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-9مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
-2گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده پزشکی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
-3مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
-1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
-5گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
دریافت ،19/5/1 :اصالح ،19/7/1 :پذیرش19/9/91 :

خالصه
سابقه و هدف :ارزیابی نظامهای سالمت ،زمینهساز اصالحات در ساختارها و فرآیندها بهمنظور دستیابی به نتایج بهتر است .لذا این پژوهش با هدف ارزیابی اجرای برنامه
پزشک خانواده در مناطق شهری و روستایی استان مازندران با رویکرد فرآیندی انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی در سال  9311بر روی  239نفر از مدیران و کارشناسان بهداشتی و کارشناسان بیمه سالمت که از  92شهرستان به صورت سرشماری
انتخاب شدند ،انجام گردید .اطالعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی باال که برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی را در سه حیطه ساختار ،فرآیند و
نتایج ارزیابی کند ،جمع آوری و ارزیابی گردید.
یافتهها :میانگین امتیاز حیطه ساختاری ( ، )1/27±0/39فرآیندی ( )1/33±0/19و نتایج ( )1/39±0/31برنامه پزشک خانواده روستایی بهطور معنیداری باالتر از برنامه
پزشک خانواده شهری بود ( .)p>0/009مهمترین بعد حیطه ساختاری در برنامه پزشک خانواده شهری ،تجهیزات ( ،)3/35±0/71در حیطه فرآیندی ،مراقبت بیماریهای
غیرواگیر ( )3/95±9/01و در حیطه نتایج نیز تجویز منطقی دارو ( )3/07±9/02بود .در برنامه پزشک خانواده روستایی ،در حیطه ساختاری مهمترین بعد ،فضای
فیزیکی ( )1/19±0/10و در حیطه فرآیندی و نتایج نیز به ترتیب سالمت مادران و کودکان ( )1/20±0/10و بهبود شاخصهای آموزش بهداشت ()1/33±0/71
اهمیت بیشتری داشتند.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه در ابعاد سهگانه ساختاری ،فرآ یندی و نتایج ،برنامه پزشک خانواده روستایی وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به برنامه پزشک خانواده
شهری داشت.
واژههای کلیدی :پزشک خانواده ،جمعیت شهری ،جمعیت روستایی ،ارزیابی فرآیند.

مقدمه
نظامهای سالمت همواره به دنبال انجام اصالحات اثربخش در ساختارها

پزشک خانواده و نظام ارجاع را در کشور اجرا نماید ( .)1این برنامه در فاز

و فرآیندهای خود بهمنظور دستیابی به نتایج بهتر بودهاند .به عقیده بسیاری

روستایی از سال  9391در کل کشور و در فاز شهری از سال  9319در دو

از متخصصین ،سرمایهگذاری در اصالحات مبتنی بر مراقبتهای اولیه

استان فارس و مازندران بهصورت آزمایشی اجرا گردید ( .)5هدف از اجرای

همواره کارآیی و اثربخشی باالیی داشته است (2و .)9سازمان جهانی بهداشت،

برنامه پزشک خانواده ،ارتقای سالمت افراد با هزینه اثربخش و کارایی

برنامه پزشک خانواده را در رأس تالش نظامهای سالمت برای بهبود کیفیت،

مناسب ،توسعه عدالت ،ارتقاء رضایت گیرندگان خدمت و استقرار نظام ارجاع

هزینه اثربخشی و عدالت در مراقبتهای سالمت معرفی کرده است ( .)3در

و سطح بندی خدمات بوده است ( ،)5اما این برنامه اکنون با چالشهای زیادی

همین راستا ،بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور ،وزارت بهداشت،

روبرو است .معکوس شدن درصد جمعیت شهری و روستایی ،توسعه

درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا پایان سال اول این قانون ،برنامه

نامتناسب شهرها بهویژه حاشیه آن ،تغییر سیمای بیماریها ،مشارکت پائین

 این مقاله حاصل پایان نامه زینب اسماعیلی سراجی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و طرح تحقیقاتی به شماره ط 11-17-9-دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری میباشد.

*مسئول مقاله :زینب اسماعیلی سراجی
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جامعه ،ساختار ناکارآمد مراقبتهای اولیه در شهرها و سهم پایین اعتبارات

مواد و روش ها

حوزه بهداشت از منابع عمومی کشور از مهمترین این چالشها هستند

این مطالعه مقطعی در سال  9311پس از تصویب در کمیته اخالق دانشکده

(1و .)5ضعفهای موجود در ساختار و اجرای برنامه نیز موجب شده تا دستیابی به

پزشکی

اخالق

اهداف تعیین شده کمتر از حد انتظار باشد (9و .)7از این رو مطالعه دقیق این

 IR.IAU.SARI.REC.1396.59بر روی چهار گروه شامل کارشناسان

برنامه و اصالح ساختار و فرآیندهای اجرایی آن ضروری به نظر میرسد .این

مسئول مراکز بهداشت شهرستانها (شامل واحدهای بهداشت خانواده ،بیماریهای

برنامه نیز مانند تمام برنامههایی که در نظامهای سالمت اجرا میشوند ،برای

واگیر و غیرواگیر) ،کارشناسان (شامل کارشناسان واحدهای مذکور مراکز بهداشت

بهبود عملکرد باید بهصورت نظاممند مورد ارزیابی و اصالح قرار گیرد (.)1

شهرستان) ،سازمان حمایتکننده (شامل مسئول و معاون سازمان بیمه سالمت

مطالعات بسیاری در کشور به ارزیابی برنامه پزشک خانواده پرداختهاند Kabir ،و

شهرستانها) و مدیران ارشد (شامل روسا و معاونین مراکز بهداشت شهرستانها و

همکاران در مطالعه خود در سال  9311میزان رضایت ارائهدهندگان خدمات

رئیس و معاون فنی و معاون اجرایی مرکز بهداشت استان) انجام شد.

دانشگاه

آزاد

اسالمی

واحد

ساری

با

کد

از برنامه پزشک خانواده شهری را مورد سنجش قرار داده و نشان دادند که

 92شهرستان پرجمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران شامل

رضایت کلی ارائهدهندگان خدمت برابر  3/5از  5امتیاز و باالتر از حد متوسط

شهرستانهای آمل ،رامسر ،تنکابن ،چالوس ،نوشهر ،نور ،نکا ،بهشهر ،گلوگاه ،بابلسر،

بوده است (.)90

قائمشهر و ساری برای انجام مطالعه انتخاب شدند .معیار ورود برای مدیران ارشد،

در پژوهش دیگری  Abediو همکاران در سال  9315نقاط قوت

حداقل یک سال تجربه در واحد مربوطه و عضویت در کمیته راهبردی پزشک

برنامه پزشک خانواده شهری را در مواردی همچون دسترسی آسان

خانواده بود .برای گروه کارشناسان مسئول و کارشناسان نیز حداقل یک سال تجربه

به خدمات ،سطحبندی خدمات و کاهش هزینههای غیرضروری تبیین

در پست مربوطه و ارتباط با برنامههای پزشک خانواده بود .مدیران بیمه سالمت

کردند .همچنین نقاط ضعف برنامه نیز در مدیریت ،منابع انسانی و فیزیکی،

شهرستان نیز بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی برنامه و به دلیل مشارکت آنها در

نظام ارجاع ،پرونده الکترونیک سالمت ،مکانیسم پرداخت ،هماهنگی درون بخشی

جبران خدمت و نظام پرداخت و همچنین نظام پایش و ارزشیابی برنامه ،در این

و نظام کنترل و ارزشیابی مشاهده شد ( Hooshmand .)7و همکاران

مطالعه شرکت داشتند .معیار ورود برای این مدیران ،حداقل یک سال تجربه و آگاهی

در مطالعهای مهمترین چالشهای برنامه را سیستم اطالعات ،نظام پرداخت،

از برنامه پزشک خانواده بود.

ارزشیابی عملکرد و تسهیالت و امکانات بیان نمودند ( .)99در مطالعه دیگری

دادهها با استفاده از پرسشنامهای محقق ساخته که میزان موفقیت برنامه پزشک

 Kashfiو همکاران عملکرد پزشکان خانواده روستایی را در استان فارس

خانواده شهری و روستایی را در سه حیطه ساختار ،فرآیند و نتایج از دیدگاه مدیران

در پنج حیطه مدیریت ،عملکرد ،قوانین و مقررات ،مشارکت جامعه و نتایج مورد

و کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد ،جمع آوری شد .حیطه ساختاری دارای

ارزیابی قرار دادند .در این مطالعه ،کمترین و بیشترین امتیاز پزشکان خانواده در

 21سؤال ،فرآیند  21سؤال و نتایج  31سؤال بود ،سؤاالت در مقیاس پنج گزینهای

حیطههای مشارکت جامعه و نتایج بود (.)92

لیکرت بهصورت خیلی خوب ( 5امتیاز) ،خوب ( 1امتیاز) ،تقریباً خوب ( 3امتیاز)،

بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت ،مدل  Donabedianیک مدل

ضعیف ( 2امتیاز) ،و خیلی ضعیف ( 9امتیاز) تنظیم شدند.

مناسب برای ارزیابی برنامهها و خدمات بهداشتی و درمانی است ( .)93این مدل بر

برای روایی صوری پرسشنامه از محاسبه  Impact Scoreاستفاده شد،

سه حیطه ساختار ،فرآیند و نتایج توجه دارد .حیطه ساختار ،منابعی مانند تجهیزات

روایی محتوایی نیز با استفاده از نظرات  90نفر از خبرگان انجام شد و نسبت و

و نیروی انسانی را شامل میشود که در تولید و تهیه خدمات مورد استفاده

شاخص روایی محتوا تائید شد و پس از اعمال اصالحات مورد تائید آنها قرار گرفت.

قرار میگیرند ،حیطه فرآیند اقداماتی را در برمیگیرد که باعث موفقیت در

برای تعیین پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ در یک نمونه  30نفری از

استفاده از منابع برای تولید خدمات اثربخش میشوند .حیطه نتایج نیز

شرکتکنندگان استفاده گردید .این میزان برای سؤاالت حیطه ساختاری

پیامدهای مورد انتظار مانند میزان رضایت ،درمان و مراقبت بیماریها را

( ،)α=0/951حیطه فرآیند ( ،)α=0/913حیطه نتایج ( )α=0/992محاسبه شد،

شامل میشود ( .)91از همین رو ،در این مطالعه بر اساس مدل ،Donabedian

پایایی کل پرسشنامه نیز  0/917به دست آمد .ارائه معرفینامه ،محرمانه ماندن

شاخصهای هر حیطه تدوین شده و عملکرد برنامه از نظر میزان دستیابی به اهداف

اطالعات فردی شرکتکنندگان و تشریح موضوع پرسشنامه برای شرکتکنندگان

تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رعایت شد .همچنین نتایج حاصل از این مطالعه برای استفاده در اختیار مدیران ارشد

آنچه مورد نیاز مدیران ارشد و سیاستگذاران نظام سالمت است،

دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سازمانهای مرتبط قرار خواهد گرفت .دادهها با

اطالعات مبتنی بر شواهد علمی و جامع از وضعیت اجرای برنامه پزشک

استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  29و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف،

خانواده است .این اطالعات زمینه تصمیمگیری و سیاستگذاری صحیح در

فریدمن ،کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند و  p>0/05معنی دار

خصوص ادامه و یا اصالح این برنامه را فراهم مینماید .با این حال ،مطالعات

در نظر گرفته شد.

کمی به ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در کشور با توجه به محتوی
زنجیرهای و فرآیندی پرداختهاند .مطالعات مقایسهای عالوه بر کمک به شناخت
بهتر نقاط ضعف و قوت برنامهها ،با استفاده از الگوبرداری ،انجام اصالحات اثربخش

یافتهها

را تسهیل میکند ( .)95لذا مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی اجرای برنامه پزشک

تعداد  991نفر از شرکتکنندگان ( )%50در حوزه شهری و  991نفر ( )%50در

خانواده در مناطق شهری و روستایی استان مازندران با رویکرد فرآیندی انجام گردید.

حوزه روستایی مشغول به فعالیت بودند .حدود نیمی از شرکتکنندگان بیشتر از 20
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مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل /دوره  /22سال 9311
ارزیابی اجرای برنامه پزشک خانواده...؛ قاسم عابدی و همکاران

سال سابقه کاری داشتند و بیش از نیمی از آنها ( )%57دارای مدرک تحصیلی

جدول  .9توزیع فراوانی و ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان برنامه

لیسانس بودند (جدول  .)9از نظر شرکت کنندگان ،میانگین امتیاز برنامه پزشک

پزشک خانواده شهری و روستایی استان مازندران

خانواده روستایی در حیطههای ساختاری ( ،)1/27±0/39فرآیندی ( )1/33±0/19و

آماره توصیفی

تعداد(درصد)

شهری

(991)50

روستایی

(991)50

کمتر از  5سال

(1)3/7

 5-90سال

(25)90/5

 90-95سال

(35)91/7

( )3/93±9/09و در حیطه نتایج نیز ،تجویز منطقی دارو ( )3/07±9/02اهمیت

 95-20سال

(51)21/7

بیشتری داشته است .در برنامه پزشک خانواده روستایی ،در حیطه ساختاری مهمترین

بیشتر از  20سال

(990)11/2

بعد ،فضای فیزیکی ( ،)1/19±0/10در حیطه فرآیندی و نتایج نیز به ترتیب ،سالمت

بیمه سالمت

(72)30/2

مدیران ارشد

(22)1/2

کارشناسان مسئول

(19)20/9

کارشناسان

(11)10/3

بهداشت و درمان

(929)53/7

بیمه سالمت

(990)11/2

فوقدیپلم

(92)5

لیسانس

(931)57/9

فوق لیسانس

(11)21/9

پزشک عمومی

(21)90/1

نتایج ( ،)1/39±0/31به طور معنی دار باالتر از امتیاز برنامه پزشک خانواده شهری
در این حیطهها بوده است (( )p>0/009جدول .)2

متغیرهای دموگرافیک
حوزه عملکردی

مقایسه میانگین رتبهها در ابعاد هر حیطه نشان میدهد که مهمترین
ابعاد حیطه ساختاری در برنامه پزشک خانواده شهری به ترتیب ابعاد تجهیزات
( )3/35±0/71و فضای فیزیکی ( )3/32±0/71بودند .در حیطه فرآیندی،
ابعاد مراقبت بیماریهای غیرواگیر ( )3/95±9/01و پایش و ارزشیابی

مادران و کودکان ( )1/20±0/10و بهبود شاخصهای آموزش بهداشت
( )1/33±0/71بود (جدول.)3

سابقه شغلی

گروه شرکتکنندگان

از نظر مدیران سازمان بیمه سالمت برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی
به ترتیب در حیطههای ساختاری ( )3/92±0/13و نتایج ( )1/37±0/30بیشترین
موفقیت را داشتهاند .مدیران ارشد نیز معتقد بودند بیشترین موفقیت هر دو برنامه

نوع سازمان

پزشک خانواده شهری ( )3/27±0/77و روستایی ( )1/33±0/39در حیطه فرآیندی
بوده است .کارشناسان مسئول نیز حیطه ساختاری را موفقترین حیطه برنامه شهری
( )3/99±0/12و روستایی ( )1/31±0/37میدانستند .با این وجود ،تفاوت بین

تحصیالت

نظرات گروههای شرکتکننده در هیچ کدام از حیطههای مورد بررسی معنیدار نبود
(( .)p>0/05جدول .)1

جدول  .2میانگین و نمره حیطههای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی استان مازندران
حیطه

حیطه ساختاری

حیطه فرآیندی

حیطه نتایج

حوزه

Mean±SD

شهری

6/81±0/36

*
روستایی

4/75±0/61

شهری

6/07±0/53

روستایی

4/66±0/48

شهری

6/87±0/57

*

*
روستایی

4/68±0/67

شهری

6/87±0/31

روستایی

4/60±0/66

*

کل

*

p>0/009

کل

6/56±0/57

6/54±0/17

6/31±0/17

6/58±0/10

آماره  zمن-ویتنی

-92/23

-99/71

-99/57

-99/99
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جدول  .3میانگین نمرات حیطهها و ابعاد برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی استان مازندران

حوزه پزشک خانواده شهری
حیطه و ابعاد

Mean±SD

p-value

حوزه پزشک خانواده روستایی
Mean±SD

p-value

حیطه ساختاری
تجهیزات

3/35±0/71

1/33±0/59

فضای فیزیکی

3/32±0/71

1/19±0/10

نیروی انسانی

3/91±0/73

آگاهی و مهارت کارکنان

3/91±0/77

1/35±0/17

بسته خدمات

3/95±0/11

1/30±0/73

تأمین مالی

2/91±0/99

1/01±0/71

p>0/009

1/22±0/51

p>0/008

حیطه فرآیندی
مراقبت بیماریهای غیرواگیر

3/95±9/01

1/95±0/99

پایش و ارزشیابی

3/93±9/09

1/91±0/19

سالمت مادران و کودکان

3/93±9/07

1/20±0/10

بهداشت مدارس

3/09±9/99

مراقبت بیماریهای واگیر

3/09±9/99

1/91±0/15

بهداشت محیط و حرفهای

3/02±9/90

1/95±9/05

آموزش بهداشت

2/19±9/09

1/20±0/17

p=0/3

1/97±0/19

p=0/7

حیطه نتایج
تجویز منطقی دارو

3/07±9/02

1/39±0/70

بهبود شاخصهای بهداشت مدارس

3/03±9/03

1/21±0/75

3/00±0/11

1/21±0/71

بهبود شاخصهای مراقبت
بیماریهای غیرواگیر
بهبود شاخصهای سالمت مادران و
کودکان
بهبود شاخصهای بهداشت محیط و
حرفهای

3/00±9/05
3/00±9/07

1/25±0/11
p>0/009

1/22±0/17

2/11±0/19

1/33±0/71

2/11±9/03

1/29±0/91

میزان رضایت کلی از برنامه

2/13±9/05

1/39±0/73

ارجاع منطبق بر نیاز

2/19±0/13

1/21±0/51

ارجاع معکوس از سطح دو

2/17±9/05

1/97±0/91

بهبود شاخصهای آموزش بهداشت
بهبود شاخصهای مراقبت
بیماریهای واگیر

p=0/1
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جدول  .1اختالف میانگین نمرات شرکتکنندگان به برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی استان مازندران

حوزه پزشک خانواده شهری
حیطه و گروه شرکت کنندگان

Mean±SD

آماره آزمون

حوزه پزشک خانواده روستایی

p-value

Mean±SD

آماره آزمون

p-value

حیطه ساختاری
4/77±0/47

بیمه سالمت

3/92±0/13

مدیران ارشد

3/22±0/11

کارشناسان مسئول

3/99±0/12

4/64±0/65

کارشناسان

3/20±0/51

4/40±0/68

2/99

0/511

4/76±0/63

7/17

0/401

حیطه فرآیندی
4/63±0/61

بیمه سالمت

6/80±0/50

مدیران ارشد

6/75±0/55

کارشناسان مسئول

7/70±0/17

4/75±0/76

کارشناسان

6/65±0/73

4/68±0/46

0/71

0/913

4/66±0/61

0/15

0/168

حیطه نتایج
1/37±0/30

بیمه سالمت

6/80±0/10

مدیران ارشد

6/86±0/17

کارشناسان مسئول

7/16±0/57

1/27±0/50

کارشناسان

6/07±0/35

1/35±0/11

3/11

0/211

1/27±0/39

2/92

0/745

کل
4/67±0/60

بیمه سالمت

6/80±0/33

مدیران ارشد

6/87±0/57

کارشناسان مسئول

7/77±0/58

4/77±0/46

کارشناسان

6/85±0/75

4/67±0/64

3/05

بحث و نتیجه گیری

0/391

4/75±0/68

8/01

0/517

مناسب ،توانسته است عملکرد خوبی در نظام ارجاع ،پاسخگویی ،بهبود دسترسی،

بر اساس نتایج تحقیق در تمام حیطهها میانگین نمره برنامه پزشک خانواده

کاهش هزینهها ،پوشش خدمات ،اولویت به خدمات سالمتنگر و رضایتمندی و

روستایی باالتر از پزشک خانواده شهری بوده و این تفاوت معنیدار بوده است.

نگرش کارکنان تیم سالمت و گیرندگان خدمت داشته باشد ( .)97در طرف مقابل،

مقایسه میانگین رتبهها نشان داد که مهمترین ابعاد حیطه ساختاری در برنامه پزشک

هر چند برنامه پزشک خانواده شهری دستاوردهایی مانند افزایش جمعیت تحت

خانواده شهری به ترتیب ابعاد تجهیزات و فضای فیزیکی بودند ،در حیطه فرآیندی،

پوشش ،ویزیت رایگان در سطح اول ،افزایش دسترسی به خدمات و بهبود نظام

ابعاد مراقبت بیماریهای غیرواگیر و پایش و ارزشیابی ،در حیطه نتایج نیز تجویز

سطحبندی خدمات داشته است (99و ،)1اما نتایج مطالعات دیگر نشان داد که برنامه

منطقی دارو وضعیت بهتری داشته است ،در برنامه پزشک خانواده روستایی ،در حیطه

پزشک خانواده شهری با ساختار و روش اجرای فعلی نمیتواند در دستیابی به

ساختاری مهمتر ین بعد فضای فیزیکی بوده و در حیطه فرآیندی و نتایج نیز به

پیامدهای مد نظر دستاورد چشمگیری داشته باشد.

ترتیب سالمت مادران و کودکان و بهبود شاخصهای آموزش بهداشت وضعیت
بهتری داشتهاند.

در مطالعه  Keshavarziو همکاران نشان داده شد که بیش از  97درصد
مدیران و متخصصان بهداشتی استانهای مازندران و فارس معتقدند که عملکرد

نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه پزشک خانواده روستایی بهطور معنیدار

برنامه پزشک خانواده شهری در حد متوسط و کم بوده است .تنها حدود  93درصد

موفقتر بوده است .در مطالعه  Khedmatiو همکاران نیز نشان داده شد که برنامه

این مدیران اعتقاد داشتند که عملکرد این برنامه در حد خوب است ( .)91نتایج این

پزشک خانواده روستایی در دستیابی به برخی شاخصهای مورد بررسی موفقتر از

مطالعه نشان داد که کمترین امتیاز در هر دو برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی

برنامه پزشک خانواده شهری بوده است ( .)91مطالعات کمی به ارزیابی نظاممند

در حیطه ساختاری مربوط به دریافت به هنگام و بهینه اعتبارات موردنیاز از مقامات

برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در ایران پرداختهاند ،بسیاری از مطالعات

باالدستی (تأمین مالی) بوده است .در مطالعه  Mohammadianو همکاران

تنها بر اساس یک جنبه خاص این برنامهها را ارزیابی کردهاند .در مطالعه Jabbari

بحث تأمین منابع مالی و نظام پرداخت ،مهمترین چالش برنامه پزشک خانواده

و همکاران با استخراج و مرور  31مقاله مرتبط نتیجه گرفتند که برنامه پزشک

معرفی شد ( .)20در مطالعه  Mohammadi Bolbanabadو همکاران از

خانواده روستایی علیرغم وجود نقاط ضعفی مانند آموزش ناکافی تیم سالمت ،محدود

ضعف در کارکرد بیمهها و ضعف در سیاستگذاری بهعنوان دالیل این مشکل یاد

بودن زمان دسترسی به پزشک ،حجم کاری زیاد و عدم تخصیص امکانات رفاهی

شده است ( .)29این نتیجه در مطالعه  Abediو همکاران نیز مشاهده شد که
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ضعف برنامه در مکانیسم پرداخت و سازمانهای خریدار خدمت را شناسایی کردند

مداوم این مراکز با افراد جامعه کمککننده خواهد بود .در حیطه نتایج ،در هر دو

( ،)7از طرفی افزایش بار مراجعات به مراکز مجری در تشدید این مشکل نقش داشته

برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی کمترین امتیاز به ارجاع معکوس از سطح

است .پس از اجرای برنامه پزشک خانواده بار مراجعات به مراکز مجری افزایش

دو به پزشکان خانواده داده شد ،در بسیاری از مطالعات دیگر ،نقص در ارجاع معکوس

یافته است (22و ،)99که به معنی نیاز بیشتر به منابع و امکانات است .این عوامل

مورد تأکید بوده است Khedmati .و همکاران در یک مطالعه مروری نشان دادند

دریافت بهینه اعتبارات را دچار مشکل کرده است .با توجه به تأکید اسناد باالدستی

که هر دو برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در بازخورد ارجاع از سطوح

مانند برنامههای توسعه و طرح تحول نظام سالمت به اجرای این برنامه ،به نظر

باالتر دچار مشکل هستند ( ،)91در مطالعه  Safizadehe Chamokhtariو

میرسد اختصاص ردیف بودجهای مشخص بتواند مشکالت مالی آن را کاهش دهد.

همکاران نیز نشان داده شد ضعفهای ساختاری و فرآیندی نظام ارجاع مانند کمبود

نکته مهم این است که اجرای برنامه پزشک خانواده تأثیر مثبتی بر کاهش

امکانات و تجهیزات ،عدم اجرای پرونده الکترونیک سالمت ،مشکالت نظام پرداخت

هزینههای غیرضروری داشته است ( ،)23لذا سرمایهگذاری در این برنامه ،میتواند

و مکانیسم ناقص مشارکت بیمهها برنامه را با چالشهای زیادی مواجه کرده است

موجب کاهش هزینههای نظام سالمت گردد.

( Mohammadi Bolbanabad .)99و همکاران نیز در مطالعه خود ضعف

در حیطه فرآیندی ،کمترین موفقیت برنامه پزشک خانواده شهری مربوط

برنامه پزشک خانواده را در ارجاع معکوس بیماران تائید کردند و سه عامل طوالنی

به عدم آموزش کافی و متناسب با بسته خدمات پزشک خانواده برای اعضای

بودن مسیر ارجاع ،عدم وجود بازخورد از سطوح باالتر و عدم رعایت نظام ارجاع

تیم سالمت بود .در مطالعه  Mehrolhassaniو همکاران نیز نشان داده شد

توسط مردم ،کارکنان و پزشکان را مهمترین نقطهضعفهای نظام ارجاع معرفی

که آموزشهای ارائه شده برای اعضای تیم سالمت در برنامه پزشک خانواده

کردند (.)29

روستایی اثربخشی الزم را ندارند ( Mohammadi Bolbanabad .)21و

نتایج تحقیق نشان داد که در ابعاد سهگانه ساختار ،فرآیندی و نتایج ،پزشک

همکاران نیز نشان دادند که کمبود آموزش دانشگاهی برای اعضای تیم سالمت،

خانواده روستایی وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به خانواده شهری دارد ،با توجه به

درمان محور بودن آموزشها و ضعف در آموزش بدو خدمت سه چالش اصلی برنامه

نتایج مطالعه ،پیشنهاد میشود فرآیندهای نظام ارجاع معکوس مورد بازبینی قرار

پزشک خانواده در این حوزه است ( .)29ضروری است که مدیران دورههای آموزشی

گرفته و راهکارهای اصالحی جهت مشارکت بیشتر پزشکان متخصص و بخش

متناسب و اثر بخش را برای اعضای تیم سالمت برگزار نمایند و مهارتهای علمی

خصوصی به کار گرفته شود و استفاده از فرآیندهای نظارتی و کنترلی مناسب و

و عملی آنها را در فواصل منظم مورد ارزیابی قرار دهند .از طرفی ،در

همچنین تعیین میزان پسخوراند پزشکان در سطوح باالتر بهعنوان شاخصی جهت

مطالعاتی نشان داده شده است که دستورالعملهای اجرایی برنامه پزشک خانواده

جبران خدمت ،میتواند کمککننده باشد .در برنامه مراقبت بیماریهای غیر واگیر

نیز بهصورت مداوم در حال تغییر است (21و20و )1که این موضوع ممکن است

نیز با توجه به رشد عوامل خطر آن در سالهای اخیر ،توجه بیشتر مدیران جهت

اعضای تیم سالمت را دچار سردرگمی کرده و در کیفیت ارائه خدمات توسط آنها

برنامهریزی و سیاستگذاری اصولی و مبتنی بر شواهد ضروری است.

ایجاد مشکل نماید.

تضاد منافع

در برنامه پزشک خانواده روستایی ،پایینترین امتیاز در حیطه فرآیندی مربوط

نویسندگان بیان میدارند که تضاد منافعی وجود نداشته است.

به اجرای برنامه مراقبت بیماریهای غیرواگیر طبق استاندارد مندرج در دستورالعمل
بود .در مطالعه  Hosseini gardianو همکاران نشان داده شد که در برنامه
پزشک خانواده روستایی تنها  97درصد بیماران دیابتی تحت پوشش از مراقبت

تقدیر و تشکر

مطلوب برخوردار بودند ( ، )25نتایج این مطالعه مشابه پژوهش حاضر ،لزوم بهبود

بدینوسیله از همکاری و مساعدت مراکز بهداشت شهرستانهای استان

عملکرد برنامه در حوزه مراقبت بیماریهای غیرواگیر را نشان میدهد ،ایران طبق

مازندران ،سازمان بیمه سالمت استان مازندران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری و

سند ملی بیماریهای غیرواگیر متعهد به کاهش  %25از خطر مرگهای زودرس

همچنین مدیران محترم معاونتهای پژوهشی ،درمان و بهداشت دانشگاه علوم

ناشی از بیماریهای غیرواگیر شده است .استفاده از ظرفیت شبکه بهداشتی کشور

پزشکی مازندران و کلیه همکاران محترم که در انجام این پژوهش ،پژوهشگر را

و برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی به دلیل گستردگی آن و همچنین ارتباط

یاری نمودند ،تقدیر و تشکر میگردد.





9311  سال/22  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل

932

؛ قاسم عابدی و همکاران...ارزیابی اجرای برنامه پزشک خانواده

Evaluating the Implementation of Family Physician Program in
Urban and Rural Areas of Mazandaran Province
Based on Process Approach
Gh. Abedi (PhD)1, Z. Esmaeili Seraji (MSc(2, Gh. Mahmoodi (PhD)3, M.A. Jahani (PhD)4, M. Abbasi (MSc)5

1.Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, I.R.Iran
2.Department of Health Services, School of Medicine, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, I.R.Iran
3.Hospital Administration Research Center, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, I.R.Iran
4.Social Determinants of Health Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran
5.Department of Health Economics and Management, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran,
I.R.Iran
J Babol Univ Med Sci; 22; 2020; PP: 126-134
Received: Jul 28th 2019, Revised: Oct 1st 2019, Accepted: Nov 7th 2019.

ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Assessing health systems paves the way for reforms in structures and processes
to achieve better results. Therefore, the present study was conducted to evaluate the implementation of family physician
program in urban and rural areas of Mazandaran province using process approach.
METHODS: This cross-sectional study was conducted in 2017 among 238 managers, health experts and health insurance
experts who were selected by census from 12 cities. Data were collected and evaluated using a researcher-made
questionnaire with high validity and reliability, which evaluates urban and rural family physician program in three
domains of structure, process and outcomes.
FINDINGS: The mean score of the domain of structure (4.27±27.38), process (4.33±0.41) and outcomes (4.31±0.39) of
rural family physician program was significantly higher than urban family physician program (p<0.001). In the urban
family physician program, the most important dimension in the domain of structure was equipment (3.35±0.76), in the
domain of process was care for non-communicable diseases (3.15±1.06) and in the domain of outcomes was reasonable
prescription of medicine (3.07±1.02). In the rural family physician program, the most important dimension in the domain
of structure was physical space (4.41±0.60) and in the dimensions of process and outcomes, the health of mothers and
children (4.20±0.90) and the improvement of health promotion indicators (4.33±0.76) were more important, respectively.
CONCLUSION: Based on the results of this study in three domains of structure, process and outcomes, the rural family
physician program was relatively better than the urban family physician program.
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