 وصول مقاله96/6/41 :
 اصالح نهايي96/9/41 :
 پذيرش نهايي96/9/12 :

تعیین آمادگی بیمارستانهای استان گلستان از نظر مدیریتی دراستقرار
استانداردهای بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت

چکیده

شیوا اونق /9شقایق وحدت /2سعاد محفوظپور3

مقدمه :عنصر اصلی برای استقرار استانداردهای بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت حمایت مدیریت جهت ایجاد سیاستها و
برنامههای استراتژیک در زمینه ارتقای سالمت میباشد .هدف از این تحقیق تعیین آمادگی بیمارستانهای استان گلستان از نظر
مدیریتی در استقرار استانداردهای بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت میباشد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر ،توصیفی و مقطعی میباشد .محیط پژوهش بیمارستانهاای اساتان گلساتان مایباشاد .جامعاه
پژوهش مدیران و مسئولینی که مستقیما با استقرار استانداردهای بیمارستانهای ارتقاءدهناده ساالمت در بیمارساتانهاای اساتان
گلستان در ارتباط بودند انتخاب شدهاند.کل جامعه آماری پژوهش  n=80بررسی گردید .ابزارگردآوری دادههاا ،پرسنانامه محقاق
ساخته در بعد مدیریت میباشد که روایی و پایایی آن تایید شده است .دادهها با نرمافزار  spss98و آزمون  tاستیودنت تک نمونهای
با سطح معناداری  .0.0تحلیل گردید.
یافتهها :بیمارستانهای استان گلستان با  Sig= 0/006و مقادار آمااره  t=2/408از نظار مادیریتی در اساتقرار اساتانداردهای
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت در سطح متوسط آمادگی دارند و قدمهای اولیه را برداشته اند .بینترین میانگین نمره مربوط باه
مولفه  M6=67/76بیان شدن مفهوم ارتقای سالمت در اهداف و بیانیه رسالت بیمارستان و کمترین میانگین نمره مربوط به مولفه
 M0.=6/7.ایجاد واحد ارتقای سالمت میباشد.
نتیجهگیری :بیمارستانها در استقرار استانداردها از نظر مدیریتی در سطح متوسط آمادگی دارناد و بارای آماادگی بیناتر ،یا
وسیعی از ظرفیتهای سازمانی ازجمله ،پیش نیازهای مدیریتی ،سازمانی ،هماهنگی بین بخنای جهات جلام حمایات مسائولین،
سازمانهای بهداشتی ،روسای داننگاهها برای تخصیص بودجه ،منااب ززم انساانی و تجهیازار بارای تبادیل بیمارساتانهاا باه
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت نیاز میباشد.
کلید واژهها :بیمارستان ارتقاءدهنده سالمت ،آمادگی ،مدیریت ،استانداردها.

 -0کارشناسارشد ،گروه مدیریت خدمار بهداشتی درمانی ،واحد تهران جنوب ،داننگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه مدیریت خدمار بهداشتی درمانی ،واحد تهران جنوب ،داننگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست
الکترونیکsha_vahdat@yahoo.com :
 -2داننیار ،گروه مدیریت خدمار بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقار ارتقاء ایمنی و پینگیری از مصدومیتها ،داننگاه علوم پزشکی شهید
بهنتی ،تهران ،ایران
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تعیین آمادگی بیمارستانهای استان گلستان

مقدمه
نظام سالمت در تمامیدنیا ،با وجود پینرفتهای
چنمگیر و غیر قابل انکار در عرصه دانش و تکنولوژی،
همچنان با چالشهای متعددی روبروست] .[0رشد
نیازها و امکانار جدید برای درمان و مراقبت از یک
رف و منکل بودجه عمومی از رف دیگر ،موقعیتی
را فراهم میکنند که ارائهکنندگان خدمار بهداشتی
(پرسنل) در بیمارستانها مجبورند کارآیی خودشان را در
استفاده از مناب افزایش دهند .در نتیجه تغییرار اساسی
در بخش درمان (از مسئولیت درمانی به سالمتی
ضروری است] .[2بنابراین تعجم آور نیست که اصالح
خدمار بهداشتی ،توجه به خدمار ارتقای سالمت و
پینگیری از بیماریها مورد تأکید است] .[6بر این
اساس ،با ارائه راه مبتنی بر استراتژی ارتقای سالمت در
مننور اوتاوا برای ارتقای سالمت ،سازمان جهانی
بهداشت بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت را به
عنوان یک استراتژی موثر برای تغییر خدمار سالمت
ننان داد] .[8بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت
عالوه بر تأمین خدمار پرستاری و پزشکی جام و با
کیفیت ،ساختار و فرهنگ سازمان یافته جهت ارتقای
سالمت (از جمله در نظر گرفتن نقشهای فعال برای
بیماران و تمامیاعضای کادردرمانی) ایجاد میکنند و
خود را به عنوان یک محیط فیزیکی ارتقاءدهنده
سالمت مطرح ساخته و به ور فعال با جامعه خود
منارکت میکنند] .[5معیارهای ارتقای سالمت بر افراد
و عوامل زمینههای شکلدهنده فعالیتهای آنها با
هدف پینگیری وکاهش بیماریها به جای خدمار
تنخیصی و درمانی و کاهش هزینههای مراقبت
درمانی و مدیریت بیماریهای واگیر و بهبود احساس
سالمتی در آنها متمرکز است] .[7ارتقای سالمت،
مأموریت جدید بیمارستانهاست و در این دیدگاه نوین،
تغییر نگرش به نقش بیمارستان و لزوم ارائه خدمار
پینگیری و ارتقای سالمت در کنار خدمار درمانی
مورد تأکید قرار گرفته است] .[6رسالت بیمارستانهای
ارتقاءدهنده سالمت تغییر «نگرش درمان محور» به
«نگرش سالمت محور» است] .[4علیرغم وجود
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پتانسیل کافی در بیمارستانهای ایران] [5وضعیت
کنونی ارائه خدمار ارتقای سالمت در بیمارستانهای
کنور ما نامنخص است] ،[9هرچند برخی از این
خدمار مانند مناورههای تغذیه به ور پراکنده در
بعضی بیمارستانها ارائه میشوند ،ولی برای ارائه
بسیاری از این خدمار مانند خدمار ترک سیگار یا
خدمار ارتقای سالمت برای بیماران آسمی ساختار
تعری شدهای در بیمارستانها وجود ندارد] .[0.برون
رفت از این وضعیت ،نیازمند تفکری نو در عرصه
سالمت است تا بینترین بهرهبرداری از امکانار موجود
برای تأمین و بهبود سالمت جامعه به عمل آمده و
نتایج بادوام و مطلوبی به دنبال داشته باشد .تحقق این
امر با استقرار بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت
امکانپذیرخواهد بود] .[00سازمان جهانی بهداشت
استانداردهای بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت را در
پنچ محور «سیاست مدیریت ،ارزیابی بیمار ،ا العرسانی و
مداخالر بیمار ،ایجاد محیط کاری سالم ،تداوم و
همکاری» تدوین کرد] ،[02که بر چهار حوزه ارتقای
سالمت بیماران ،ارتقای سالمت کارکنان ،تغییر سازمان به
مکانی جهت ارتقای سالمت و ارتقای سالمت جامعه در
محیط بیمارستان متمرکز گردیدهاند] .[06استانداردهای
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت در جهت ایجاد
سازمانی سالم برروی سیستمهای بیمارستانی و
فرایندهای آن متمرکز داشته] [08و همه استراتژیهای
آن باید در ارتباط با هم و هماهنگ با هم عمل نمایند
تا اقدامار آنها موثر واق شود] .[05استقرار
استانداردهای ارتقای سالمت در بیمارستانها منجر به
ارتقای سودمندی و کارائی در بیمارستان] ،[6کاهش
عوارض درمان ،بستریهای مکرر و هزینههای درمان
میشود] .[2تحقیقاتی که در بیمارستانهای
ارتقاءدهنده سالمت در تایوان انجام شده بود به این
نتیجه رسیدند که در بعد مدیریت ی وسیعی از
ظرفیتهای سازمانی از جمله حمایت قوی سرپرست و
مدیران بخشهای اداری ،توسعه کلی رح ،تهیه برنامه
عملکردی سازنه ،فرهنگ سازمانی و یکپارچه شدن
فعالیتهای ارتقای سالمت در ماموریتها و استراتژهای

شیوا اونق و همکار

بیمارستانها از فاکتورهای کلیدی جهت پینرفت و
اثربخنی رح بیمارستان ارتقاءدهنده سالمت
میباشد[ .]07شیوههای مدیریت ناکارآمد در مدیریت
ضعی پروژه ،محدودیت استقالل و قدرر رهبری ،عدم
یکپارچگی ارتبا ار ناکافی ،فقدان نیروی انسانی ،زمان
و منارکت ناکافی کارکنان ازجمله مهمترین موان
استقرار رح بیمارستان ارتقاءدهنده سالمت در
بیمارستان تایوان بودند[ .]7تحقیقاتی که در ایران
صورر گرفته به این نتیجه رسیده اند که برنامه ارتقای
سالمت در بیمارستانها یک الویت نبوده و فقط به
عنوان بخنی از برنامه اعتبار بخنی بیمارستان ها در
نظر گرفته شده است] ،[9و برای ارائه بسیاری از
خدمار ارتقای سالمت ساختار تعری شدهای در
بیمارستانها وجود ندارد] .[06با توجه به تاکید
استانداردهای ملی اعتبار بخنی ایران به استانداردهای
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت ،پژوهش حاضر بر
آن است به این سوال پاسخ دهدکه با توجه به آشنایی
کما بیش این استانداردها در بیمارستانهای کنور از
سال  069.تاکنون ،و نبودن بعد مدیریتی در مدل
وزارر بهداشت درمان ایران ،آمادگی بیمارستانهای
استان گلستان از نظر مدیریتی در استقرار استانداردهای
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت تا چه حد میباشد؟
روش پژوهش
این مطالعه یک مطالعه توصیفی  -مقطعی میباشد.که
در سال  97انجام گردید .محیط پژوهش بیمارستانهای
استان گلستان میباشد .جامعه پژوهش مدیران ارشد
( ،)n=16مدیران میانی ( )n=21و مسئولین دفتر
بهبودکیفیت و واحد ارتقای سالمت ( )n=43میباشند،
و کل جامعه آماری پژوهش ( )n=80بررسی گردید.
در این پژوهش نمونهگیری انجام ننده است و مدیران
و مسئولینی که مستقیما با استقرار استانداردهای
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت در ارتباط بودند
انتخاب شدهاند .جهت جم آوری دادهها از پرسننامه
محقق ساخته استفاده شد که مولفههای آن از مدلهای
استاندارد بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت استخراج
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گردید و اعتبار آن به روش صوری و محتوایی تائید
شده است .برای بررسی اعتبار صوری از نظرار گروه
نمونه هدف یا شرکتکنندگان تحقیق ( 6.نفر) استفاده
شد .برای بررسی نمرار تأثیر ابتدا از شرکتکنندگان
خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از گویههای
پرسننامه را در یک ی لیکرتی  5قسمتی پاسخ
دهند .سپس نمرار تأثیر از ریق فرمول زیرمحاسبه
شد:
اهمیت × فراوانی (به درصد)= نمره تأثیر
برای پذیرش روایی صوری هر گویه ،نمره تأثیر آن
نبایستی کمتر از  0/5باشدکه نمرار تاثیر همه
گویههای این پرسننامه بازتر از  0/5شده است .برای
اعتبار محتوایی از نظرار  2.نفر خبرگان واز شاخص
نسبت روایی محتوایی ( )CVRاستفاده شده است که
حداقل مقدار قابل قبول (  )CVRبر اساس تعداد
متخصصین نمره گذار ( 2.نفر) باید بازتر از  .082باشد
که  CVRهمه گویههای پرسننامه بازتر از .082
شده است .ضرایم پایایی پرسننامه تحقیق که تعداد
سوازر پرسننامه02سوال ،تعداد آزمودنی  4.تا و
ضریم آلفای کرونباخ  ./979بوده است .دادهها پس از
گردآوری وارد نرمافزار  SPSSنسخه  04شدند و برای
آنالیز دادهها از آمار توصیفی ،تحلیلی ،آزمون t
استیودنت تک نمونهای استفاده شده است .آزمون t
استیودنت تک نمونهای برای ارزیابی میزان همقوارگی
یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونهای با میانگین
جامعه در حالتی به کار میرود که انحراف معیار جامعه
مجهول باشد چون توزی  tدر مورد نمونههای کوچک
با استفاده از درجار آزادی تعدیل میشود ،میتوان از
این آزمون برای نمونههای بسیار کوچک استفاده نمود.
همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه
نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد ،کاربرد
دارد .برای به کاربردن این آزمون ،متغیر مورد مطالعه
باید در مقیاس فاصلهای و شکل توزی آن نرمال باشد.
برای آزمون فرض پژوهش حاضر ،با توجه به ماهیت
موضوع پژوهش از روش آزمون  tاستیودنت تک
نمونهای استفاده شده است.

تعیین آمادگی بیمارستانهای استان گلستان

ارائه معرفی نامه کتبی از داننگاه علوم پزشکی گلستان
و کسم اجازه از مسئولین بیمارستان به منظور انجام
پژوهش ،معرفی کردن خود به واحدهای پژوهش و
تنریح اهداف و ماهیت پژوهش ،ا مینان دادن به
واحدهای پژوهش در خصوص محرمانه ماندن
ا العار و دریافت رضایت نامه و رعایت کردن امانت
داری و صداقت در بررسی متون و تجزیه و تحلیل
ا العار در این پژوهش رعایت شده است.
یافتهها
از میان پاسخدهندگان به پرسننامه برحسم جنسیت
( 60درصد) مرد و ( 29درصد) زن بودهاند .از لحاظ
گروه سنی بینترین پاسخدهندگان ( 7.درصد) بازی
 65سال و کمترین ( 2/5درصد) بین  2.-25سال سن
داشتند .از لحاظ تحصیالر بینترین پاسخدهندگان (6.
درصد) لیسانس و کمترین ( 6.درصد) فوق لیسانس و
به باز بودهاند .از لحاظ سابقه خدمت بینترین
پاسخدهندگان ( 7.درصد) بازی  2.سال و کمترین
( 2/5درصد) بین  5-0.سال سابقه داشتند.
دادههای حاصل از جدول شماره  0ننان میدهد که در
بیمارستانهای استان گلستان در بعد مدیریت
(سیاستگذاری)  ،Sig= 0/006سطح معناداری
 0/01و فاصله ا مینان  99درصد بوده ،باتوجه به این
که مقدار سیگما کوچکتر از ( )0/01بوده ،با  99درصد
ا مینان میتوان گفت که فرض  H1تائید میشود و
بیمارستانها در بعد مدیریت در استقرار استانداردهای
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت آمادگی دارند .در
آزمون  tاستیودنت تک نمونهای یک عدد مقیاس آورده
میشود که در بینتر موارد عدد  6مقیاس میباشد و هر
اندازه مقدار آماره  tمربوط به متغییر مورد سنجش به 6
نزدیکتر باشد مطلوبتر است و هر چقدر مقدار آماره
بزرگتر از این مقیاس باشد تاثیرگذاری متغیر بینتر بوده
است .با توجه به این که مقدار آماره در بعد مدیریت
 t=2/814بوده و این مقدار نزدیک به مقیاس مورد نظر
میباشد ،در نتیجه آمادگی بیمارستانهای استان گلستان از
نظر مدیریتی جهت استقرار استانداردهای بیمارستانهای
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ارتقاءدهنده سالمت در سطح متوسط بوده و قدمهای اولیه
را برداشتهاند .در بعد مدیریت مولفه  M6=67/76بیان
شدن مفهوم ارتقای سالمت در اهداف و بیانیه رسالت
بیمارستان و  M5=65/00آگاهی تیم حاکمیتی و اجرایی
بیمارستان از برنامههای ارتقای سالمت به ترتیم بینترین
میانگین نمره و مولفه M0.=6/7.ایجاد واحد ارتقای
سالمت و M02=02/66تنکیل کمیته ارتقای سالمت
به ترتیم کمترین میانگین نمره را داشتند ،و میانگین نمره
دیگر مولفهها در حد متوسط بوده است( .جدول )2
بحث و نتیجهگیری
بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین مراکز
ارائهدهنده خدمار سالمت ،بایستی نقش خود را در
ارتقای سالمت تعیین نموده و در این خصوص
مسئولیتپذیر و پاسخگو باشند ،نتایج پژوهش حاضر
ننان داده است که بیمارستانهای استان گلستان در
مسیر برنامههای اعتبار بخنی ،در بعد مدیریت
فعالیتهای ارتقای سالمت را در سطح متوسط اجرا
کرده بودند و قدمهای اولیه را برداشتهاند ،پژوهنی با
عنوان "مدل  HPHبیمارستان ارتقاءدهنده سالمت،
توسط مرکز تحقیقار بیمارستانهای ارتقاءدهنده
سالمت در تایوان" ارائه شده بود که در این پژوهش
پناگوپوز و همکاران ،ننان دادهاند که ایجاد واحد
ارتقای سالمت و کمیته ارتقای سالمت معیارهای
کلیدی جهت اجرای فعالیتهای ارتقای سالمت
میباشد .که این امر با حمایت مدیریت سازمان
امکانپذیر میباشد] .[04نتایج پژوهش حاضر در بعد
مدیریت ننان داده است که واحد ارتقای سالمت و
کمیته ارتقای سالمت کمترین میانگین نمره به ترتیم
( )6/7.و ( )02/66را داشتند ،به وری که فقط یک
بیمارستان واحد ارتقای سالمت و کمیته ارتقای سالمت
داشت ،ولی در آن بیمارستان نیز به دلیل کمبود بودجه،
نیروی انسانی ،تجهیزار ،منارکت ضعی کارکنان و
شیوههای مدیریت ناکارآمد در مدیریت ضعی پروژه،
فعالیتهای ارتقای سالمت در حد متوسط اجرا شده بود
که با نتایج پژوهش افناری و همکاران که در 9

شیوا اونق و همکار

بیمارستان آموزشی اصفهان انجام شده بود همخوانی
نداشت .نتایج پژوهش افناری و همکاران ننان داده
است که واحد ارتقای سالمت فقط در یک بیمارستان
مورد مطالعه ایجاد شده و استانداردهای بیمارستانهای
ارتقاءدهنده سالمت در آن مرکز به خوبی اجرا شده
است] .[9همچنین نتایج پژوهش ننان داده است که
در یکی از بیمارستانهای خصوصی (مرکز قلم) با
وجودی که واحد ارتقای سالمت و کمیته ارتقای
سالمت نداشت ،بسیاری از فعالیتهای ارتقای سالمت
در حد خیلی خوب اجرا میشد به دلیل این که مدیریت،
اصالحار ساختاری ززم برای ایجاد یک محیط
حمایتی و ایمن برای ارتقای سالمت را حمایت میکرد،
همچنین مدیریت در آن مرکز خصوصی ،برنامه
منخص (مناب ززم انسانی ،تجهیزار ،بودجه و  )...در
خصوص فعالیتهای ارتقای سالمت را تدوین کرده
بود .لی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند
که بازترین میانگین نمرار بعد از بعد رهبری و
فرهنگ سازمانی مربوط به بعد مأموریت و استراتژی
بوده است که در آن مفهوم ارتقای سالمت در
مأموریتها و استراتژیهای سازمان با میانگین نمره
( )6/99+_8/82قید شده بود ] ،[07و همچنین مطالعه
یعقوبی و همکاران ننان داده است که در بعد مدیریت
(سیاستگذاری) مفهوم ارتقای سالمت در رسالت و
اهداف بیمارستان دارای بازترین درصد بودند] [08که
با نتایج مطالعه حاضر در بعد مدیریت همخوانی داشت.
نتایج پژوهش حاضر در بعد مدیریت ننان داده است
که مفهوم ارتقای سالمت در اهداف و بیانیه رسالت
بیمارستان لحاظ شده است که بینترین میانگین نمره
( )67/76هم مربوط به این مولفه بوده است ،اما با این
وجود برنامه ارتقای سالمت به عنوان یک هدف واضح
و سیاست اولیه در بیمارستان نبوده و فقط به عنوان
بخنی از برنامه اعتباربخنی بیمارستان در نظر گرفته
شده است .نتایج پژوهش حاضر در بعد مدیریت ننان
داده است که در هیچ کدام از بیمارستانهای استان
گلستان کار پینگیری به صورر تیمی با حداقل یک
پزشک اجتماعی یا پزشک عمومیدوره دیده ،پرستار
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آموزش دیده ،متخصص تغذیه و ترجیحا یک روان
شناس بالینی ،مددکار اجتماعی ارائه نمیگردد .به جز
یک بیمارستان آموزشی که پایلور داننگاه علوم
پژشکی استان گلستان بوده است ،کار پینگیری و
آموزش برای ارتقای سالمت برای (بیماریهای پرخطر،
استرس و  )...هفتهای دو بار با یک پزشک عمومی
دوره دیده برای بیماران ،همراهان و کارکنان ارائه
میگردد که با استقبال بسیار گسترده همراه بوده است
و این ننان میدهد که بیماران ،افراد جامعه و کارکنان
آمادگی ززم برای آموزش جهت پینگیری را دارند اما
به دلیل این که بودجه منخصی از رف سازمان
سرمایه گذار برای اجرای رح  HPHاختصاص نیافته
بود ،کمبود پرسنل مجرب آموزش دیده ،فراهم نبودن
زمینههای ززم برای اجرای پروژه و مدیریت ضعی
پروژه در آن مرکز واحد ارتقای سالمت وجود نداشت ،و
بسیاری از فعالیتهای ارتقای سالمت در آن مرکز به
ور متوسط توسط دفتر بهبود کیفیت اجرا میشد.
پارسای و همکاران در مطالعه خود در بیمارستان
تخصصی و فوق تخصصی القانی تهران به این نتیجه
رسیدند که ساختار ارائهدهنده خدمار ارتقای سالمت به
شکل دفتر ارتقاء سالمت و کلینیک پینگیری بوده و
نیروی انسانی ارائه دهنده خدمت نیز متخصصین
پزشکی اجتماعی بوده و به عنوان اولین مرکز پینگیری
و ارتقای سالمت در ایران ،بستر مناسبی برای ارائه
خدمار پینگیری بالینی میباشد] .[07خطمنی و
روش منارکت در پینگیری و ارتقای سالمت در حیطه
بیماران و کارکنان با حداقلهای مورد انتظار و با
منارکت ذینفعان در اکثر بیمارستانهای مورد مطالعه
وجود داشت ،به وری که نمره میانگین این مولفه
 60/76بوده است که با نتایج پژوهش یعقوبی و
همکاران همخوانی داشت .نتایج پژوهش یعقوبی و
همکاران ننان داده است که در بعد مدیریت
(سیاستگذاری) ،تنظیم سیاستهای (خطمنیها)
راهاندازی و اجرای برنامه ارتقای سالمت برای اجرای
پروژه ارتقای سالمت و تدوین خط منی مدیریت
دارای بازترین درصد بودند و این نتیجه را میرساند

تعیین آمادگی بیمارستانهای استان گلستان

زمانی که بیمارستان به دنبال اجرای برنامههای ارتقای
سالمت میباشد باید اول به تدوین و تنظیم
سیاستهای راهءاندازی و اجرای برنامه ارتقای سالمت
بپردازد ،و باید از جامعه تحت پوشش بیمارستان شناخت
کافی داشته باشد] .[08یکی از مهمترین الزامار
پیادهسازی رح  ،HPHاین است که اصول ارتقای
سالمت در تمام تصمیمگیریهای بیمارستان (مدیریت
و تصمیمار تخصصی) توسط تمام گروههای حرفهای
بیمارستان مانند مدیریت کیفیت لحاظ شود که نمره
میانگین مربوط به این مولفه  29/68بوده است و این
ننان میدهد که مدیریت درتصمیمار (تخصصی و
مدیریتی) اصول ارتقای سالمت را به ور متوسط لحاظ
نموده است ،ولی با این وجود اصول ارتقای سالمت
جزئی از برنامههای اعتبار بخنی بوده و مانند مدیریت
کیفیت جزء سیاستهای کالن بیمارستان نبوده و
بسیاری از فعالیتهای ارتقای سالمت توسط دفتر بهبود
کیفیت اجرا میشد ،که با نتایج پژوهش افناری و
همکاران] [9همخوانی داشت .با توجه به (راهنمای
جام اعتباربخنی ملی ویرایش سال  ،)0695در مبحث
مدیریت و رهبری (ال  .تیم حاکمیتی) قید شده است
که بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین مراکز
ارائهدهنده خدمار سالمت ،بایستی نقش خود را در
ارتقای سالمت تعیین نموده و در این خصوص
مسئولیتپذیر و پاسخگو باشند] .[09با توجه به این
موضوع تیم حاکمیتی و اجرایی اکثر بیمارستانها از
برنامههای ارتقای سالمت به میزان کافی آگاهی
داشتند که نمره میانگین این مولفه  65/00بوده است.
اما تیم حاکمیتی و اجرایی بیمارستان به ور منظم
برنامههای ارتقای سالمت و ارجاعار آنها را به میزان
کافی بازنگری نمیکرد به دلیل این که نیروی مجرب
آموزش دیده در زمینه ارتقای سالمت در آن واحد وجود
نداشت .نتایج پژوهش حاضر ننان داده است که
بیمارستانها به ور متوسط برنامه منخص در
خصوص فعالیتهای ارتقای سالمت (مناب ززم
انسانی ،تجهیزار ،بودجه و )...را تدوین کرده بودند و
نمره میانگین این مولفه  29/9.بوده است که با نتایج
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پژوهش افناری و همکاران  ،یعقوبی و جوادی][2.،9
همخوانی داشت .ایجاد واحد ارتقای سالمت و تنکیل
کمیته ارتقای سالمت نیز از معیارهای کلیدی اجرای
رح  HPHمیباشد که نیاز به حمایت مدیریت دارد.
برای حل دو منکل اساسی (کمبود بودجه و پرسنل)،
که بر اساس نظر خبرگان ،یکی از مهمترین موان
استقرار این نظام میباشد ،مدیریت باید هماهنگی بین
بخنی جهت جلم حمایت مسئولین ،سازمانهای
بهداشتی و روسای داننگاهها و سازمانهای
سرمایهگذار را برای تخصیص بودجه ،مناب ززم انسانی
و تجهیزار را برای اجرای فعالیتهای ارتقای سالمت
انجام دهد .که نمره میانگین این مولفه  28/.7بوده
است .مدیریت باید اصول ارتقای سالمت را در تمام
تصمیمگیریهای بیمارستان (مدیریت و تصمیمار
تخصصی) توسط تمام گروههای حرفهای بیمارستان
مانند مدیریت کیفیت لحاظ کند و ارتقای سالمت به
عنوان بخنی از برنامههای اعتباربخنی نباشد و به
صورر جداگانه با عنوان فعالیتهای ارتقای سالمت در
سیاستهای کالن بیمارستان لحاظ شود.با توجه به
یافتههای پژوهش ،بیمارستانهای استان گلستان از
نظر مدیریتی در استقرار استانداردهای بیمارستانهای
ارتقاءدهنده سالمت در سطح متوسط آمادگی دارند .از
آن جا که عنصر اصلی پینرفت در هر سازمانی حمایت
مدیریت میباشد ،لذا جهت استقرار استانداردهای
بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت و تبدیل
بیمارستانها به بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت
عالوه بر مدل پیننهادی وزرار بهداشت و درمان ایران
که در چهار بعد بیماران ،کارکنان ،محیط و جامعه بوده
است ،نیازمند حمایت بعد مدیریت جهت ایجاد
سیاستها و برنامههای استراتژیک در زمینه ارتقای
سالمت میباشد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
موفقیت برنامههای  HPHبه دیدگاه مدیران،
سهامداران ،ذینفعان و حمایتهای سازمانی و مدیریتی
وابسته است .نتایج این پژوهش ننان داده است که
برای حرکت بیمارستانها به بیمارستانهای ارتقاءدهنده
سالمت ،ی وسیعی از ظرفیتهای سازمانی از جمله،

شیوا اونق و همکار

پیش نیازهای مدیریتی ،سازمانی ،مدیریت پروزه،
هماهنگی بین بخنی جهت جلم حمایت مسئولین،
سازمانهای بهداشتی ،روسای داننگاهها و سازمانهای
سرمایهگذار برای تخصیص بودجه جداگانه ،مناب ززم
انسانی ،تجهیزار و لحاظ شدن اصول ارتقای سالمت
در تمام تصمیم گیریهای بیمارستان (مدیریت و
تصمیمار تخصصی) توسط تمام گروههای حرفهای
نیاز میباشد نتایج حاصل از این مطالعه میتواند با
ایجاد درک روشنی از وضعیت ارتقای سالمت در
ببیمارستانهای استان گلستان از نظر مدیریتی،
بیمارستانها را جهت تبدیل به بیمارستانهای
ارتقاءدهنده سالمت کمک کند .از مهمترین
محدودیتهای این پژوهش به علت جدید بودن
موضوع بیمارستانهای ارتقاءدهنده سالمت در ایران و
نبودن بعد مدیریتی در مدل وزارر بهداشت و درمان
ایران مطالعار و تجربیار کمی وجود دارد و
پژوهشهای کاربردی منخصی در این زمینه انجام
ننده است .کمبود مناب علمیاز قبیل کتم ،مجالر،
مقازر و گزارشار رسمی معتبر و متعدد از
محدودیتهای این پژوهش بوده است که امکان

مقایسه بهتر نتایج این پژوهش با سایر پژوهشهای
مرتبط وجود نداشت .از جمله پیننهاداتی که در راستای
بهبود اجرای برنامههای  HPHدر بعد مدیریت ،جهت
تبدیل بیمارستانها به بیمارستانهای ارتقاءدهنده
سالمت به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
 اصول ارتقای سالمت در تمام تصمیم گیریهایبیمارستان (مدیریت و تصمیمار تخصصی) توسط تمام
گروههای حرفه ای بیمارستان لحاظ شود.
 بودجه جداگانهای برای اجرای برنامههای ارتقایسالمت از رف سازمان سرمایهگذار اختصاص داده شود.
 حاکمیت بالینی ،اعتبار بخنی ،سایر دستورالعملهایکیفیت و تحول سازمانی باید به عنوان مکمل و
پنتیبان در برنامه ارتقای سالمت ادغام شود.
تشکر و قدردانی
پژوهنگران بر خود ززم میبینند از همکاری داننگاه
علوم پزشکی استان گلستان و از تمامی مدیران و
کارشناسان شاغل در بیمارستانهای استان گلستان که
با پژوهنگر همکاری کرده اند تنکر و قدردانی نمایند.

جدول  - 9آزمون  tاستیودنت تک نمونه ای مدیریت (سیاستگذاری)
ارزش آزمون = 3
فاصله اطمینان %11
میانگین
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بیشترین

کمترین

.3489

.0912
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.20318

سطح معناداری

.006

درجه آزادی

91

مقدارt

2/894

مدیریت
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جدول  - 2میانگین رتبهی مولفههای پرسشنامه
ردی
M0

مولفهها
خط منی و روش منارکت در پینگیری و ارتقاء سالمت در حیطه بیماران و کارکنان با حداقلهای مورد انتظار و با منارکت

میانگین رتبه
60/76

ذینفعان تا چه حد اجرا شده است؟
M2

خط منی و روش منارکت در پینگیری و ارتقاء سالمت در حیطهمحیط و جامعه با حداقلهای مورد انتظار و با منارکت

05/59

ذینفعان تا چه حد اجرا شده است؟
M6

در اهداف و بیانیه رسالت بیمارستان مفهوم ارتقای سالمت تا چه حد بیان شده است؟

67/76

M8

بیمارستان دارای برنامه منخص در خصوص فعالیتهای ارتقای سالمت میباشد؟(مناب ززم انسانی ،تجهیزار ،بودجه و )...

29/9.

M5

تیم حاکمیتی و اجرایی بیمارستان از برنامههای ارتقای سالمت تا چه حد آگاهی دارد؟

65/00

M7

تیم حاکمیتی و اجرایی بیمارستان به ور منظم برنامههای ارتقای سالمت و ارجاعار آنها را تا چه حد بازنگری میکند؟

26/60

M6

تیم حاکمیتی و اجرایی بیمارستان فعالیتهایی را در زمینه تنویق بخشها و پرسنل برای اجرای ارتقای سالمت تا چه حد انجام

26/70

میدهد؟
M4

اصول ارتقای سالمت در تمام تصمیم گیریهای بیمارستان (مدیریت و تصمیمار تخصصی) توسط تمام گروههای حرفه ای

29/68

بیمارستان ،مانند مدیریت کیفیت تا چه حد لحاظ شده است؟
M9

هماهنگی بین بخنی جهت جلم حمایت مسئولین ،سازمانهای بهداشتی و روسای داننگاهها برای ارتقای سالمت تا چه حد

28/.7

صورر میگیرد؟
M0.

دفتر ارتقاء سالمت در سازمان راحی و ایجاد شده است؟

6/7.

M00

کار پینگیری به صورر تیمیبا حداقل یک پزشک ارائه دهنده مراقبت سالمت مثل متخصص پزشکی پزشکی اجتماعی یا

09/20

پزشک عمومیدوره دیده ،پرستار آموزش دیده ،متخصص تغذیه و ترجیحا یک روان شناس بالینی ،مددکار اجتماعی ارائه
میگردد؟
M02

/ 03

سازمان کمیته ای تحت عنوان کمیته ارتقای سالمت ،راحی و تنکیل داده است؟

مدیریت بهداشت و درمان 9316؛ )4( 8
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Determining the Readiness of Hospitals in Golestan Province in Terms of
Management in Establishing Standards for Health Promotion Hospitals

1

Abstract

2

Onegh SH , Vahdat SH , Mahfozpour S

3

The main element for the establishment of standards for health promotion hospitals is
management support for developing health policies and strategic plans in the field of
health promotion. The purpose of this study is to determine the readiness of hospitals in
Golestan province in terms of management in establishing standards for health
promotion hospitals.
Method: This is a descriptive and cross-sectional study. The research environment of
Golestan province hospitals and the research community of directors and officials were
chosen who were directly related to the establishment of standards for health promotion
hospitals in Golestan province hospitals. Total statistical population of the study was
n=80. Data collection tool is a researcher-made questionnaire whose validity and
reliability are confirmed. Data were analyzed with SPSS version 18 software and singlesample student t-test with a significant level of 0.01.
Results: Golestan province hospitals with Sig = 0/006 and the stats value of t=2/814 in
terms of management are averagely prepared to establish standards of health promotion
hospitals and have taken the first steps. The highest mean score for the M3=36/27
component was the expression of the concept of promotion of health in the goals and
the statement of the mission of the hospital and the lowest mean score for M10 = 7/60
component was health promotion unit establishment.
Conclusion: In terms of management, Hospitals in standards establishment are
averagely prepared and for more readiness, a wide range of organizational capacities,
including
management,
organizational,
and
organizational
prerequisites,
intergovernmental coordination to attract sponsors, health organizations, university
heads to allocate funds, necessary human resources, equipment, are needed to convert
hospitals to health promotion hospitals.
Key words: Health promotion hospital, Preparation, Mmanagement, Standards.
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