مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال چهارم/شماره  /4زمستان 9314

تاریخ دریافت5931/51/51 :

تاریخ پذیرش5931/5/12 :

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی مراکز بهداشتی -درمانی
دانشگاههای علوم پزشکی جیرفت و کرمان
بابک نعمت شهربابکی ،1سیدجمالالدین طبیبی ،2محمدرضا امیراسماعیلی ،3آرزو فالحی

چکیده
مقدمه :دسترسی به پزشکان خانواده در سالمت افراد و شاخصهای بهداشتی نقش مهمی دارد .هدف این مطالعنه ععینی عنثییر
بیتوعه پزشکان خانواده بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی مراکز بهداشنتی -درمنانی دانگنهاههنای علنوپ پزشنکی
جیرفت و کرمان بود.
روشها :ای مطالعه مقطعی در سال  5931انجاپ شد 12 .پزشک دارای بیتوعه و 12پزشک بدون بیتوعنه بنا رو نموننه یینری
سیستماعیک از مراکز بهداشتی -درمانی شهرستانهای جیرفت و کرمان انتخاب شدند .اطالعات دمویرافینک پزشنکان ،اطالعنات
مورد نیاز مراکز بهداشتی و شاخصها جمعآوری و عکمیل شد .شاخصهای متوسط بار مراجعه به پزشک ،دههردشی انجاپ شنده و
عگکیل پرونده محاسنهه یردیند .اطالعنات ینرد آوری شنده بنا اسنت اده از ننرپ افنزار  SPSSنسنخه  52و آزمنونهنای آمناری
 ،ANOVAعی عست ،پیرسون و کای دو عجزیه و عحلیل شدند.
نتایج :بی دو یروه از نظر متغیرهای دمویرافیک ع اوت معناداری مگاهده نگد .مقایسه بی دو یروه از طریق آزمون عی مسنتقل
نگان داد که میانهی نمرات شاخصهای درصند عگنکیل پروننده ( )P=5/51و درصند دههردشنی ( )P=5/555ع ناوت آمناری
معناداری داشت که میانهی ای شاخصها در یروه با بیتوعه نسهت به یروه بدون بیتوعه بیگتر بود .متوسنط بنار مراجعنه اخنتالف
آماری معناداری را در دو یروه نگان نداد (.)P=5/91
بحث و نتیجهگیری :بعضی استراعژیها از قهیل افزایش ععداد مراکنز بهداشنتی -درمنانی دارای بیتوعنه ،عنثمی وسنیله نقلینه،
فضاهای فیزیکی مطلوب و عجهیزات مورد نیاز برای بههود شاخصها الزپ هستند.
واژگان کلیدی :بیتوعه ،پزشکان خانواده ،شاخصهای عملکردی ،مرکز بهداشتی -درمانی
مقدمه

است ( .)2نظام سالمت در کشور از طریق ارائه

با افزایش روزافزون جمعیت جهان و باال رفتن

خدمات سالمت به انجام رسالت خود در جامعه اقدام

انتظارات انسان برای داشتن رفاه کامل اجتماعی،

مینماید ( .)3یکی از کارهـایی که در ایـن زمینـه

مسئله بهداشت و درمان یکی از مهمترین مسائل

صورت گرفتـه تدوین آیین نامه نظام ارجاع و پزشك

موجود در سالمتی است ( .)1با توجه به این که

خانواده بود که در سال  1331در روستاها به اجرا

سالمت از حقوق اولیه افراد جامعه میباشد ،دولت

گذاشته شد ( .)1برنامه پزشك خانواده ،به منظور

مؤظف به تأمین آن به طور برابر با رعایت عدالت

دسترسی راحت و مناسب به خدمات سالمت از

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2استاد ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -4استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
نویسندهی مسئول :سید جمال الدین طبیبی

Email: sjtabibi@yahoo.com

آدرس :تهران ،حصارک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

341

تلفن /فاکس670- 77672022 :

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 4شماره / 4زمستان 9314

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 19:33 +0430 on Tuesday July 17th 2018

4

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی

بابک نعمت شهر بابکی و همکاران

درمانی ،وزارت رفاه و تـأمین اجتـماعـی و وزارت

تعطیل حائز اهمیت است ( .)16-13منظور از بیتوته

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در روستاها و

پزشك ،ماندن پزشك خانواده در محل خدمت در

شهرهای با جمعیت زیر  22هزار نفر به اجرا درآمد

مراکز بهداشتی  -درمانی در ساعات غیر اداری و ایام

( .)5در این برنامه ،سالمت نگری محور فعالیتهای

تعطیل است که در این ساعات نیز پزشك در محل

پزشك بوده و هدف کلی ،حفظ و ارتقای سطح

زیست خود در مرکز محل کار حضور دارد و در

سالمت جامعه و ارایه خدمات سالمتی در حدود بسته

صورت مراجعه افراد به مرکز مؤظف است نسبت به

تعریف شده ،به فرد ،خانواده ،جمعیت و جامعه تحت

ارائه خدمات به ایشان اقدام نماید.

پوشش ،صرف نظر از تفاوتهای سنی ،جنسی،

مطالعات در ایران و سایر کشورها بیانگر آن است که

ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و خطر بیماری است

میزان عدم رضایت افراد از خدمات پزشك خانواده

( .)2پزشك عمومی و تیم وی ،مسؤولیت کامل

تا حدود زیادی به عدم دسترسی و نبود همیشگی

سالمت افراد و خانوادههای تحت پوشش خود را بر

پزشك به دلیل عدم بیتوته در مناطق روستایی بستگی

عهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی،

دارد و خواستار در دسترس بودن همیشگی پزشك در

مسؤولیت پیگیری سرنوشت وی را نیز به عهده دارد

ارائه خدمات بودهاند ( .)12-11پژوهشهایی در

( .)6-3همچنین افزایش دسترسی مردم به خدمات

زمینه تأثیر پزشك خانواده بر شاخصهای بهداشتی و

سالمت ،کاهش هزینههای غیر ضروری در بازار

عملکردی مراکز انجام شده است ( ،)2،12اما مطالعه

سالمت ،کاهش اقالم دارویی مصرفی ،افزایش پوشش

ای جهت بررسی تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد

خدمات ،اولویت دادن به بینش سالمت نگر به جای

پزشکان خانواده روستایی مراکز بهداشتی  -درمانی

درماننگر در ارائه خدمت با محوریت پزشك خانواده

در ایران یافت نشد .بنابراین مطالعه حاضر با هدف

اجرا شد ( .)9مطالعات در کشورهای مختلف نشان

بررسی تأثیر بیتوته پزشکان بر شاخصهای عملکردی

میدهد که پزشك خانواده با شاخصهای رضایت،

پزشکان خانواده روستایی مراکز بهداشتی -درمانی

سالمت و هزینهها ارتباط دارد ( ،)12-12بیمارانی که

دانشگاههای علوم پزشکی جیرفت و کرمان انجام شد.

به پزشك خانواده مراجعه میکنند ،هزینه کمتری برای

نتایج حاصل از این پژوهش ،امکان تصمیمگیری در

مراقبتهای بهداشتی  -درمانی دارند ( .)15پزشکان

زمینه الزام پزشکان خانواده به بیتوته در مراکز

خانواده به عنوان یکی از ابزارهای دسترسی سریع و

بهداشتی -درمانی محل خدمت در ساعات غیر اداری

به موقع جمعیت تحت پوشش برنامه پزشك خانواده

و تأثیر آن بر شاخصهای بهداشتی عملکردی

روستایی در ساعات غیر اداری بوده که به عنوان یکی

پزشکان و منطقه تحت پوشش به منظور مدیریت

از عوامل تأثیر گذار در شاخصهای مراکز بهداشتی-

برنامه در آینده و ایجاد شرایط بهتر برای استفاده از

درمانی است ( )9 ،11و در این بین بیتوته پزشکان

پزشکان خانواده در پیـشبرد اهداف عـالی

خانواده در مراکز بهداشتی  -درمانی به منظور ارتباط

بـهداشـتی -درمـانی را فراهم می کند.

بیـشتر با جـمـعیت تحـت پوشش و ارائـه خـدمـات
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اواسط سال  1331با همکاری سازمان بیمه خدمات

درمانی و پزشکی به آنان در ساعات غیر اداری و

بابک نعمت شهر بابکی و همکاران

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی

پژوهش حاضر از نوع مقطعی است و در سال 1392

شامل سؤ االت دموگرافیك پزشکان شامل جنس ،سن،

در دانشگاههای علوم پزشکی کرمان و جیرفت انجام

بومی بودن در شهرستان محل خدمت ،تأهل ،سنوات،

گردید .محقق پس از اخذ مجوز و هماهنگی با

مبلغ قرارداد ،تعداد پزشك مرکز و جمعیت تحت

معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی

پوشش پزشك بود که توسط خود پزشك تکمیل

کرمان و جیرفت ،لیست کلیه مراکز مجری برنامه

گردید.

پزشك خانواده روستایی و نوع مراکز آنها را اخذ

بخش دوم شامل دادههای خام موردنیاز جهت

نموده و پس از کسب اجازه از مسئوولین مربوطه به

محاسبه شاخصهای متوسط بار مراجعه (تعداد

معرفی خود و بیان هدف مطالعه برای آنان و مراجعه

مراجعین سرپایی به پزشك خانواده روستایی در طول

کنندگان مبادرت نمود .در صورت تکمیل فرم اخالقی

یك سال تقسیم بر جمعیت تحت پوشش آن پزشك

و موافقت جهت شرکت در مطالعه ،زمان و مکان

خانواده روستایی در همان سال در مرکز بهداشتی –

انجام مصاحبه مشخص و موازین اخالقی گمنام

درمانی) ،درصد دهگردشیهای انجام شده توسط

ماندن ،محرمانه بودن اطالعات ،حق کناره گیری در

پزشك (برابر است با تعداد دهگردشی انجام شده در

زمان دلخواه و کسب رضایت آگاهانه توضیح داده و

مدت زمان مشخص تقسیم بر تعداد دهگردشی مورد

اجرا شد.

انتظار در همان فاصله زمانی ضربدر صد) و درصد

قبل از انجام مطالعه ،مراکز از نظر داشتن یا نداشتن

تشکیل پرونده سالمت (تعداد پرونده سالمت خانوار

بیتوته و سابقه مدت زمان خدمت پزشکان خانواده در

تشکیل شده تقسیم بر تعداد خانوار تحت پوشش هر

مرکز فعلی محل خدمت بررسی شدند .معیارهای

پزشك خانواده روستایی ضربدر عدد صد) بود که با

ورود پزشکان خانواده شامل سابقه حداقل یك سال و

همکاری کارشناسان گسترش ستاد شهرستانها تکمیل

باالتر از یك سال در مرکز محل اشتغال فعلی و تمایل

گردید.

جهت شرکت در مطالعه بود .از بین  31نفر پزشك،

اطالعات فرمهای مذکور پس از تکمیل ،جمع آوری

 52نفر واجد سنوات کافی در مرکز محل خدمت

شده و شاخصهای مورد نظر با استفاده از فرمولهای

فعلی بودند ،کل آنان در مطالعه وارد شده و به دو

استاندارد تعریف شده وزارتخانه برای هر شاخص

گروه با بیتوته شامل پزشکانی که دارای بیتوته (26

توسط محققین استخراج شده و اطالعات گرد آوری

پزشك) و گروه بدون بیتوته شامل پزشکانی که فاقد

شده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16و

بیتوته در مراکز بهداشتی  -درمانی مجری برنامه

آزمونهای آماری  ،ANOVAتی تست ،پیرسون و

پزشك خانواده بودند ( 26پزشك) تقسیم شدند.

کای دو تجزیه و تحلیل شد .قبل از استـفاده از

در این مطالعه شاخصهای عملکرد یك ساله

آزمونها ،نرمال بودن شاخصها تأیید شد.

پزشکان خـانواده مورد نظر از ابتدای شش مـاهه دوم
سال  1391تا پایان شش ماهه اول سال  1392مورد

نتایج

بررسی قرار گرفـت .بعد از هـماهنگیهـای الزم فرم

متغیرهای دموگرافیـك کمی و کیفی پزشکان خـانواده
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مواد و روشها

جمعآوری اطالعات در دو بخش تهیه شد .بخش اول

بابک نعمت شهر بابکی و همکاران

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی

نشان داده شده است .نتایج آزمون کای دو و تی

همچنین نتایج آزمون  ANOVAو تی تست بیانگر

تست در جداول 1و 2نشان میدهد که در دو گروه

عدم ارتباط آماری معنادار بین متغیرهای جنس ،سن،

پزشکان با بیتوته و گروه بدون بیتوته از لحاظ متغیر

وضعیت تأهل و سنوات خدمت با شاخصهای

های دموگرافیك (جنس ،سن ،وضعیت تأهل و

عملکردی در دو گروه به طور جداگانه بودند.

جدول :1بررسی و مقایسه گروههای با بیتوته و بدون بیتوته از نظر متغیرهای دموگرافیک کیفی در پزشکان
گروه
متغیر

با بیتوته

بدون بیتوته

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

91

44/9

91

53/1

مرد

93

55/1

1

44/4

وضعیت

بومی شهرستان محل خدمت

3

31/1

5

49/4

سکونت

غیر بومی در شهرستان محل خدمت

34

53/3

39

41/4

پیمانی و رسمی

93

13

1

43

نوع

قراردادی

1

31/4

94

13/1

استخدام

طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان

1

54/9

1

43/1

جنس

P- value
(آزمون )χ2
3/51

3/33

3/39

جدول :2بررسی و مقایسه گروههای با بیتوته و بدون بیتوته از نظر متغیرهای دموگرافیک کمی در پزشکان
گروه
متغیر

با بیتوته
میانگین

انحراف معیار

بدون بیتوته
میانگین

انحراف معیار

P –value
()t-test

سن

33/95

5/41

35/11

5/13

3/31

میزان حقوق (به میلیون تومان)

3/33

9/34

3/13

9/51

3/33

سنوات خدمت در برنامه پزشک خانواده روستایی (به ماه)

43/33

39/33

53/99

31/34

3/93

سنوات خدمت در برنامه پزشک خانواده روستایی (به ماه) در مرکز محل خدمت کنونی

31/11

39/1

34/41

91/4

3/34

آزمون  ANOVAنشان داد که در گروه با بیتوته

پرونده در افراد با حقوق کم  ،16/1در افراد با حقوق

پزشکان با حقوق بیشتر (میزان حقوق به متغیر کیفی

متوسط  22/3و در افراد با حقوق خوب )21/3

چند حالته تبدیل شد) تعداد پروندههـای بیشتری را

مشاهده نشد (.)P=2/32

تکمیل کردند و این دو متغیر رابطه آمـاری معـناداری

مقایسه بین دو گروه از طریق آزمون تی مستقل نشان

داشتنـد ( ،)P=2/21به طـوری که میـانگین تشـکیل

داد که میانگین نمرات شاخصهای درصد تشکیل

پرونده در افراد با حقوق کم  ،22/1در افراد با حقوق

پرونده و درصد دهگردشی تفاوت آماری معناداری

متوسط  22/3و در افراد با حقوق خوب  32/1بود .اما

داشته و میانگین این شاخصها در گروه با بیتوته

این ارتباط در گروه بـدون بیـتوته (میـانگین تـشکیل

نسبت به گروه بدون بیتوته بیشتر بود .اما در متوسط
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در دو گروه با بیتوته و بدون بیتوته در جداول  1و 2

سنوات خدمت) تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی

بار مراجعه اختالف آماری معناداری را در دو گروه

بابک نعمت شهر بابکی و همکاران

نشان نداد (جدول .)3

جدول :3بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی در دو گروه پزشکان با بیتوته و بدون بیتوته
گروه متغیر

با بیتوته

بدون بیتوته
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

9/41

3/51

9/31

3/35

P=3/35

دهگردشی

31/93

3/41

39/49

4/34

P=3/339

تشکیل پرونده

13/43

4/39

11/35

3/31

P=3/339

متوسط بار مراجعه

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین

مراجعه با دهگردشی و تشکیل پرونده رابطه آماری

تشکیل پرونده با درصد دهگردشی ارتباط آماری

معناداری مشاهده نشد (جدول .)1

مستقـیمی وجـود داشـته اما بیـن شـاخـصهای بـار
جدول :4همبستگی بین شاخصهای عملکردی پزشکان خانواده

شاخصها

بار مراجعه

بار مراجعه

9

دهگردشی

-3/34

دهگردشی

تشکیل پرونده

9

P=3/31
تشکیل پرونده

3/91

3/31

P=3/31

P=3/33

9

بحث

هدف از این پژوهش تعیین تأثیر بیتوتـه بـر شـاخص

مراجعه بیماران به پزشکان و نیز ارجاع آنان به سطوح

هــای عملکــرد پزشــکان خــانواده روســتایی مراکــز

باالتر است ( .)19هر چند اختالف معنـاداری در بـار

بهداشتی  -درمانی دانشگاههای علوم پزشکی جیرفت

مراجعه در دو گروه مشاهده نشد ،امـا مـیتـوان ایـن

و کرمان بود .در این مطالعه برای اولین بـار در ایـران

احتمال را داد که حضور پزشك به مدت طـوالنی در

تأثیر بیتوته بر شاخصهای متوسط بار مراجعه ،درصد

مرکز و به عبارتی بیتوته او در محل موجـب افـزایش

دهگردشیهای انجام شـده توسـط پزشـك و درصـد

متوسط بار مراجعـه و دفعـات ویزیـت شـده و ایـن

تشکیل پرونده سالمت بررسی شده است.

ممکن است یکی از عوامل شناسایی به موقع و سریع

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین بار مراجعـه

بیمـاریها و پیشگیـری از عوارض بـعدی و پیگیری

در دو گـروه پـزشکـان با بیتـوتـه و بـدون بیــتـوته

آنها باشد و این بر ایجاد امکانات و تسهیالت مـورد

اختالف آماری معناداری نداشـته اسـت Kinchen .و

نـیاز جـهت بیـتوته پـزشکان تـأکــید دارد .مطـالعـه

همکاران در مطالعه خود بیـان کـردند که احتـماالً در

 Mainousو همکاران نشان داد که از دیگـر عوامـل

دسترس بودن پزشکان در محل ،یکی از عـوامل مـهم

مؤثر در متوسط بار مراجعه و ویزیت توسط پزشکان،
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میانگین

P - Value
)(t-test

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی

بابک نعمت شهر بابکی و همکاران

به عالوه مهارتهای ارتباطی پزشك ،امنیت و حفـظ

و مطلق در بررسی خود بـا عنـوان بررسـی وضـعیت

حریم شخصی بیمار ،تجارب و تخصـص پزشـك در

دهگردشی پزشك خانواده و عوامـل مـؤثر بـر آن در

زمینه بیماری و جنس پزشـك در مراجعـه و ویزیـت

مراکز بهداشتی -درمانی مجری برنامه پزشك خانواده

توسط پزشك حایز اهمیت میباشد .با توجه به موارد

در استان همدان گـزارش کردنـد کـه اکثـر پزشـکان

باال در صـورتی کـه موانـع و عوامـل سـد کننـده در

خـــانواده دهگردشـــی را انجـــام داده و  26درصـــد

مراجعه به پزشك و ویزیت شناسایی شـود مـیتـوان

دهگردشی مطلوب و  21درصد دهگردشی نـامطلوب

مداخالت متناسب با این عوامل را شناسایی و در رفع

داشتهاند .به طور کل عدم انجام دهگردشی از مجموع

آنان اقدام کرد ( .)19علیدوسـتی و همکـاران نیـز در

شهرستانهای اسـتان همـدان 3/12 ،درصـد و انجـام

مطالعه خود گزارش کردند که اکثر افراد شرکت کننده

دهگردشی 91/53 ،درصد بـوده اسـت ( .)22آنـان در

در مطالعه نسبت به در دسترس بودن پزشـك اظهـار

بررسی خود بیان کردند که مهمترین علت عدم انجام

نارضایتی کرده و این را به دالیل عدم بـومی بـودن و

دهگردشی عدم وجود بـه موقـع وسـیله نقلیـه بـوده

مشکالت جابهجـایی پزشـکان از منـاطق شـهری بـه

است .ارتباط متغیرهای عمومی پزشك و متغیـرهـای

روستایی میدانستند ( .)21آنـان در مطالعـه خـود بـه

کلی مراکز بهداشتی  -درمانی با دهگردشی ،وضعیت

طور مستقیم به واژه بیتوته اشاره نکرده و آن را با بـار

استخدام ماما ،تعداد خانههای بهداشت تحت پوشش،

مراجعه مقایسـه نکـردهانـد .ایـن در حـالی اسـت در

نوع جاده روسـتایی ،وضـعیت وسـیله نقلیـه از نظـر

مطالعه حاضر به دو نکته مذکور توجه شده است.

دولتی و خصوصی بودن ،تعداد و نوع خودرو ،تعـداد

طبق نتایج مطالعه حاضر میتـوان نتیجـه گرفـت کـه

بازدید واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرسـتان بـا

بومی بـودن پزشـکان در مراجعـه بیمـاران بـه مراکـز

دهگردشــی رابطــه معنــیداری وجــود دارد ( .)22در

بهداشتی– درمانی یا بار مراجعه ،اعتمـاد و پاسـب بـه

مطالعه حاضر به ارتباط تأثیر بیتوته با دهگردشی و نیز

درمان بیماران و نیز رفتن آنان به سطوح باالتر ارجاع

ارتباط آن با دو شاخص بار مراجعه و تشکیل پرونده

نقش خواهد داشت .ذکر این نکته الزم است که نباید

سالمت اشاره شده ،در حالی که در مطالعه نام برده و

افزایش متوسط بار مراجعه پزشـکان دارای بیتوتـه در

نیز سایر مطالعات به نکات فوق اشارهای نشده است.

مراکـز بهداشـتی -درمـانی را دلیلـی بـر بهتـر بــودن

با توجه به این که مراکز دارای بیتوته به دلیل دوری از

عملکرد تیم سالمت دانسـت .همچنـین پـایین بـودن

مرکــز شهرســتان اکثــراً بــه وس ـیله نقلیــه مجهزنــد،

متوسط بار مراجعه به تنهایی دلیلی بر بهبود عملکـرد

دهگردشی این مراکز معموالً طبق برنامهریزی صورت

تیم سالمت نمیتواند باشد .اما در کنـار بهبـود سـایر

میگیرد .همچنین پزشکان این مراکز به دلیـل اقامـت

شــاخصهــای بهداشــتی مــیتوانــد معــرف عملکــرد

دائم و فاصله نزدیکتر بین محل زندگی و روسـتاهای

بهداشتی بهتر پزشك و تیم سالمت باشد.

مقصد ،تمایل بیشتری به انجام دهگردشی دارند.

نتایج مطالعه حاضر نشـان داد کـه میـانگین شـاخص

نتایج مطالعه حاضر نشـان داد کـه میـانگین شـاخص

درصد دهگردشیهای انجام شده در دو گروه با بیتوته

درصد تشکیل پرونده سالمت در دو گروه با بیتوته و
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بومی بودن آنها میباشد (.)22

و بدون بیتوته اختالف آماری معناداری دارد .حلیمـی

بابک نعمت شهر بابکی و همکاران

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی

نشان میدهند که استفاده از پروندههـای سـالمت بـه

قضایی میباشند .با توجه به موارد باال نوشـتن ،جمـع

ویژه فرم الکترونیك آن توسط پزشکان خـانواده و در

آوری و بایگانی کردن این اطالعات باید مورد توجـه

کــل جهــان در حــال افــزایش اســت ( .)23،21هــی

بوده و سیاستهای خاصی برای آن اعمال کرد (.)21

مطالعهای تأثیر بیتوته را بـر شـاخص درصـد تشـکیل

مطالعات نشان داد که عواملی از قبیـل سـن ،جـنس،

پرونده سالمت بررسی نکـرده اسـت .امـا  Xieraliو

ویژگیهای تخصصی و عملـی پزشـکان خـانواده در

همکاران در مطالعه خود در آمریکا نشان دادنـد کـه

تشکیل و استفاده از پرونـدهای سـالمت تـأثیر گـذار

کار در مناطق محروم و کمبود متخصصان تیم سالمت

بـوده و همچنــین مراکــز بــا بــیش از یــك پزشــك و

در ناحیه جمعیتی تحت پوشـش ،اسـتفاده و تشـکیل

پزشکان جـوان تمایـل بیشـتر و پزشـکان زن تمایـل

پروندههای سالمت را با مشکل مواجه کرده است .از

کمتری بـه اسـتفاده و تشـکیل پرونـدههـای سـالمت

طرفی تشـکیل ایـن پرونـدههـا در منـاطق شـهری و

داشتند (.)21

روستایی تفاوت آماری معناداری با هم نداشته اسـت

یکی از عللی که پزشکان خانواده تمایـل کمتـری بـه

(.)23

استفاده و تشکیل پروندههـای سـالمت دارنـد بحـ

از یافتههای این مطالعه میتوان ایـن گونـه اسـتنباط

هزینه و نیروی انسانی است .در این راستا برنامههـا و

کرد که احتمـاالً بیتوتـه پزشـکان خـانواده در منـاطق

سیاستهای تشویقی دولت و سازمانهای بهداشـتی-

روستایی تأثیری در افـزایش و تشـکیل پرونـدههـای

درمانی میتواند بر موانع موجود در ایـن زمینـه غلبـه

سالمت دارد .از طرفی چنانچه شرایط و امکانـات در

کرده و عاملی انگیزشی بـرای پزشـکان در اسـتفاده و

مناطق محروم فراهم شده و کمبود نیروی انسانی تـیم

تشکیل پروندههای سالمت باشد (.)21

سالمت جبران گردد ،پزشکان میتوانند زمان بیشتری

با توجه به یافتههای این مطالعه مـیتـوان گفـت کـه

را در شرایط مناسب درمانی به تشـکیل و اسـتفاده از

پزشکان دارای بیتوته به دلیل داشتن زمان بیشتر ،عدم

این پروندهها اختصاص دهند.

رفت و آمد مکرر به محل خدمت ،حضور به موقع در

پروندههای سـالمت ابـزاری مفیـد و اصـولی جهـت

محل کار و در نتیجه اختصاص زمان بیشتر بـه افـراد

بررسی تاریخچه و جزئیات بیماری ،تعیین دورههـای

مراجعه کننده میتوانند زمانی را برای تشکیل پرونـده

مراقبت بهداشتی ،ارائه مراقبتها و درمانهای بهتـر و

در نظـر بگیرنــد .همچنـین پزشــکان در مراکــز دارای

با کیفیتتر به بیماران توسـط پزشـکان ،منبعـی مفیـد

بیتوته به دلیل ارتباط بیشتر با پرسنل و مردم در محل

جهـت اطــالع دیگـر افــراد بـه ویــژه خـود بیمــاران،

خــدمت نســبت بــه شناســایی و تشــکیل پرونــده

کارشناسان و مراقبان بهداشتی از بیماری ،ابزاری مفید

خانوارهای جدید عملکرد بهتری دارند .عـدم ازدحام

جهت ارزیابی فرآیندهای مراقبت ،منابع مفیدی بـرای

جمعیت در مراکز دارای بیتوته در سـاعات اداری بـه

خود ارزیابی پزشکان ،تحقیقات بهـداشتی و ابــزاری

دلیل اطمینان از حضور پـزشك در تمام مدت شـبانه

مناسب برای استفاده هماهنگ و منـاسب از مـدلهای

روز و دسترسی به پزشك در شرایط اورژانس باعـ

مراقبتی بیمار و نیز مـدارکی قـانونـی و مسـتند بـرای

میگردد که پـزشـکان زمان بـیشتری جـهت تشـکیل
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بدون بیتوته اختالف آماری معناداری دارد .بررسیهـا

مواقع نیاز در مکانهایی ماننـد دادگـاههـا و مراجـع

بابک نعمت شهر بابکی و همکاران

تأثیر بیتوته بر شاخصهای عملکرد پزشکان خانواده روستایی

نتایج آزمون همبسـتگی پیرسـون نشـان داد کـه بـین

گام های مؤثری همچون افزایش تعداد مراکز بهداشتی

تشکیل پرونده با دهگردشی ارتباط آمـاری مسـتقیمی

 -درمــانی دارای بیتوتــه و فــراهم نمــودن شــرایط و

وجود دارد .با توجه به ارتباط آماری معنادار مسـتقیم

امکانات مورد نیاز در این مراکز مانند ،تأمین به موقـع

بین تعداد دهگردشی و درصـد تشـکیل پرونـده ایـن

نیازهای مراکز به خصـوص وسـیله نقلیـه ،فضـاهای

گونــه مــیتــوان توضــیح داد کــه احتمــاالً در هنگــام

فیزیکی مطلوب و تجهیــزات مـورد نــیاز پیشــنهاد

دهگردشی خانوارهایی که به دلیل سالخوردگی ،عـدم

میشود .با توجه به ایـن کـه عوامـل مـؤثر زیـادی از

توان در مراجعه و یا همچنین عدم تمایل مراجعـه بـه

جمله فضای فیزیکی مطلوب ،وسیله نقلیه و تجهیزات

مرکز بهداشتی  -درمانی فاقد پرونده سـالمت بودنـد،

مورد نیاز بر شاخصهای مراکز بهداشـتی-درمـانی و

شناســایی شــده و پرونــده ســالمت بــرای آنهــا بــا

بیتوته پزشکان خانواده تأثیر گذار هستند و بـا چنـین

همکاری بهورز و سایر پرسنل تیـم سـالمت تشـکیل

مطالعاتی به درستی نمیتوان دریافت کـه تفـاوت در

میگردد.

شاخصهای حاصل نتیجه بیتوتـه پزشـکان در مراکـز

از محدودیت مطالعه حاضر جابهجایی مکرر پزشکان

است ،باید مطالعات بیشـتری در ایـن زمینـه صـورت

خانواده و ایجاد مشکل در سنجش دقیق شاخصهای

گرفته و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر روی شاخصهـا

عملکردی بود .اما محققین حـداکثـر تـالش خـود را

معین گردد.

برای جمعآوری صحیح اطالعات انجام دادند.

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری

این مقاله برگرفته از بخشی از پایـاننامـه کارشناسـی

نتــایج ایــن پــژوهش نشــان داد کــه شــاخصهــای

ارشد دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم تحقیقـات

عملکردی مورد بررسی در مراکز بهداشـتی -درمـانی
دارای بیتوته وضعیت بهتری نسـبت بـه مراکـز فاقـد
بیتوته دارند و بیتوته پزشکان خانواده عامل مؤثری در
افزایش این شاخصهـا و در نهایـت ارتقـاس سـالمت
افراد تحت پوشش میباشد .به منظور بهبود شـاخص

تهران میباشد .نویسندگان بـرخـود الزم مـیداننـد از
کلیه پزشکان ،اعضای تیم سالمت و کارشناسان مراکز
بهداشتی -درمانی دانشگاههای علوم پزشکی جیرفـت
و کرمان که در اجرای این طرح یاری نمودند ،تشـکر
و قدردانی نمایند.

های عملکردی پزشکان و دسترسـی آسـان مـردم بـه
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Abstract
Background: Access to family physicians plays an important role in individuals' health and
health indicators. This study aimed to determine the effect of family physicians lodge on
performance indicators of rural family physicians working in health centers of Jiroft and
Kerman Universities of Medical Sciences.
Methods: In this cross - sectional study conducted in 2013, 26 lodge physicians (as the case
group) and 26 non lodge physicians (as the control group) were selected by systematic
sampling from health centers of Jiroft and Kerman Universities of Medical Sciences.
Demographic information of physicians and data related to health centers and indicators were
collected. Average times visiting a physician, village visit and forming health files indicators
were calculated. Data were analyzed using ANOVA, t-test, chi-square and Pearson coefficient
of correlations and through SPSS 16 software package.
Results: There was no significant difference between the two groups in regard to
demographic variables. According to t-test, there was statistically significant differences
between the two groups in percentage of forming health files (P=0.05) and percentage of
village visits (P=0.001); and the mean of these indicators in lodge physicians was more than
that in the non- lodge physicians and there was no significant difference between the two
groups in average times visiting a physician (P=0.35).
Conclusion: Some strategies such as increasing the number of lodge health centers, providing
transportation facilities, suitable physical spaces and equipment seem necessary in order to
improve indicators.
Keywords: Lodge, Family physicians, Performance indicators, Health centers

1- MSc Student , Department of Health Service Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University,
Science and Research Branch, Tehran, Iran
2- Professor, Department of Health Service Management, Faculty of Economics and Management, Islamic Azad University,
Science and Research Branch, Tehran, Iran
3- Associate Professor, Research Center for Health Services Management, Institute for Futures Studies in Health, Kerman
University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4- Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
Corresponding Author: Seyed Jamaledin Tabibi
Email: sjtabibi@yahoo.com
Address: Department of Health Service Management, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Hesarak, Tehran, Iran
Tel/Fax: 021-22057674

9314  زمستان/ 4  شماره/ 4 مجله بهداشت و توسعه – سال

351

