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ABSTRACT
Introduction: Patient centeredness care is the extent of interaction between physicians
and patient that requires vision and understanding of the patient as a person in addition to
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the illness. Since the aim of establishing quality management systems is accountability,
transparency, and justice, this study was aimed to assess the impact of quality management
system on patient centeredness. Materials and Methods: The study population included
all patients at infertility care center with a sample size of 384 cases obtained from Morgan
method. The confirmed patient centeredness questionnaire-infertility with 45 questions in 8
aspect, access (2 questions), information and explanations (12 questions), communication
skills of employees (6 questions), participation in treatment (3 questions), respect for the
values and needs (6 questions), duration of treatment (6 questions), qualified staff (6
questions), and organization of care (4 questions) was measured. After the establishment of
quality management system, the same questionnaire was applied again. Results: The results
showed that there is no significance difference at any dimension of patient centeredness
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before and after establishment of quality system management. Conclusion: The quality
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management system is not effective on patient-centered treatment and should be used
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alongside other quality models.

*Corresponding Author: Akram Baniasadi

E-mail: negbaniasadi@gmail.com

5353

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

تأثیر سیستم مدیریت کیفیت بر درمان بیمار محور در یک مرکز درمان ناباروری

احمد وثوق تقی دیزج ،1اکرم بنی اسدی ،*2زهرا عزآبادی ،3بهناز کرمانی

4

1گروه تصوير برداري توليدمثل ،مركز تحقيقات زیست پزشكي توليدمثل ،پژوهشگاه رويان ،تهران ،ايران
2گروه مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
3گروه اپيدميولوژي و سالمت باروري ،مركز تحقيقات اپيدميولوژي باروري ،پژوهشگاه رويان ،تهران ،ايران
4دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
تاریخ دريافت 9 :شهریور 1394

اطالعات مقاله:

تاريخ پذيرش 13 :مهر 1394

چــــــــكيد ه

كليد واژهها:
 .1حــوزۀ مدیریــت کیفیت
 .2ارزیابــی فراینــد و نتایج
(مراقبتهــای بهداشــتی)
 .3ناباروری

آدرس الكترونيكيnegbaniasadi@gmail.com :

54
54

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.53

* نويسنده مسئول :اکرم بنی اسدی

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

مقدمه :درمان بیمار محور میزان تعامل بین پزشکان و بیمار است که نیاز به دید و درکی از بیمار
بهعنوان یک انسان عالوه بر بیماری دارد .از آنجایی که هدف از ایجاد سیستمهای مدیریت کیفیت،
پاسخگویی ،شفافیت و عدالت است ،این مطالعه بهمنظور بررسی تأثیر سیستم مدیریت کیفیت در درمان
بیمار محور انجام شد .مواد و روشها :جامعۀ مورد مطالعه شامل تمام بیماران در مرکز درمان ناباروری
با حجم نمونۀ  384نفر به واسطۀ روش مورگان به دست آمد .پرسشنامۀ تأیید شدۀ درمان بیمار محور
ناباروری با  45سؤال در  8بعد ،دسترسی ( 2سؤال) ،اطالعات و توضیحات ( 12سؤال) ،مهارتهایارتباطی کارکنان ( 6سؤال) ،مشارکت در درمان ( 3سؤال) ،احترام به ارزشها و نیازها ( 6سؤال) ،مدت
درمان ( 6سؤال) ،کارکنان واجد شرایط ( 6سؤال) و سازماندهي مراقبت ( 4سؤال) اندازهگیری شد .بعد
از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ،همان پرسشنامه دوباره استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد که
تفاوت معنیداری در هیچ یک از ابعاد درمان بیمار محور قبل و بعد از استقرار سیستم مدیریت کیفیت
وجود ندارد .نتیجهگیری :سیستم مدیریت کیفیت در درمان بیمار محور مؤثر نیست و باید در کنار سایر
مدلهای کیفیت استفاده شود.

مقــاله پـــــژوهشي
مقدمه
بیمــار محــوری امــروزه بهعنــوان یــک مســئلۀ جهانــی مطــرح
میشــود و طبــق اعــام موسســۀ پزشــکی آمریــکا ،یکــی از 6
جــزء اصلــی کیفیــت خدمــات بهداشــتی درمانــی میباشــد
( .)1درمــان بیمــار محــور بــ ه معنــی تعامــل پزشــکان بــا
بیمــاران اســت ،بــر اســاس ایــن مفهــوم ،پزشــک بایــد دیــد
و شــناخت کاملــی از بیمــار داشــته باشــد ،هماننــد شــناختی
کــه از بیمــاری او بــه دســت م ـیآورد .در مطالعــات مختلــف،
ابعــاد مختلفــی بــرای درمــان بیمــار محــور برشــمردهاند ولــی
بــهطــور کلــی آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه در درمــان
بیمــار محــور ،پزشــک بــه دنیــای بیمــار راه پیــدا میکنــد و
ی نــگاه میکنــد و فراینــد درمــان نیــز
از دیــدگاه او بــه بیمــار 
در تعامــل بــا بیمــار شــکل میگیــرد (.)2

م

در برخــی کشــورها نظیــر یونــان و پرتغــال ،الــزام قانونــی
بــرای رعایــت اســتانداردهای ســازمانی توســط بیمارســتانها
وجــود نــدارد ،درحالیکــه در ســایر کشــورها مثــل فرانســه،
اتریــش و آلمــان ،دولتهــا روشهــای مختلــف ارزیابــی
داخلــی و خارجــی از خدمــات بیمارســتانها را بــر مبنــای
اســتانداردهای ایــزو انجــام میدهنــد (.)7

م

در بخــش بهداشــت و درمــان ،بیمارســتانها از یکســو،
مصــرف کننــدۀ بیشــترین میــزان هزینههــای بخــش ســامت
هســتند و از ســوی دیگــر توســعۀ جهتگیریهــای جدیــد
ماننــد تقاضــا بــرای پاســخگویی ،راهبردهــای 3بهبــود کیفیــت
و همچنیــن رشــد فزاینــدۀ توجــه بــه رضایــت مشــتریان،
موجــب شــده اســت کــه ایــن عوامــل بهعنــوان مشــوقهایی
بــرای توجــه بیشــتر بــه امــر ارزیابــی عملکــرد بیمارســتانها
بــه شــمار آینــد ( .)9مدیریــت کیفیــت در خدمــات درمانــی،
مبتنــی بــر ایمنــی بیمــار و فراینــد درمانــی اثربخــش
اســت ( .)10بــه همیــن دلیــل ،مهمتریــن شــاخص در
ارزیابیهــای کیفیــت ،نظــر بیمــاران میباشــد (.)11
در ایــران نیــز از ســال  1381تالشهایــی در وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی جهــت استانداردســازی و بهبــود
کیفیــت خدمــات در  4زمینــۀ کلــی آغــاز شــد کــه شــامل
 -1تبییــن اســتانداردهای درمانــی و تعریــف نظام اعتباربخشــی
 -2تدویــن راهکارهــای علمــی منطبــق بــا شــرایط کشــور
 -3تعریــف مراقبــت مدیریــت شــده  -4تهیــۀ مــدل تعالــی
و ســرآمدی بیمارســتانها بــود .در ایــن رابطــه مطالعــات
متعــددی بــه بررســی عملکــرد بیمارســتانهای مختلــف
بــا اســتفاده از مدلهــای مختلــف کیفیــت در ســازمانهای
بهداشــتی درمانــی پرداختهانــد ،از جملــه -1 :بررســی سیســتم
مدیریــت کیفیــت فراگیــر ( -2 )12-14سیســتم مدیریــت
کیفیــت و تأثیــر آن بــر رضایــت شــغلی ( -3 )15تأثیــرات
اعتباربخشــی ( .)4، 16در برخــی از ایــن مطالعــات بــه تأثیــر
مدلهــای کیفیــت بــر رضایتمنــدی بیمــاران نیــز اشــاره شــده
اســت ( .)16امــا هیچیــک بــه بررســی میــزان تأثیــر ایــن
اســتاندارد بــر محــور قــرار دادن مشــتری در ارائــۀ خدمــات
نپرداختــه اســت .هــدف از انجــام ایــن مطالعــه ارزیابــی تأثیــر
بــهکارگیــری سیســتمهای مدیریــت کیفیــت در ارائــۀ خدمــات
درمانــی بیمــار محــور در ارتبــاط بــا درمــان نابــاروری میباشــد.
-
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مواد و روشها
مطالعــۀ حاضــر یــک مطالعــۀ توصیفــی -تحلیلــی اســت
کــه بــه صــورت مقطعــی بــه ارزیابــی تأثیــر پیادهســازی
سیســتم مدیریــت کیفیــت بــر میــزان محوریــت بیمــار در
درمــان پرداختــه اســت .بــرای انجــام مطالعــه ،ابتــدا در ســال
 1392بــه ارزیابــی محوریــت بیمــار در یکــی از مراکــز درمــان
نابــاروری شــهر تهــران پرداختــه شــد و ســپس مداخــات
الزم جهــت پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت و اخــذ
گواهــی ایــزو  9001ویرایــش  2008انجــام شــد 6 .مــاه پــس
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تــا زمــان معرفــی مــدل ایــزو ،یــک اســتاندارد رســمی
بینالمللــی کــه مشــخص کنــد چگونــه میتــوان اســتقرار و بـه
کارگیــری مدیریــت کیفیــت فراگیــر را اندازهگیــری و ارزیابــی
کــرد ،موجــود نبــود .بــههمیــن دلیــل تالشهایــی بهمنظــور
شناســایی و اندازهگیــری معیارهــای اصلــی مدیریــت کیفیــت

فراگیــر در کشــورهای مختلــف آغــاز شــد .یکــی از اولیــن گامها
در ســال  1983در کانــادا بــا طــرح جایــزۀ کیفیــت و ســرآمدی
کانــادا برداشــته شــد .پــس از آن در ســال  1987جایــزۀ ملــی
کیفیــت مالکــوم بالدریــج در آمریــکا و در ســال  1991جایــزۀ
کیفیــت بنیــاد اروپایــی ( 2)EFQM2ارائــه گردیــد (.)8
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حمایــت مدیریــت ارشــد ،مدیریــت مؤثــر منابــع انســانی،
مشــارکت کامــل گروههــای شــغلی مختلــف ،کار تیمــی
و گروههــای آموزشــی ،بهبــود مســتمر ،فرهنــگ کیفیــت،
تمرکــز مشــتری و اســتفاده از روشهــای مدیریتــی در یــک
سیســتم مدیریــت کیفیــت بــرای موفقیــت آن ضــروری اســت
( .)3از ســازمانهای بهداشــتی درمانــی انتظــار مــیرود
خدماتــی بــا باالتریــن کیفیــت ارائــه دهنــد ،عــاوه بــر ایــن،
جوامــع از آنهــا انتظــار اســتفادۀ اثربخــش از منابــع عمومــی،
شــفافیت و پاســخگویی را دارنــد ( .)4از دهــۀ  1990یــک روند
عمومــی در ذینفعــان جهــت فشــار بــر ســازمانهای بهداشــتی
درمانــی بــرای عدالــت در دسترســی بــه ســامت ،پاســخگویی
و شــفافیت آغــاز شــد و از آن پــس ایــن ســازمانها بــه ســمت
پیادهســازی سیســتمهای مختلــف مدیریــت کیفیــت روی
آوردنــد کــه بســیاری از آنهــا مبتنــی بــر تأیدیــۀ ســازمان بین
المللــی کیفیــت( 1)ISOبــود ( .)5، 6برخــی از اســتانداردهای
ایــزو بـ ه خوبــی بــا عملکــرد بیمارســتانها هماهنــگ بــود ،بــه
طــوری کــه ایــن اســتانداردها بــه ایمنــی بیمــار ،رعایــت حریم
خصوصــی بیمــار و بهبــود مســتمر توجــه داشــت ،یکــی از ایــن
مــوارد اصــول اســتاندارد ایــزو  9001بــود کــه راه را بــرای رفــاه
بیمــار همــوار کــرد (.)7
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از پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت در ســال 1393
مجــددا ً از همــان پرسشــنامه جهــت ارزیابــی میــزان محوریــت
بیمــار در درمــان نابــاروری اســتفاده شــد.
ابــزار پژوهــش ،پرسشــنامۀ "بررســی محوریــت بیمــار در درمــان
نابــاروری" بــود کــه در مطالعــۀ قبلــی روایــی و پایایــی آن بــه
تأییــد رســیده بــود ( .)17روایی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روایی
صــوری و محتــوا ( )CVI=0/71و پایایــی آن نیــز بــا اســتفاده
از آلفــای کرونبــاخ  0/91مــورد تأییــد قــرار گرفتــه بــود .ایــن
پرسشــنامه شــامل  45ســؤال اســت که در  8بعد ،دسترســی (2
ســؤال) ،اطالعــات و توضیحــات ( 12ســؤال) ،مهــارت ارتباطــی
کارکنــان ( 6ســؤال) ،مشــارکت در درمــان ( 3ســؤال) ،احتــرام
بــه ارزشهــا و نیازهــا ( 6ســؤال) ،اســتمرار درمــان ( 6ســؤال)،
صالحیــت کارکنــان ( 6ســؤال) و ســازمان مراقبــت ( 4ســؤال)
محوریــت بیمــار در درمــان نابــاروری را مــورد بررســی قــرار داد.
بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن گزینههــای ســؤاالت مختلــف،
نمرهدهــی بــه گزینههــا بــر مبنــای راهنمــای پرسشــنامه
انجــام شــد و در تمامــی ســؤاالت حداقــل امتیــاز صفــر (بدتریــن
وضعیــت) و حداکثــر امتیــاز ( 3بهتریــن وضعیــت) بــود.

مداخله
طراحــی مداخلــه بــر مبنــای اســتانداردهای سیســتم مدیریــت
کیفیــت ایــزو  9001ویرایــش  2008شــامل پنــج مرحلــۀ اصلی
شــناخت ،آمــوزش ،مستندســازی ،اســتقرار و ارزیابــی بــود .برای
انجــام مداخلــه ابتــدا تیــم راهبــردی شــامل تیــم مشــاور ،مدیــر
تضمیــن کیفیــت و مدیــر پرســتاری تشــکیل گردید.

پــس از حصــول اطمینــان از رعایــت تمامــی بندهــای مرتبــط
و اســتاندارد در مرکــز ،بررســیها جهــت شناســایی شــرکت
گواهیدهنــدۀ معتبــر بینالمللــی انجــام و ســپس عقــد
قــرارداد جهــت ممیــزی انجــام شــد و در نهایــت مرکــز درمــان
نابــاروری مــورد مطالعــه ،در ارزیابــی انجــام شــده موفــق بــه
اخــذ گواهــی اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت ایــزو 9001
ویرایــش  2008از شــرکت  IMQایتالیــا شــد .از جملــه مــوارد
مثبتــی کــه توســط شــرکت ارزیابــی کننــده در ارتبــاط بــا
عملکــرد مرکــز درمــان نابــاروری اعــام شــد وجــود روحیــۀ
تیمــی و توجــه بــه فرهنــگ کیفیتگرایــی در کلیــۀ ســطوح
ســازمانی و نیــز موفقیــت مرکــز در پیادهســازی سیســتم اعــام
خطــا بــه صــورت خوداظهــاری توســط پرســنل بــود .همچنیــن
مرکــز در پــارهای از مــوارد فراتــر از اســتانداردهای ایــزو 9001
ویرایــش  2008فعالیــت کــرده بــود ،بهعنــوان مثــال در
آزمایشــگاه جنینشناســی از روش ارزیابــی حــاالت بالقــوۀ
ریســک نیــز اســتفاده میشــد تــا از کیفیــت خدمــات ارائــه
شــده اطمینــان بیشــتری حاصــل شــود.
پــس از اخــذ گواهــی ،مجــددا ً میــزان محوریــت بیمــار بــا
اســتفاده از پرسشــنامۀ بررســی محوریــت بیمــار در درمــان
نابــاروری مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .بعــد از انجــام مداخلــه،
 400پرسشــنامه توزیــع شــد کــه تعــداد  325پرسشــنامه
عــودت داده شــد .تعــداد  32پرسشــنامه بــهدلیــل نقــص کنــار
گذاشــته شــد و در نهایــت  293پرسشــنامه تکمیــل شــد و وارد
مطالعــه شــدند .معیــار پذیــرش و رد پرسشــنامه نیــز مشــابه
مرحلــۀ قبــل از مداخلــه بــود.
Gantt chart
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در فــاز شــناخت ،جلســات متعــددی بیــن تیــم راهبــردی
و مدیــران واحدهــای مختلفــی کــه بــه صــورت مســتقیم یــا
غیرمســتقیم در ارائــۀ خدمــات درمــان نابــاروری نقــش داشــتند
برگــزار گردیــد تــا ضمــن شــناخت عملکــرد و وظایــف و
مســئولیتهای هــر بخــش ،الزامــات مــورد نیــاز ،خروجیهــای
اصلــی و حیاتــی ،روابــط درونبخشــی و برونبخشــی آنهــا
نیــز مشــخص گــردد .ایــن واحدهــا شــامل دفتــر پرســتاری،
درمانــگاه ،اتاقهــای عمــل ،بخشهــای تصویربــرداری،
آزمایشــگاه تشــخیص طبــی و آزمایشــگاههای تخصصــی ،انبــار،
تجهیــزات پزشــکی ،فنــاوری اطالعــات ،منابــع انســانی ،خریــد،
آمــوزش ،پژوهــش و همچنیــن تضمیــن کیفیــت بــود .جهــت
شــناخت فرایندهــای مدیریتــی در ســطح کالن ،جلســاتی نیــز با
ریاســت مرکــز برگــزار شــد.

در ادامــه ضمــن تدویــن فراینــد کاری هــر واحــد و ارتباطــات
کمــی
درونبخشــی و برونبخشــی ،شــاخصهای عملکــردی ّ
و کیفــی بخشهــا و دورۀ زمانــی و نحــوۀ ســنجش آنهــا
و همچنیــن نحــوۀ پایــش شــاخصها تدویــن شــد .الزم بــه
توضیــح اســت کــه کلیــۀ فرایندهــای مرکــز در ســه حیطــۀ
فرایندهــای مرکــزی ،فرایندهــای پشــتیبانی و فرایندهــای
مدیریتــی دســته بنــدی شــد.
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در ایــن مطالعــه ،تعــداد  400پرسشــنامه قبــل و بعــد از مداخلــه
توزیــع شــد .از ایــن تعــداد قبــل از انجــام مداخلــه میــزان 320
پرسشــنامه عــودت داده شــد و تعــداد  52پرسشــنامه بــه دلیــل
نقــص کنــار گذاشــته شــد .معیــار پذیــرش پرسشــنامهها،
پاســخگویی بــه ســؤاالت مرتبــط بــا جنســیت ،نــوع مشــکل و
درمــان و نیــز پاســخگویی بــه حداقــل  70درصــد ســؤاالت در
هــر بعــد بــود کــه در نهایــت  268پرسشــنامۀ تکمیــل شــده
وارد مطالعــه شــد.

ســپس دورههــای آموزشــی شــامل :ســرفصلهای
شــناخت مبانــی ،اهــداف و الزامــات ایــزو ،تشــریح الزامــات و
مستندســازی ایــزو بــرای مدیــران و کلیــۀ کارکنــان برگــزار
گردیــد .ایــن دورههــای آموزشــی در دورههــای زمانــی  2ســاعته
بــرای گروههــای مختلــف برگــزار شــد .در مرحلــۀ بعــد بــر
مبنــای شــناخت کلــی ایجــاد شــده و بــا توجــه بــه بندهــای
اســتاندارد ایــزو  9001ابتــدا خــط مشــی کیفیــت مرکــز
مشــخص گردیــد .پــس از تدویــن خــط مشــی ،اهــداف کیفیــت
مرکــز در راســتای اهــداف و برنامههــای راهبــردی مرکــز و بــا
توجــه بــه خــط مشــی تدویــن شــده تهیــه شــد .جهــت تعییــن
اهــداف ،از نظــرات مدیــران هــر بخــش و نیــز نظــرات رئیــس
مرکــز اســتفاده شــد و در نهایــت اهــداف بــه تأییــد ریاســت
مرکــز رســید .پــس از تأییــد اهــداف ،بــرای هــر یــک از آنهــا
برنامــۀ عملیاتــی و نمــودار گانــت 4مربوطــه تهیــه شــد.

مقــاله پـــــژوهشي
تجزیه و تحلیل دادهها
جامعــۀ پژوهــش در ارزیابــی محوریــت بیمــار ،مراجعیــن مرکــز
درمــان نابــاروری بودنــد .بــا اســتفاده از جــدول مــورگان حجــم
نمونــه  384نفــری انتخــاب و توســط نمونهگیــری ســاده،
قبــل و بعــد از اســتقرار سیســتم مدیریــت کیفیــت انجــام شــد.
جهــت تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی (فراوانــی ،میانگیــن
و انحــراف معیــار) و آزمــون آمــاری  Paired T Testاســتفاده
شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS 16مورد بررســی
و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتهها
جــدول  1ویژگیهــای جمعیتشــناختی 5مراجعیــن
شــرکتکننده در مطالعــه را قبــل از مداخلــه نشــان میدهــد.
 67/5درصــد افــراد مــورد مطالعــه را زنــان و  32/5درصــد را
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مــردان تشــکیل میدادنــد 76 .درصــد زنــان و  68/9درصــد
مــردان دارای تحصیــات دیپلــم و باالتــر از دیپلــم بودنــد.
 41/1درصــد زنــان در گــروه ســنی  25تــا  30ســال و 31
درصــد مــردان در گــروه ســنی  30تــا  35ســال قــرار داشــتند.
میانگیــن ســنی زنــان ( 29/7انحــراف معیــار  )4/8و میانگیــن
ســنی مــردان ( 34/9انحــراف معیــار  )5/07و میانگیــن کلــی
ســن مراجعیــن  31/5ســال و انحــراف معیــار آن  5/4بــود.
جــدول ویژگیهــای جمعیتشــناختی مراجعیــن شــرکت
کننــده در مطالعــه بعــد از انجــام مداخلــه نشــان میدهــد
 31/1درصــد افــراد مــورد مطالعــه را زنــان و  68/9درصــد
ایشــان را مــردان تشــکیل میدهنــد 56 .درصــد زنــان و
 47/3درصــد مــردان دارای تحصیــات باالتــر از دیپلــم
بودنــد .بیشــترین فراوانــی زنــان ( 38/6درصــد) در گــروه
ســنی  25تــا  30ســال و بیشــترین فراوانــی مــردان

جدول  - 1ویژگیهای جمعیتشناختی مراجعین مرکز درمان ناباروری قبل و بعد از مداخله.
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جدول  - 2شرایط مراجعین مرکز درمان ناباروری قبل و بعد از مداخله.
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جدول  - 3میانگین ابعاد مختلف محوریت بیمار قبل و بعد از مداخله.

جدول  - 4تأثیر ابعاد محوریت بیمار در درمان ناباروری قبل و بعد از مداخله.
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( )%40/4در گــروه ســنی  30تــا  35ســال قــرار داشــتند.

م

In vitro fertilization
Intra-cytoplasmic sperm injection
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شــرایط مراجعیــن قبــل و بعــد از مداخلــه در جــدول 2
آورده شــده اســت .بــر ایــن اســاس قبــل از مداخلــه ،بیشــتر
مراجعهکننــدگان ( 43/6درصــد) ایــن مرکــز را بــه خاطــر
شــهرت آن انتخــاب کــرده بودنــد و  38درصــد نیــز بــه
توصیــۀ دیگــران بــه ایــن مرکــز مراجعــه کــرده بودنــد88/5 .
درصــد آنــان در زمــان انجــام مطالعــه بــاردار نبودنــد و بــرای
6
بیشــتر آنــان ( 23/8درصــد) برنامــۀ درمــان از طریــق IVF
و یــا  7ICSIدرنظــر گرفتــه شــده بــود 18/8 .درصــد نیــز در
مرحلــۀ بررســی علــل نابــاروری قــرار داشــتند و هنــوز هیــچ

برنامــۀ درمانــی بــرای آنــان تعییــن نشــده بــود.
بعــد از مداخلــه (پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت)
بیشــتر مراجعهکننــدگان ( 42/2درصــد) ایــن مرکــز را بــه
خاطــر شــهرت آن انتخــاب کــرده بودنــد و  37/2درصــد نیــز
بــه توصیــۀ دیگــران بــه ایــن مرکــز مراجعــه کــرده بودنــد.
 89/7درصــد آنــان در زمــان انجــام مطالعــه بــاردار نبودنــد و
بــرای بیشــتر آنــان ( 45/7درصــد) برنامــۀ درمــان از طریــق
 IVFو یــا  ICSIدرنظــر گرفتــه شــده بــود 14/9 .درصــد نیــز
در مرحلــۀ بررســی علــل نابــاروری قــرار داشــتند و هنــوز هیــچ
برنامــۀ درمانــی بــرای آنــان تعییــن نشــده بــود.

مقــاله پـــــژوهشي
در ایــن بررســی 8 ،بعــد محوریــت بیمــار شــامل :دسترســی،
اطالعــات و توضیحــات ،مهارتهــای ارتباطــی کارکنــان،
مشــارکت در درمــان ،احتــرام بــه ارزشهــا و نیازهــا ،اســتمرار
دورۀ درمــان ،صالحیــت کارکنــان و ســازمان مراقبــت در
درمــان نابــاروری مــورد ســنجش قــرار گرفــت کــه بــه
ابعــاد مختلــف امتیــازی بیــن  0تــا  3داده شــد .همانطــور
کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود قبــل از انجــام مداخلــه
(پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت) باالتریــن امتیازهــا
بــه ترتیــب بــا میانگیــن  1/49و  1/48مربــوط بــه بعــد
مهارتهــای ارتباطــی کارکنــان و ســپس صالحیــت کارکنــان
بــود .همچنیــن پایینتریــن امتیــاز بــا میانگیــن  1/02و 1/06
بــه ترتیــب مربــوط بــه اســتمرار دورۀ درمــان و دسترســی بــود.
نتایــج حاصــل از بررســی میــزان محوریــت بیمــار در درمــان
نابــاروری بعــد از انجــام مداخلــه ،نشــان میدهــد کــه باالتریــن
امتیازهــا بــه ترتیــب بــا میانگیــن  1/6و  1/59مربــوط بــه بعــد
مهارتهــای ارتباطــی کارکنــان و ســپس صالحیــت کارکنــان
بــود .همچنیــن پایینتریــن امتیــاز بــا میانگیــن  1/06و 1/17
بــه ترتیــب مربــوط بــه اســتمرار دورۀ درمــان و دسترســی بــود.

بحث و نتیجهگیری

بررســی کرســتن و همــکاران نشــان داد کــه سیســتم مدیریــت
کیفیــت حرفــهای میتوانــد گــردش بیمــاران و همچنیــن
کیفیــت مراقبتهــای بالینــی را بهبــود بخشــد و باعــث کاهــش

در مطالعـهای مهمتریــن فرایندهــای بانــک زیســتی اســتاندارد
کمــی نشــان
ایــزو  9001را پیادهســازی کردنــد و بــه صــورت ّ
دادنــد کــه ایــن اســتاندارد بهبــود قابــل توجــه و تفــاوت
معن ـیداری را در سیســتم بــه وجــود آورده اســت .همچنیــن
ایــن مطالعــه بیــان کــرد کــه افزایــش بهــرهوری تــا حــدی بــه
دلیــل ســازماندهی مناســبتر نیروهــای حرفــهای و کارایــی
فعالیتهــا میباشــد (.)24
ابراهیمــی پــور در مطالعــهای بــه بررســی "تأثیــر
پیادهســازی اســتانداردهای ایــزو بــر یادگیــری ســازمانی در
بیمارســتانهای دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران" پرداخــت
و بیــان کــرد کــه پیادهســازی اســتانداردهای ایــزو در
بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم (ص) تفاوت معنـیداری در
یادگیــری فــردی ،گروهــی و ســازمانی نســبت بــه بیمارســتان
هفتتیــر کــه در آن اســتانداردهای ایــزو اجــرا نشــده ،نشــان
میدهــد ( .)25اگرچــه آمــوزش کارکنــان جــزء فرایندهــای
پیادهســازی شــده در سیســتم مدیریــت کیفیــت مطالعــۀ
حاضــر بــود و آمــوزش بیمــاران نیــز در درمــان بیمــار
محــور مــورد توجــه بــود ولــی در مطالعــۀ حاضــر نیــز نتایــج
مشــابهی بــه دســت آمــد.
در مطالعــۀ کرســتن پــس از پیادهســازی سیســتم مدیریــت
کیفیــت در دورۀ  5ســاله تعــداد بیمــاران  22/7درصــد افزایش
یافــت ( .)22بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــۀ حاضــر  6مــاه پــس
از پیادهســازی و اســتقرار سیســتم انجــام شــد ،اگــر در بــازۀ
زمانــی طوالنیتــری انجــام میشــد ،ممکــن بــود نتایــج
متفاوتــی بــه دســت آیــد.
البتــه بررســی ســاک و همــکاران نیــز نشــان داد کــه تفــاوت
معن ـیداری بیــن بیمارســتانهای اعتباربخشــی شــده و ســایر
بیمارســتانها ،در ارتبــاط بــا رضایــت بیمــاران وجــود نــدارد
( )16کــه تــا حــدودی در راســتای نتایــج حاصــل از مطالعــۀ
حاضــر اســت و نشــانگر عــدم تأثیــر سیســتم مدیریــت کیفیــت
بــر محوریــت بیمــار میباشــد.
از طرفــی بررسـیها نشــان داده اســت کــه اســتانداردهای ایــزو
در حالــت کلــی بــه میــزان ســازگاری و تطابــق بــا فعالیتهــای
مشــخص شــده در نظــام کیفیــت تأکیــد داشــته و در واقــع
جهــت کشــف و جلوگیــری از عــدم انطباقهــا مطــرح
میباشــد .کاربــرد ایــن اســتانداردها بــرای ارزیابــی کامــل
5959
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سیســتمهای مدیریــت کیفیــت خدمــات ،ابــزار مهمــی در
جهــت ارتقــاء کیفیــت در جنبههــای مختلــف محســوب
میشــوند ( .)14، 18مهمتریــن بعــد نادیــده گرفتــه شــده در
ارائــۀ خدمــات بــا کیفیــت ،محوریــت بیمــار میباشــد .از آنجــا
کــه بیمــار محــوری تمرکــز مراقبتهــای درمانــی را از بیمــاری
بــه ســمت بیمــار ســوق میدهــد ،ایــن موضــوع اهمیــت
روزافزونــی یافتــه اســت ( .)19مراقبــت بیمــار محــور یــا
مراقبــت فردگــرا چیــزی بیشــتر از خــوب بــودن بــرای بیمــار
اســت ،ایــن موضــوع بــر تجربــۀ بیمــار از بیمــاری و مراقبــت
درمانــی متمرکــز اســت .البتــه یــک تعریــف روشــن و جهانــی
از بیمــار محــوری وجــود نــدارد .در متــون مختلــف ،بیمــار
محــوری اغلــب بهعنــوان مفهومــی چنــد عنصــری شــناخته
میشــود (.)20، 21

هزینههــای بیمارســتانی شــود ( .)22در همیــن راســتا بــر
اســاس مطالعــۀ هــوول و همــکاران در اســتقرار سیســتم
مدیریــت کیفیــت در بیمارســتان صلیــب ســرخ ،مشــخص شــد
کــه پــس از اســتقرار ایــن سیســتم منافــع متعــددی از جملــه
 -1بازنگــری تمرکــز بــر مشــتریان  -2شناســایی و بهبــود
مســتمر فرایندهــا  -3ســنجش عملکــرد و ارتقــاء کیفیــت
مراقبتهــا حاصــل شــد .همچنیــن سیســتم مستندســازی
بــدون ایجــاد بروکراســی حاصــل شــد ( .)23مطالعــۀ حاضــر
نیــز اگرچــه بهبــود جزئــی در ابعــاد مختلــف درمــان بالینــی را
نشــان داد ولــی تغییــرات حاصلــه معن ـیدار نبــود.
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جهــت ارزیابــی تأثیــر پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت
بــر محوریــت بیمــار از آزمــون آمــاری  Paired T Testاســتفاده
شــد .همانطــور کــه در جــدول  4مشــاهده میشــود در
ســطح معنـیداری  0/05هیــچ گونــه اختــاف معنـیداری در
هیــچ یــک از  8بعــد محوریــت بیمــار در درمــان نابــاروری
قبــل و بعــد از مداخلــه مشــاهده نشــد و بــه طــور کلــی
رابطــۀ معنـیداری بیــن محوریــت بیمــار در درمــان نابــاروری
و پیادهســازی سیســتم مدیریــت کیفیــت مشــاهده نشــده
اســت .بنابرایــن فرضیــۀ تأثیــر پیادهســازی سیســتم مدیریــت
کیفیــت بــر محوریــت بیمــار در درمــان نابــاروری در مطالعــۀ
حاضــر رد میشــود.

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

دوره سوم ،شماره سوم ،ضمیمه اول .تابستان 1394

مراقبتهــای بهداشــتی و درمانــی در ســطح جهانــی پذیرفتــه
شــده نیســت ،بــهطــوری کــه در ســال  1996تعــدادی از
انجمنهــای پزشــکی و شــرکتهای بیمــۀ آلمانــی ،بیانیــۀ
مشــترکی در اینبــاره منتشــر کردنــد .بــر طبــق ایــن بیانیــه،
اســتانداردهای ایــزو اثــرات نهایــی خدمــت بــر جامعــۀ تحــت
پوشــش ،نتایــج خدمــات بالینــی و معیارهــای واجــد شــرایط
بــودن کارکنــان بیمارســتان را پوشــش نمیدهــد (.)9
حســینپور و همــکاران در مطالعــۀ خــود نشــان دادنــد کــه
پیادهســازی نظــام مدیریــت کیفیــت ایــزو در شهرســتان
بردســیر در مقایســه بــا شهرســتان زرنــد کــه ایــن نظــام
را پیادهســازی نکــرده اســت ،منجــر بــه بهبــود کلــی
رضایتمنــدی مراجعیــن نگردیــده اســت (.)26
در مطالعــۀ حاضــر نیــز بــا معن ـیدار نبــودن تأثیــر اســتاندارد
ایــزو بــر محوریــت بیمــار در درمــان میتــوان نتیجــهای
مشــابه مطالعــات فــوق گرفــت و بیــان کــرد کــه اســتقرار
سیســتم مدیریــت کیفیــت بــر اثــرات نهایــی خدمــات درمانــی
کــه همــان درمــان بیمــار محــور میباشــد مؤثــر نبــوده اســت.
البتــه ایــن موضــوع نفیکننــدۀ تأثیــرات کلــی ایــن سیســتم
نبــوده و اســتقرار ایــن سیســتم اگرچــه در نتایــج نهایــی
خدمــات تأثیــر نداشــته ولــی تأثیــر آن بــر ســاختار و فراینــد
ارائــۀ خدمــات نیــاز بــه بررســی دقیقتــری دارد.

امتیــاز سیســتمهای اعتباربخشــی در استانداردســازی
فرایندهــا و کاهــش هزینههــا میباشــد .در حقیقــت ایــن
سیســتمها بــر ســاختار و فراینــد مراقبــت بیمــار تمرکــز
میکننــد .بــرای افزایــش نتایــج مبتنــی بــر اعتباربخشــی الزم
اســت شــاخصهای مربوطــه در ایــن زمینــه تعییــن و پایــش
گــردد (.)28، 29
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بــه طــور کلــی درمــان بیمــار محــور یکــی از اجــزاء اصلــی
در کیفیــت خدمــات درمانــی میباشــد .بنابرایــن الزم اســت
ســازمانهای بهداشــتی درمانــی بــا بــه کارگیــری روشهــای
مناســب در ایــن راســتا گام بردارنــد .مدلهــای مختلــف
کیفیــت اگرچــه در نهایــت بــا هــدف ارتقــاء و تضمیــن کیفیــت
خدمــات شــکل گرفتهانــد ولــی ایــن مدلهــا بــر حســب
اهــداف اختصاصــی و زمینــۀ مــورد بررســی متفــاوت میباشــند
و حتــی دورۀ زمانــی مــورد نیــاز بــرای اثرگــذاری آنهــا نیــز
تفــاوت دارد .بنابرایــن پیشــنهاد میشــود کــه در اســتفاده از
ایــن مدلهــا بــه دور از الگوهــای هیجانــی ،انتخــاب بــر مبنــای
نیــاز و زمینــۀ مربوطــه انجــام گــردد .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج و
پیامــد بســیاری از مدلهــا نیــاز بــه گذشــت دورۀ زمانــی جهــت
بــروز دارد و پیشــنهاد میشــود کــه در بررســی نتایــج و ارزیابــی
اثربخشــی اســتفاده از مدلهــای مختلــف ،ایــن مــوارد مدنظــر
قــرار گیــرد و هــر ســازمان بــر مبنــای نیازهــا و انتظــارات خــود
بــه انتخــاب مدلهــای مختلــف پرداختــه و از پیــروی محــض
از ســایر ســازمانها بپرهیــزد .در مطالعــۀ حاضــر نیــز اگرچــه
سیســتم مدیریــت کیفیــت بــه خوبــی پیادهســازی شــده بــود
ولــی در دورۀ زمانــی کوتاهمــدت تأثیــری بــر درمــان بیمــار
محــور نداشــته اســت و شــاید الزم باشــد ایــن بررســی مجــددا ً
در دورۀ زمانــی بلندمدتتــری انجــام گــردد.
تشکر و قدردانی
بدینوســیله نویســندگان مقالــه از تمامــی پرســنل و مراجعیــن
ارجمنــد کــه در ایــن پژوهــش شــرکت و همــکاری نمودهانــد،
جنــاب آقــای دکتــر کولیونــد و همچنیــن مشــاورین محتــرم
شــرکت راهبراندیشــان کــه در پیادهســازی سیســتم مدیریــت
کیفیــت همــکاری نمودنــد قدردانــی مينماینــد .ایــن مطالعــه
بــا حمایــت مالــی پژوهشــگاه رویــان و بهعنــوان بخشــی از
طــرح پژوهشــی تضمیــن کیفیــت خدمــات تخصصــی (کــد
 )577انجــام شــد.
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نتایــج مطالعــات هاشــمزاده حاکــی از آن اســت کــه پاییــن
بــودن میــزان اعتمــاد مراجعیــن بــه بخــش بهداشــت و درمــان
و همچنیــن نارضایتــی کارکنــان ایــن بخــش از محیــط کار،

توفیقــی در مطالعــۀ خــود بیــان میکنــد کــه یکــی از مهمتریــن
موانــع اســتقرار نظــام کیفیــت ،پاییــن بــودن تعهــد مدیــران
میباشــد .همچنیــن از دیگــر موانــع اســتقرار نظــام کیفیــت،
عــدم تناســب ســاختار ســازمانی بــا نظــام کیفیــت میباشــد
( .)30بــر خــاف مطالعــۀ فــوق ،در مطالعــۀ پیادهســازی
سیســتم مدیریــت کیفیــت یکــی از نقــاط قــوت و مــوارد
اثرگــذار در پیادهســازی هرچــه بهتــر ،تعهــد و اســتقبال و
همــکاری نزدیــک کلیــۀ مدیــران مربوطــه در ایــن زمینــه بــود.
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مطالعــات مختلــف دیگــری نیــز بــه ارزیابــی تأثیــرات
سیســتمهای مختلــف کیفــی پرداختهانــد کــه موفــق بــه
اثبــات تأثیــر ایــن مدلهــا بــر ابعــاد مختلــف کیفیــت نشــدهاند،
از جملــه گریــن فیلــد و همــکاران بیــان کردنــد کــه دادههــای
کافــی بــرای بررســی تأثیــر اعتباربخشــی ارائهکننــدگان
خدمــات بــر رضایــت بیمــاران وجــود نــدارد ( .)27البتــه مطالعۀ
شــاو و همــکاران نشــان داده اســت که اعتباربخشــی در مقایســه
بــا ایــزو تأثیــر بیشــتری بــر ایمنــی بیمــار و اثربخشــی خدمــات
ارائــه شــده داشــته اســت (.)4

مؤیــد ناکارآمــدی سیســتم نظــارت و ارزیابــی کنونــی و لــزوم
جایگزینــی آن بــا یــک سیســتم علمــی و پاســخگو اســت (.)9

1394  تابستان. ضمیمه اول، شماره سوم،دوره سوم

مقــاله پـــــژوهشي
منابع

1. World Health Organization. People-centred health
care: A policy framework. Manila: World Health
Organization. 2007.
2. Saha S, Beach MC, Cooper LA. Patient centeredness,
cultural competence and healthcare quality. J Natl Med
Assoc. 2008; 100(11): 1275-85.
3. Mosadegh AM. Developing and validating a total
quality management model for healthcare organisations.
TQM Journal. 2015; 27(5): 544-64.
4. Shaw C, Groene O, Mora N, Sunol R. Accreditation
and ISO certification: do they explain differences in
quality management in European hospitals? Int J Qual
Health Care. 2010; 22(6): 445-51.
5. Sporidis JM. Implementation and registration to the
ISO 9001: 2000. http://www.qmicom/information_
center/literature/QMI_Self_Regional.pdf

[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.53 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08 ]

6. Fleming CM, Armes FM. The suitability of ISO 9001
as a quality system for a medical illustration department.
J Audiov Media Med. 2001; 24: S17-22.
7. Stoimenova A, Stoilova A, Petrova G. ISO 9001
certification for hospitals in Bulgaria: does it help service?.
Biotechnol. Biotechnol. Equip. 2014; 28(2): 372-8.
8. Emamirazavi H, Mohaghegh M. Hospital accreditation
standards. Tehran: Seda. 2008.
9. Hashemzehi A, Irannejad M, Tabibi J. Review
of different kinds of performance analysis and
selfassessment at health sector. Danesh-e-Arzyabi.
2007; 3(8): 35-64.
10. Booth M, James P, Stevanovic V. Benchmarking
of hospital activity data: an international comparison.
Benchmark Int J. 2005; 12 (6): 498-507.
11. Kister A. Descriptive and indicator-based evaluation
of quality management system in medical care facilities.
9th International Quality Conference. 2015; p.27-32.

14. Beholz S, Konertz W. Improvement in costeffectiveness and customer satisfaction by a quality
management system according to EN ISO 9001: 2000.
Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2005; 4(6): 569-73.
15. Rabiee A .The effect of quality management
system on job satisfaction at social security hospitals.
Healthcare management. 2013; 2(3-4): 67-77.
16. Sack C, Scherag A, Tkes PL, Nther WG. Is there an
association between hospital accreditation and patient
satisfaction with hospital care? a survey of 37000
patients treated by 73 hospitals. Int J Qual Health Care.
2011; 23(3): 278-83.
17. Vosough Taghi Dizaj A, Ezabadi Z, Takbiri A,
Baniasadi A. Patient centeredness analysis in infertility
care of royan institute from patient`s point of view.
Payesh journal. 2016; 15(3): 325-32.
18. British Security Industry Association. ISO 9001:2000
Quality management systems, Requirements. http://
www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=21823.
19. Harkness J. The future of healthcare is patientcentred. Health first Europe. 2050: a health odysseythought provoking ideas for policymaking. Health First
Europe. 2006; p. 16-9.
20. Mead N, Bower P. Patient-centredness: a conceptual
framework and review of the empirical literature. Soc
Sci Med. 2000; 51(7): 1087-110.
21. Aarts JWM, Faber MJ, Van Empel IWM, Scheenjes
E. Professionals perceptions of their patients
experiences with fertility care. Hum. Reprod. 2011;
26(5): 1119-27.
22. Korsten P, Sliwa B, Kuhn M, Muller GA, Blaschke
S. Impact of professional quality management on
interdisciplinary emergency care units. Eur J Emerg
Med. 2014; 21 (2): 98-104.

12. Danial Z. Effect of total quality management in
determining the educational needs of critical wards
nurses. Iran J Crit Care Nurs. 2009; 2(3): 117-20.

23. Van den Heuvel J, Koning L, Bogers AJ, Berg
M, van Dijen ME. An ISO 9001 quality management
system in a hospital: bureaucracy or just benefits?. Int J
Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv. 2005;
18(4-5): 361-9.

13. Zareie F, Taghdisi MH, Mohebifar R, Tehrani H,
Shojaeezade D, Motamedi A. Total quality management
(TQM): is an educational intervention effective to
apply the model in routine practice? Payesh. 2014;
13(1): 33-40.

24. Cortes MA, Irrazabal E, Garcia-Jerez A, BohorquezMagro L, Luengo A, Ortiz-Arduan A, et al. Impact of
implementing ISO 9001:2008 standard on the spanish
renal research network biobank sample transfer process.
Nefrologia. 2014; 34(5): 552-60.

6161

1394  تابستان. ضمیمه اول، شماره سوم،دوره سوم

25. Ebrahimipoor H, Dehnavieh R, Jafari M. The effect
of ISO standards on organizational learning at hospitals
of Iran university of medical sciences. International
conferance on quality management. 2005; 1-12.
26. Hosseinpoor M, Yazdi Feyzabadi V, Balali Meybodi
F, Hajimaghsoudi S. Customers’ satisfaction with
primary health care: comparison of two district health
centers with and without ISO certificate in Kerman
university of medical sciences. Journal of Health and
Development. 2013; 2(1): 54-64.

28. Collopy BT. Clinical indicators in accreditation: an
effective stimulus to improve patient care. Int J Qual
Health Care. 2000; 12(3): 211-6.
29. Staines A. Benefits of an ISO 9001 accreditation-the
case of a Swiss regional hospital. Int J Health Care Qual
Assur Inc Leadersh Health Serv. 2000; 13(1): 27-33.
30. Tofighi Sh. Quality improvement, barriers and
challenges. JHOSP. 1999; 2: 40-3.

[ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.3.3.53 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08 ]

27. Greenfield D, Braithwaite J. Health sector

accreditation research: a systematic review. Int J Qual
Health Care. 2008; 20(3): 172-83.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

62
62

