار و بیمار تاكيد دارد.
هدف از برقراري استانداردهاي ارتقاء سالمت در بيمارستانها حمايت از
بناكردن يك محيط كاري ايمن و سالم و حمايت از فعاليتهاي ارتقاء سالمت
سيستم است .بر این اساس استانداردها سازمان (بيمارستان) متضمن اجراي
گسترده و وسيع استراتژي منابع انساني شامل اصالح و تربيت مهارتهاي
ارتقاء سالمت كاركنان و متقاضيان دريافت خدمت (بيمار) و پياده سازي و
اجراي سياست بهداشتي و ايمني محيط كار است.
ازطرفي سازمان (بيمارستان) تعيين كننده مشاركت كاركنان
در تصميم گيريهاي موثر بر بهداشت محيط و زمينه ساز دسترسي
به دستورالعملهاي ارتقاء و حفظ آگاهي كاركنان از مسائل بهداشتي
است ( )29و اين درحالي است كه مرگ ناشي از عفونتهاي بيمارستاني
ساالنه حدود  88هزار نفر اعالم شده است ( .)30بديهي است پايين
بودن سطح بهداشت محيط در بخشهاي مختلف بويژه در دو بخش
رختشويخانه و آشپزخانه باشد به عنوان مركزيترين بخشها ميتواند
از بروز و شيوع اغلب عفونتهاي بيمارستاني به ساير بخشها جلوگيري
نمايد .عسگريان در مطالعه خود در سال  1381وضعيت بهداشت محيط
در كليه بخشهاي بيمارستانهاي فارس را  71/ 5درصد به طو ر متوسط
ارزيابي نمود (.)31
اگرچه به نظر مي رسد وضعيت بهداشت محيط در بيمارستانهاي
كشوردر حد متوسط است اما تا رسيدن به شرايط مطلوب فاصله قابل
مالحظهاي وجود دارد .به طور كلي با بررسي وضعيت بهداشت محيط
بيمارستان بوعلي قزوين در دو بخش فوق و مقايسه آن با مطالعات
انجام شده در ساير بيمارستانهاي كشور ميتوان اين گونه نتيجه
گرفت كه وضعيت بهداشت محيط در بيمارستان بوعلي قزوين همانند
اكثر بيمارستانهاي كشور در حد متوسط قرار دارد و مطالعات پيشين
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فاطمه زارعي و همكاران

 بنابر اين به نظر ميرسد انجام هرگونه.با پژوهش حاضر هم سويي دارد
مداخله اعم از آموزشي با هدف آگاه سازي اهميت توجه به بهداشت
محيط بيمارستان و همچنين ارايه هر گونه سياست گذاري مبتني
بر شواهد و راهكارهاي كاربردي ميتواند در ارتقاء سالمت بيمارستان
 محققين در اجراي اين مطالعه.و متعاقبا سالمت بيمار موثر باشد
با مشكالت و محدوديتهايي نيزمواجه بودند كه از مهمترين آنها
ميتوان به بي حوصلگي و كاهش دقت مشاركت كنندگان هنگام پر
.كردن پرسشنامهها اشاره كرد

نتيجه گيري

رويكرد بیمارستان ارتقاء دهنده سالمت به عنوان ابتكاري در
بیمارستانهای ارتقا دهنده سالمت یک رویکرد سیستمیک
 متمركز بر در نظر گرفتن،جهت تجلي پنجمين اولويت منشور اتاوا
 بدین معني كه سياستها چارچوبي منسجم از روابط و كنشهاي متقابل اجزاء (بیمارستان ارتقاء. به عنوان يك كل يكپارچه است،بيمارستان
) شکل شماتیک: یک رویکرد سیستمیک:و هر گونه اقدامات به نحوی متقابل و حمايت كننده در ايجاد فرهنگ دهنده سالمت
 بنابراين همان طور كه در تصوير.ارتقاء سالمت سازمان تعبيه شدهاند
شماتيك طراحي شده توسط نويسندگان معلوم است اگر بخواهيم تشکر و قدرانی
نظام سالمت را يك كل يگانه و پويا درك كنيم راهي نيست مگر
محققین بدينوسيله از تمامي پرسنل محترم بیمارستان بوعلی قزوین
.بررسي ابعاد سالمت يك بيمار منطبق بر ديدگاهي جامع نگر در قالب و ریاست این مرکز قدردانی و تشکر می نمایند
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Abstract

Background &Objective: Hospital is a supportive environment in three levels of prevention. This study pointed out patient
empowerment based on health promoting hospitals approach.
Materials & Methods: The semi-experimental study had been done cardiovascular ward in BOU ALISINA hospital in Qazvin
.four domains including: patient empowerment, educational intervention for nurses, organizational intervention for management, and physical environment intervention had been targeted in this study. Some models such as health belief model, BASNEF, and total quality management (TQM) had been used for interventional education. Data in each domain had analyzed
using several Analectic test as Pair-T test, Descriptive statistic in SPSS/win14 software.
Results: Based on findings in first domain the mean score of knowledge and all health belief model’s components after educational intervention increased. In second domain mean score of educational intervention based on BASNEF model for nurses
in communication skills increased. Results applying the concepts of Total Quality Management theory within the third domain
depicted a colleague and supervisor as the most influential individuals in workplace. The mean scores of changeable improvement of some Environmental wards of hospital including: laundry and kitchen, increased.
Conclusion: health promoting hospitals is a supportive and holistic approach to health.
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