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 بسمه تعالی

 ی اجتماعیکگروه پزش -دانشکده پزشکی بوشهر

 (Policy Brief)خالصه سیاستی، 4931در سال  وضعیت پاسخگویی در بیمارستانهای دانشگاهی شهر بوشهر

 مقدمه

ست. درک روشن از کارکردها و اهداف نظام سالمت توسط ا یکی از چالشهای مهم در تمام کشورها بهبود عملکرد نظام سالمت

 بر سنجه های عملکرد نظام سالمت می باشد. آنها امری ضروری برای تاثیرگذاری بیشتر انارتگزیاسس

 زیر بپردازد: مقوله هایکند به اختصار به  این نوشتار تالش می

 سالمت  هایکردها و اهداف نظامکاربیان  -

 تعریف پاسخگویی و بیان اهمیت آن به عنوان یکی از سه هدف نظامهای سالمت -

 بوشهر وضعیت پاسخگویی در بیمارستانهای دانشگاهی شهر -

 دانشگاهی شهر بوشهر در بیمارستانهای مشخص سازی حیطه های پاسخگویی نیازمند توجه بیشتر  -

 در جهت بهبود پاسخگویی اتارائه پیشنهاد -

بایستی به سه هدف ارتقا سالمت، مشارکت  تولیت، تولید منابع، ارائه خدمات و تامین مالی است که شامل چهار کارکرد نظام سالمت

 مالی عادالنه و پاسخگویی منتج شود.
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به دلیل اینکه ارتقا سالمت هدف اصلی نظام سالمت به حساب می آید، در کشورهای با درآمد پایین که عموما سالمت از شرایط 
تمرکز کرد و پرداختن به دو هدف دیگر را بایستی فرض صحیح این باشد که بر ارتقا سالمت  نامطلوبی برخوردار است گمان می رود

 ل نمود. که درآمدها افزایش یافت موکو به زمانی

 در معرض آسیب های مالی و  نیازمند حمایت مالی هستند و بیش از ثروتمندان زیرا افراد با درآمد پایین این دیدگاه صحیح نیست
لزوما منابع  ، بویژه پاسخگویی،پاسخگو را دارا می باشند. بعالوه این دو هدفهمانند آنها حق دریافت خدمات به شیوه ای محترمانه و 

می کند در حالیکه در رضایتمندی مراجعین نقش بسزایی دارند و این موضوع ط به ارتقا سالمت را دور نزیادی از فعالیت های مربو
خود را به شکل خورد  به چشم می از نظام سالمت اما همچنان نارضایتی مراجعین ،هستند که پیامدهای سالمت، رضایت بخشزمانی

 تری نشان می دهد. پررنگ

به عنوان یکی از اهداف واسطه ای برای رسیدن به ارتقا سالمت و نیز هدفی مستقل برای هر نظام  ،به طور خاص پاسخگویی
و  احترام به شآن، استقاللردی)ی ف سالمت، جنبه های غیر بالینی خدمات را شامل می شود و شامل هشت حیطه که در دو جنبه

انتخاب ارائه دسترسی به شبکه های حمایت اجتماعی، توجه سریع، و مشتری مداری ) (برقراری ارتباط خودمختاری، محرمانگی،
در افزایش به عنوان یک هدف اخالقی،  ،اینکه با صیانت از حقوق بیماران ضمنمی باشد.  ( قرار می گیرنددهنده، کیفیت امکانات

می تواند منجر به افزایش سطح مراجعین و در ادامه افزایش عملکرد مالی نظام سالمت و بویژه  ایتمندی نقش بسزایی دارد ورض
 بیمارستانها گردد.

 رویکرد و نتایج

به  WHOبا استفاده از پرسشنامه استاندارد شده  4931که در سال  در قالب پایان نامه دوره دستیاری پزشکی اجتماعی در مطالعه ای
بیمار از بخشهای  104 مرکز تخصصی قلب به انجام رسید، دو بیمارستان شهدای خلیج فارس ودر منظور بررسی میزان پاسخگویی 

 داخلی، جراحی، اطفال، زنان و قلب انتخاب شدند. 

به طوری بود  دو بیمارستان بطور معنی داری متفاوتنشان داد. پاسخگویی  سطح متوسط پاسخگویی را در کل ،نتایج

 بود. متوسطدر سطح خلیج فارس شهدای  بیمارستانو در  بیمارستان قلب در سطح خوبدر  که

. بیمارستان قلب در تمام را کسب کردند دهنده، حداقل نمره برقراری ارتباط، خودمختاری و انتخاب ارائه حیطه های

 نگی و دسترسی به شبکه های حمایت اجتماعی از شرایط بهتری برخوردار بود.حیطه ها بجز دو حیطه ی محرما

این نتایج بیانگر لزوم توجه و تمرکز مدیران بر این رکن در برنامه های آموزشی و انگیزشی کارکنان و ارزشیابی های دوره ای بویژه 
ه یجه بایستی سه حیطه ی انتخاب ارائدر حصول نتدر بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر می باشد و در این میان جهت تسریع 

دهنده، خودمختاری و برقراری ارتباط در اولویت برنامه ریزی قرار بگیرند. از سوی دیگر انجام سایر  مطالعات به منظور بررسی  
و سایر  سالمت جامع پاسخگویی بخش اورژانس بیمارستانها و همچنین سایر بخشهای نظام سالمت از جمله مراکز خدمات

 .توصیه می شود نیز بیمارستانهای استان بوشهر
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 کل در آن های حیطه  و پاسخگویی کل نمره  -4 نمودار

 قلب و فارس خلیج شهدای بیمارستان در تفکیک به  و

 4931ر سال بوشهر د
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ش های بستری شهدای خلیج فارس و قلب بوشهر  و بخ نمره کل پاسخگویی به تفکیک بیمارستان -2نمودار 

 4931در سال 
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 پیشنهادات

 دانشگاه مداوم در زمینه پاسخگویی با همکاری اداره آموزشو بیماران  تغییر در سیاست ها در زمینه ی آموزش پرسنل، مدیران .4

 ایجاد انگیزش در کارکنان رده های شغلی مختلف با لحاظ کردن رتبه پاسخگویی هر بخش در ارزشیابی آنان  .4

 ای پاسخگویی بیمارستان در نمونه ای معرف از بیماران جهت تالش برای ارتقاء پاسخگویی  ارزشیابی دوره .9

ادغام حیطه های پاسخگویی در برنامه اعتباربخشی بیمارستان ها به طور مشخص، در جهت ارتقای پاسخگویی و پیشنهاد   .1

 ارزیابی صحیح تر آن 

زه اصلی ورود بیماران حساس و بحرانی و نیز بخش های سرپایی سنجش پاسخگویی بخش اورژانس بیمارستان به عنوان دروا .5

سالمت و سایر جامع بیمارستان های دانشگاهی)کلینیک ها( و همچنین سایر بخشهای نظام سالمت از جمله مراکز خدمات 

 بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی استان
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