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مقاله پژوهشي

جواد برزگری ،1آیدین آرین خصال ،*2زینب معین فر ،3فرید ابوالحسنی شهرضا

4

-1کارشــناس ارشــد مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ،مرکــز تحقیقــات علــوم مدیریــت و اقتصــاد ســامت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران ،تهــران ،ایــران  -2دکتــری سیاســتگذاری و مدیریــت
ســامت -گــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانی-دانشــکده مدیریــت و اطــاع رســانی پزشکی-دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی ایــران -3متخصــص پزشــکی اجتماعــی،
گــروه پزشــکی اجتماعــی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تهــران -4متخصــص بیماریهــای داخلــی ،مؤسســه ملــی تحقیقــات ســامت جمهــوری اســامی ایــران ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی تهــران
*نویسنده مسئول :تهران ،خیابان ولی عصر ،خیابان رشید یاسمی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،کدپستی ،1996713883 :تلفکس،88883334:
پست الكترونيكaryankhesal.a@iums.ac.ir :

دریافت  96/10/18 :پذیرش97/2/2 :

چکیده

تاریخچــه :کاهــش بــار جهانــی بیماریهــای غیرواگیــر یــک اولویــت و ضــرورت بــرای توســعه پایــدار اســت .هــدف مطالعــه حاضــر
تعییــن عوامــل موثــر بــر حفــظ خدمتگیــران در واحدهــای پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر بــود.
روشکار :پژوهــش توصیفی-تحلیلــی حاضــر ،در ســال  1394روی  418نفــر از مراجعیــن واحدهــای پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای
غیرواگیــر مرکــز بهداشــت جنــوب تهــران انجــام شــد؛ شــرکتکنندگان بــا روش نمونهگیــری تصادفــی سیســتماتیک انتخــاب شــدند.
دادههــای ثبتشــده مــورد تحلیــل توصیفــی و رگرســیون قــرار گرفتنــد ،و بــا تمــاس تلفنــی ،ســطح رضایــت از خدمــات بررســی شــد.
یافتههــا :حــدود دو ســوم شــرکتکنندگان زن بودنــد .نزدیــک بــه نیمــی از خدمتگیــران بیســواد یــا بــا تحصیــات ابتدایــی بــوده،
تنهــا  %6ســطح تحصیــات باالتــر از دیپلــم داشــتند .همچنیــن %94 ،خدمتگیــران از خدمــات راضــی بودنــد .ارتبــاط مســتقیم و مثبتــی
میــان دفعــات ویزیــت در مــدت زمــان تحــت نظــر بــودن و دفعــات تمــاس در همــان مــدت مشــاهده شــد (.)r=0.53, P <0.001
مــدت تحــت نظــر بــودن بــا حفــظ خدمتگیــران ارتبــاط معنـیدار داشــت )P =0.004, OR=1.002(.مــدت زمــان تحــت نظــر بــودن
بیمــار ،دفعــات پیگیــری از ســوی مرکــز بهداشــت ،و دفعــات ویزیــت در مــدت زمــان تحــت نظــر بــودن در افــرادی کــه پرونــده فعــال
داشــتند بهطــور معن ـیداری بیشــتر از افــراد غیرفعــال بــود (.)P <0.001
نتیجهگیــری :علیرغــم اینکــه دفعــات ویزیــت و تمــاس در مــدت تحــت نظــر بــودن بــا دفعــات مراجعــه و پرونــده فعــال افــراد
ارتبــاط دارد ،باعــث وفــاداری بیشــتر مشــتریان نیــز میشــود؛ رضایــت صــرف از خدمــات دلیــل حفــظ مراجعــان نیســت.

واژههای کلیدی :حفظ مشتری ،پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر ،بیماریهای غیرواگیر ،غربالگری ،ایران

مقدمه

درخصــوص ارتقــای خدمــات بهداشــتی-درمانی الزم اســت
دو بعــد درنظــر گرفتهشــود :انتخــاب محــل ارائــه درمــان
مناســب ،و تضمیــن حفــظ و مراجعــه مجــدد بیمــار .مطالعــات
بیشــتری پیرامــون بخــش اول صــورت گرفتــه ،چراکــه تصــور
میشــود عوامــل موثــر بــر آغــاز اســتفاده از خدمــات بهداشــتی-
درمانــی بــر تــداوم اســتفاده نیــز تاثیرگذارنــد ( .)1حفــظ مشــتری
ســنگ بنــای تجــارت موفــق محســوب میشــود .هنگامیکــه
مشــتریان ســازمان را تــرک میکننــد ،درواقــع ارزش ســازمان
کاهــش مییابــد .مشــتری کمتــر ،بــه معنــای درآمــد کمتــر
اســت .حفــظ مشــتری بــه رضایــت مشــتری و وفــاداری وی
ارتبــاط دارد .بنابــر تفکــر ســنتی در تجــارت مراقبــت ســامت،
رضایــت بیمــار بایــد بهطــور ویــژه مــورد توجــه قرارگیــرد؛ بهتــر

اســت دیــدگاه مســئولین نســبت بــه ایــن موضــوع تغییــر کــرده،
حفــظ بیمــار بهعنــوان جزئــی از برنامــه رضایــت وی درنظــر
گرفتهشــود (.)2
از ســویی ،بیماریهــای غیرواگیــر یکــی از بزرگتریــن
چالشهــای بهداشــت عمومــی قــرن  21بــوده ،کاهــش بــار
جهانــی بیماریهــای غیرواگیــر یــک اولویــت و ضــرورت بــرای
توســعه پایــدار بهحســاب میآیــد ( .)3ایــن بیماریهــا مســئول
مــرگ  38میلیــون نفــر ،یــا بهعبارتــی  %68از کل مــرگ و میرهــا
( 56میلیــون مــورد) در ســال  2012بودهانــد( .)4نــرخ مــرگو
میــر ناشــی از بیماریهــای غیرواگیــر در حــال افزایــش اســت
و پیشبینــی میشــود ایــن رونــد از  28میلیــون مــورد در ســال
 2012بــه  52میلیــون در ســال  2030افزایــش یابــد .بیمــاری
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مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

روش کار

پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی ،مقطعــی بــوده،
محیــط انجــام آن واحدهــای پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای
غیرواگیــر مرکــز بهداشــت جنــوب تهــران ،و جامعــه پژوهــش را
مراجعیــن ایــن واحدهــا تشــکیل دادنــد .مطالعــه در دســت ،در دو
مرحلــه انجــام گرفــت:
مرحله اول:
ابتــدا  418فــرم از فرمهــای مراجعیــن واحدهــای پیشــگیری
و کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر بهصــورت تصادفــی ســاده
انتخــاب شــد ،و بــرای اســتخراج و ثبــت متغیرهــای ســن،
جنــس ،تحصیــات ،میــزان پاســخ بــه درمــان مراجعیــن،
و پیگیــری بیمــاران از یــک فــرم اکســل اســتفاده شــد.
پروندههــای استخراجشــده شــامل بــازه زمانــی  1389تــا
 1394بودنــد .بــرای دریافتکننــدگان خدمــت ،بــر اســاس
فعــال یــا غیرفعــال بــودن پرونــده ،یــک متغیــر دو وضعــی
درنظــر گرفتــه شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه بیمارانــی کــه هنــوز
نوبــت مراجعــه آنهــا فرانرســیده ،و یــا رســیده و کمتــر از دو
هفتــه از آن گذشــته بــود ،فعــال و ســایر مــوارد ،غیــر فعــال
(افــرادی کــه دو هفتــه یــا بیشــتر از زمــان تعییــن شــده بــرای
مراجعــه آنهــا گذشــته و هنــوز مراجعــه نکردهبودنــد) قلمــداد
شــدند .ســایر متغیرهــا (ســن ،جنــس ،تحصیــات بیمــار ،پاســخ
بــه درمــان ،و پیگیــری) بهعنــوان متغیرهــای مســتقل در نظــر
گرفتهشدند.
منظــور از پاســخ کامــل بــه درمــان ،کاهــش قندخــون بــه
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دیابــت در ســال  2012بهطــور مســتقیم مســئول یــک و نیــم
میلیــون مــرگ و همچنیــن  89میلیــون ( DALYســالهای
ازدســت رفتــه بــه ســبب معلولیت)1بــوده اســت( .)3در ایــران در
ســال  2012شــیوع قنــد خــون بــاال (بیــش از حــد نرمــال) در
ه بــاال بــه ترتیــب  %11/6و %12/7
مــردان و زنــان  18ســال بــ 
بودهاســت .فشــارخون بــاال نیــز بــه علــت شــیوع بــاال و ارتبــاط
بــا بیمــاری قلبی-عروقــی از جملــه مهمترین مشــکالت ســامت
عمومــی بهحســاب میآیــد .در ایــران در ســال  2012شــیوع
پرفشــاری خــون (باالتــر از 140/90میلیمتــر جیــوه) در مــردان و
زنــان  18ســال بــه بــاال بــه ترتیــب  %24/1و  %23/3بــوده اســت.
شــیوع چاقــی (شــاخص تــوده بدنــی یــا )30 <2 BMIدر ایــران
در ســال  2012در مــردان و زنــان  18ســال بــه بــاال بــه ترتیــب
 %20/1و  %32/0بــوده اســت (.)4
بــا توجــه بــه آمــار بــاالی ابتــا بــه بیماریهــای غیرواگیــر
و مــرگ و میــر ناشــی از آنهــا ،در ســپتامبر ســال 2011
رهبــران جهــان روی نقشــهراهی بــرای کاهــش بــار جهانــی
بیماریهــای غیرواگیــر اجمــاع کردنــد؛ در مجمــع جهانــی
بهداشــت ســال  ،2013بــرای تســریع تالشهــای ملــی در
راســتای کاهــش بــار بیماریهــای غیرواگیــر ،مجموعــه
اقداماتــی تحــت عنــوان «برنامــه اقــدام بیماریهــای
غیرواگیــر  3»2020-2013طراحــی شــد کــه شــامل نــه هــدف
داوطلبانــه اســت(.)3
هــدف مدیریــت بیماریهــای غیرواگیــر ،کاهــش عــوارض
ایــن بیماریهاســت و بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر میبایســت
مراقبــت بلندمــدت توســط کادر بهداشــت و درمــان بــه ایــن
بیمــاران ارائــه شــود .ایجــاد انگیــزه در بیمــاران بــرای ادامــه
ایــن رونــد برعهــده کادر بهداشــت و درمــان اســت (.)5
در ایــران بهمنظــور کاهــش بــار بیماریهــای غیرواگیــر،
واحدهــای پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر از ســال
 ،1388همزمــان بــا برنامــه غربالگــری دیابــت شــهری ،در پنــج
شــهر بــزرگ کشــور بــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون نفــر
بهصــورت پایلــوت راهانــدازی شــد .در دانشــگاه علــوم پزشــکی
تهــران از ســال  1389توجــه ویــژهای بــه ایــن واحدهــا شــده،
اســتانداردهای خاصــی بــرای پرســنل ،فضــای فیزیکــی ،و گردش
کار آنهــا تعریــف شدهاســت .در ایــن واحدهــا ،افــراد از نظــر
بیماریهــای دیابــت ،چاقــی ،پرفشــاری خــون ،هایپرلیپیدمــی ،و
اختــاالت روانپزشــکی بررســی و شناســایی شــده ،تحــت کنتــرل
و درمــان قــرار میگیرنــد ( .)6در ابتــدای برنامــه غربالگــری،
جمعیــت تحــت پوشــش از اولویــت باالتــری برخــوردار بــود و
اطالعرســانی بــه جمعیــت تحــت پوشــش از طریــق نصــب بنــر،
توزیــع تراکــت و ...انجــام میگرفــت تــا افــراد بــاالی 30ســال
بهصــورت داوطلبانــه جهــت غربالگــری بــه ایــن واحدهــا مراجعــه
نماینــد .بــا گذشــت زمــان ،مراقبــت بیمــاران شناســایی شــده حائز
اهمیــت گردیــد و از غربالگریهــا کاســته شــد.

در ایــن واحدهــا ،ویزیــت پزشــک و کارشــناس تغذیــه
بــرای کلیــه مراجعــات بیمــار رایــگان بــوده ،آزمایشهــای
غربالگــری مراجعــان جهــت شناســایی مبتالیــان بــه دیابــت،
هایپرلیپیدمــی ،و پرفشــاری خــون (شــامل آزمایشهــای
creatinine, fasting blood sugar, triglyceride, cholesterol
high-density lipoprotein, low-density lipoprotein,
 )creatinine urine albumin ratioنیــز رایــگان اســت .پــس
از تشــخیص بیمــاری ،هزینــه ســایر آزمایشهــای مرتبــط
بــا کنتــرل و درمــان بــر عهــده بیمــار اســت ،کــه بــا توجــه
بــه وضعیــت بیمــار توســط پزشــک در ویزیتهــای دورهای
درخواســت میشــود .ایــن رونــد بــر اســاس اســتانداردهای
بومیسازیشــده منطبــق بــا گایدالینهــای معتبــر ،هــر ســه
مــاه یــک بــار میباشــد (.)7 ,6
مراجعــه مکــرر بــه پزشــک و کارشــناس تغذیــه و انــدازه
گیــری متنــاوب قندخــون ،اصلــی اجتنابناپذیــر در کنتــرل و
درمــان بیماریهــای مزمــن غیرواگیــر بهشــمار مــیرود .بــا
ایــن حــال ،بســیاری از بیمــاران بــه دالیــل مختلــف و نامعلــوم
از ادامــه حضــور و پیگیــری رونــد درمــان ســر بازمیزننــد .بــا
توجــه بــه ایــن مشــکل ،مطالعــه حاضــر بهمنظــور بررســی
عوامــل حفــظ خدمتگیــران در واحدهــای پیشــگیری و کنتــرل
بیماریهــای غیرواگیــر بهانجــام رســید.
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نتایج

در مطالعــه حاضــر  418شــرکتکننده حضورداشــتند کــه میانگین

ســن آنهــا ( 54/25 )12/69و  %68آنهــا زن بودنــد .مشــخصات
دموگرافیــک شــرکتکنندگان بــه تفکیــک فعــال بــودن یــا نبــودن
در  Table 1آورده شدهاســت .در مرحلــه دوم پژوهــش ،تعــداد 189
تمــاس موفقیتآمیــز برقرارشــد و از ایشــان دربــاره رضایــت از
خدمــات و فاصلــه محــل ســکونت تــا محــل ارائــه خدمــت ســوال
شــد؛  178( %94نفــر) از خدمــات راضــی بودنــد و ارتبــاط معنیداری
میــان رضایــت از خدمــات و فعــال بودن مشــاهده نشــد (.)P= 0/32
همچنیــن ،فاصلــه محــل ســکونت تــا محــل ارائــه خدمــت بــرای
 131( %69نفــر) کــم 34( %18 ،نفــر) متوســط ،و  24( %13نفــر) زیــاد
بــود و ارتبــاط معن ـیداری میــان فاصلــه محــل ســکونت و فعــال
بــودن فــرد مشــاهده نشــد (.)P= 0/75
در مــدل رگرســیون لجســتیک ،عوامــل موثــر بــر فعــال
بــودن بیمــار ،ازجملــه پاســخ بــه درمــان ،دفعــات پیگیــری،
دفعــات ویزیــت ،دفعــات تمــاس ،مــدت زمــان تحــت نظــر
بــودن ،دفعــات ویزیــت در مــدت تحــت نظــر بــودن ،و دفعــات
تمــاس در مــدت تحــت نظــر بــودن ،بررســی شــدند .بیشــترین
اثــر مربــوط بــه دفعــات ویزیــت ( )P = 0.047 ,OR:0.047و مــدت
زمــان تحــت نظــر بــودن ( )P=0.004, OR:1.002بــود (.)Table 2
بررســی ارتبــاط دفعــات تمــاس در مــدت تحــت نظــر بــودن
(حاصــل کســر تعــداد تمــاس برقرارشــده بــا فــرد جهــت
مراجعــه بــه مرکــز بــر کل تعــداد روزهایــی کــه وی در آن مرکــز
تحــت نظــر بــوده اســت) بــا دفعــات ویزیــت در همــان مــدت
(حاصــل کســر تعــداد ویزیــت انجامشــده بــرای فــرد بــر کل
تعــداد روزهایــی کــه وی در آن مرکــز تحــت نظــر بــوده اســت)
نشــان داد کــه بــا باالرفتــن دفعــات تمــاس در مــدت تحــت نظــر
بــودن ،دفعــات ویزیــت نیــز در همــان مــدت بهطــور معنـیداری
افزایــش داشــته اســت). (Figure 1) (r=0.53 , P<0.001

جدول  -1مشخصات افراد مراجعهکننده به واحدهای غیرواگیر بر حسب فعال و غیرفعال بودن آنها

متغیر
سن (سال) :میانگین±انحراف معیار

فعال

غیرفعال

تعداد=98

تعداد =278

13/02±54/85

12/05±54/44

P value
0/78
0/48

جنسیت :تعداد (درصد)
مرد

)24( 29

)76( 93

زن

)27( 69

)73( 185
0/085

شغل :تعداد (درصد)
خانه دار

)69( 60

)62( 88

شاغل

)16( 14

)28( 40

بازنشسته

)15( 13

)10( 14
0/25

تاهل :تعداد (درصد)
متاهل

)85( 82

)89( 228

مجرد ،طالق گرفته ،بیوه

)15( 15

)11( 28
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کمتــر از  120میلــی گــرم در دســی لیتــر ،کاهــش فشــارخون
بــه کمتــر از  140/90میلیمتــر جیــوه ،و یــا شــاخص تــوده بدنــی
کمتــر از  25اســت .منظــور از پاســخ نســبی بــه درمــان عبــارت
اســت از کاهــش قندخــون ،فشــارخون ،و شــاخص تــوده بدنــی،
امــا نــه در حــد اســتانداردهای ذکــر شــده در پاســخ کامــل .الزم
بــه ذکــر اســت کــه پاســخ بــه درمــان تنهــا بــرای کســانی کــه
دســتکم دو نوبــت ویزیــت داشــتند بررســی شــد.
بــرای بررســی معن ـیدار بــودن رابطــه متغیرهــای مســتقل و
وابســته ،از آمارههــای کای دو و والــد استفادهشــد .در صــورت
لــزوم ،از آزمونهــای غیرپارامتریــک متناظــر استفادهشــد.
ســپس ،تحلیــل رگرســیون لجســتیک بــا عوامــل پاســخ بــه
درمــان ،پیگیــری ،دفعــات ویزیــت ،دفعــات تمــاس ،مــدت تحــت
نظــر بــودن ،دفعــات ویزیــت در مــدت تحــت نظــر بــودن ،و
دفعــات تمــاس در مــدت تحــت نظــر بــودن انجــام شــد.
مرحله دوم:
در ایــن مرحلــه ،طــی تمــاس تلفنــی بــا مراجعیــن ،رضایــت
ایشــان از خدمــات ارائــه شــده و فاصلــه آنهــا بــا محــل ارائــه
خدمــت بررســی شــد .تعــداد  189تمــاس موفقیتآمیــز بــود و
نظــرات ایــن افــراد متعاقبــا ثبــت گردیــد.
مالحظــات اخالقــی :ایــن طــرح (بــا شــماره پژوهشــی
 )IUMS/SHMIS/1395/9311564004در دانشــگاه علــوم پزشــکی
و خدمــات بهداشــتی-درمانی ایــران تصویــب و تاییــد شــد.
جهــت محرمانــه نگهداشــتن اطالعــات ،دادههــای بیمــاران
بــدون ذکــر نــام استفادهشــد.
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0/36

سطح تحصیالت :تعداد (درصد)
بیسواد
خواندن و نوشتن
ابتدایی
دبیرستان
دانشگاه

)40( 12

)60( 18

)28( 18

)72( 46

)22( 17

)78( 60

)21( 13

)79( 48

)25( 6

)75( 18
0/054

پاسخ به درمان :تعداد (درصد)
کامل
نسبی
عدم پاسخ

)42( 25

)58( 35

)27( 21

)73( 57

)23( 17

)77( 56
0/014

پیگیری :تعداد (درصد)
بله
خیر
آخرین اقدام پیگیری است؟ تعداد (درصد)
بله
خیر

)24( 76

)76( 243

)40( 21

)60( 32

)4( 8

)96( 220

)26( 20

)74( 58

.جدول  -2رگرسیون عوامل موثر بر حفظ دریافتکنندگان خدمت

متغیر

پاسخ به درمان
پیگیری
تعداد ویزیت
تعداد تماس
مدت زمان تحت نظر بودن
تعداد ویزیت در مدت تحت نظر بودن
تعداد تماس در مدت تحت نظر بودن
constant

Beta

P-value

S.E

-0.052

0.849

0.274

0.949

-1.417

0.072

0.786

0.242

0.052-1.132

0.09

0.047

0.045

1.094

1.001-1.195

-0.075

0.158

0.053

0.928

0.836-1.029

0.002

0.004

0.001

1.002

1.001-1.003

-6.766

0.320

6.809

0.001

0.000-720.165

1.924

0.296

1.842

6.848

0.185-253.024

-1.174

R2=0.344

0.221

بحث

3.5

3

2

y = 0.9304x - 0.0096
R² = 0.5347

1.5

1

تعداد تماس در مدت تحت نظر بودن

2.5

0.5

0

2.5

2

1.5

1

تعداد ویزیت در مدت تحت نظر بودن

0.5

0
-0.5

شکل  :1ارتباط میان تعداد ویزیت و تعداد تماس در مدت زمان تحت نظر
بودن مراجعان

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

>0/001

0.960

OR

CI for OR%95
0.555-1.624

0.309

نتایــج نشــان داد کــه حــدود دو ســوم شــرکتکنندگان مطالعــه
حاضــر زن بودنــد .در مطالعــات مشــابهی پیرامــون مدیریــت
بیمــاری دیابــت در مراکــز بهداشــتی-درمانی شــهری در جنــوب
هنــد و تهــران نیز حــدود  %80بیمــاران زن بودنــد ( .)8 ,6درنتیجه
الزم اســت توجــه ویــژهای معطــوف جــذب مــردان به اســتفاده از
خدمــات غربالگــری و مراقبــت شــود .همچنیــن ،یافتههــا نشــان
داد کــه نزدیــک بــه نیمــی از خدمتگیــران بیســواد و یــا دارای
تحصیــات ابتدایــی بــوده ،تنهــا  %6تحصیــات دانشــگاهی
داشــتند .ایــن نتایــج تقریبــا مشــابه یافتههــای مطالعــه فــوق
اســت کــه در آن فراوانــی افــراد باســواد  %47/4بــرآورد شــده
اســت .لــذا ،الزم اســت علــل عــدم اســتقبال افــراد تحصیلکــرده
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راهنمایی

)31( 31

)69( 68

جواد برزگری و همكاران

مطالعــه حاضــر نشــانداد کــه افــراد فعــال بهطــور میانگیــن
حــدود  12بــار ویزیــت شــدهاند؛ در حالیکــه ایــن رقــم بــرای
افــراد غیرفعــال بهطــور میانگیــن  5بــار میباشــد .همچنیــن،
ارتبــاط مســتقیمی میــان دفعــات تمــاس و فعــال بــودن فــرد
مشاهدهشــد؛ بهطوریکــه بــا افــراد فعــال تمــاس بیشــتری
برقرارشــده و بیشــتر پیگیــری شــدهبودند .بهطــور میانگیــن بــا
هــر فــرد فعــال  5بــار تمــاس گرفتــه شــده؛ در صورتیکــه ایــن
رقــم بــرای افــراد غیرفعــال  3بــار میباشــد .همانطــور کــه
مطالعــات گذشــته ( )13 ,12 ,9نشــانداده ،پیگیــری بیمــاران در
حفــظ آنهــا تاثیــر مثبتــی داشــته اســت .لــذا ،توصیــه میشــود
جهــت بهبــود کیفیــت خدمــات قابلارائــه ،توجــه بیشــتری
بــه پیگیــری بیمــاران موجــود شــود ()14؛ چــرا کــه یکــی از
معیارهــای ارزیابــی کیفیــت خدمــات ،میــزان مراجعــه مجــدد
بیمــاران بــرای دریافــت خدمــات اســت.
نتایــج مطالعــه همچنیــن نشــان داد کــه  %60افــراد
شــرکتکننده کمتــر از  4بــار ویزیــت شــدهاند؛ ایــن امــر را
میتــوان چنیــن اســتنباطکرد کــه بســیاری از ایــن افــراد پــس
از انجــام آزمایــش و اطــاع از وضعیــت ســامتی غیربحرانــی
خــود ،از ادامــه مراجعــه و پیگیــری بــرای کاهــش وزن و
چربیخــون ســر باززدهانــد و پیشبینــی میشــود در آینــده
بــا بــروز عــوارض ســامتی ،بــرای دریافــت خدمــات تخصصــی
و اورژانســی مراجعــه کننــد ( .)15فراوانــی اختــاالت روان در
بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای غیرواگیــر میتوانــد یکــی
از علــل عدممراجعــه بهموقــع ایشــان بــه مراکــز و کنتــرل
نامناســب پیامدهــای بیمــاری باشــد (.)6
مــدت تحــت نظــر بــودن بــا فعــال بــودن افــراد ارتبــاط
داشــت .مراجعیــن فعــال بهطــور میانیگــن  851روز تحــت
نظــر بــوده انــد ،درحالیکــه میانگیــن تحــت نظــر بــودن افــراد
غیرفعــال  272روز میباشــد .تــداوم مراقبــت ،جــزء مهمــی از
کیفیــت مراقبــت در مراقبتهــای اولیــه ،بهویــژه بــرای افــراد
مبتــا بــه چنــد بیمــاری اســت (.)16
علیرغــم برخــی مطالعــات انجامشــده کــه رابطــه مســتقیم
میــان فاصلــه محــل ســکونت و محــل ارائــه خدمــت را نشــان
دادهانــد ( ،)17مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه فاصلــه مرکــز تــا
محــل ســکونت مراجعیــن تاثیــری در فعــال بــودن ایشــان نــدارد.
دلیــل ایــن امــر میتوانــد نزدیــک بــودن محــل ســکونت اکثــر
افــراد بــه محــل ارائــه خدمــت باشــد؛ چراکــه واحدهــای تحــت
مطالعــه در نقــاط مختلــف جنــوب تهــران پراکنــده هســتند و
فاصلــه محــل ســکونت اکثــر شــرکتکنندگان (نزدیــک بــه
 )%70تــا محــل ارائــه خدمــت کــم بــوده اســت.
نکتــه قابلتوجــه ،اظهــار رضایــت  %94از خدمتگیــران از
خدمــات ارائــه شــد ه طــی تمــاس تلفنــی بــا ایشــان اســت .بــا
توجــه بــه رضایــت بــاالی بیمــاران از خدمــات ارائــه شــده ،و
بهدنبــال آن وفــاداری یــا مراجعــه مجــدد بســیار کمتــر از میــزان
رضایــت ،اینگونــه میتــوان برداشــت کــرد کــه خدمــات ارائــه
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مشــخص شــده ،تمایــل ایــن افــراد بــه دریافــت خدمــات ســطح
یــک بیشــتر شــود .درضمــن ،الزم اســت بــرای آمــوزش افــراد
کمســواد ،کــه بیشــترین کاربــران ایــن طــرح هســتند ،ادبیــات
و روشهــای متناســب ب ـهکار گرفتــه شــود .البتــه شــاغلبودن
مــردان و افــراد تحصیلکــرده میتوانــد علــت اســتقبال ضعیفتــر
ایشــان بــرای دریافــت خدمــات ســطح یــک باشــد؛ چــرا کــه
مراکــز ارائــه خدمــات بهداشــتی ســطح یــک تنهــا در ســاعات
اداری ( 6تــا  )12فعــال هســتند .دلیــل دیگــر میتوانــد مراجعــه
افــراد تحصیلکــرده بــه مراکــز خصوصــی جهــت دریافــت
خدمــات مشــابه باشــد.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــانداد کــه بیــش از %30مراجعیــن
فعــال ،بیســواد و یــا دارای ســواد خوانــدن و نوشــتن بودنــد؛
در حالیکــه کمتــر از  %30افــراد دارای تحصیــات باالتــر از
خوانــدن و نوشــتن ،فعــال بودنــد .بــا اینحــال ،رابطــه میــان
تحصیــات و فعــال بــودن فــرد معن ـیدار نبــود .بــرای تعییــن
رابطــه میــان ســطح تحصیــات و فعــال بــودن بــه مطالعــات
بیشــتری نیــاز اســت؛ هرچنــد ممکــن اســت ایــن عامــل بــه
نــوع و نحــوه ارائــه خدمــات نیــز ارتبــاط داشــته باشــد .بهعنــوان
مثــال ،در ارائــه ایــن خدمــات ،بــرای پیگیــری بیمــاران از
ســرویس پیــام کوتــاه اســتفاده نشــده؛ ممکــن اســت درصــورت
اســتفاده از آن ،آمــار مخاطبــان تحصیلکــرده افزایــش مییافــت
و درصــد فعــال بــودن ایــن گــروه نیــز بیشــتر میشــد؛ چــرا
کــه در برخــی مطالعــات انجــام شــده بــر تاثیــر مثبــت اســتفاده
از پیــام کوتــاه در حفــظ بیمــاران مزمــن تاییــد شدهاســت (,9
 .)10اســتفاده از سیســتم پورتــال جهــت حفــظ خدمتگیــران
در برخــی مطالعــات مثبــت بــوده()11؛ امــا بــا توجــه بــه ســطح
تحصیــات مراجعیــن مطالعــه حاضــر ،اســتفاده از سیســتم
پورتــال مناســب بــه نظــر نمیرســد .همچنیــن ،الزم اســت
تاثیــر سیســتم پورتــال در کشــورمان بــا توجــه بــه وضعیــت
اقتصادی-فرهنگــی بررســی شــده ،در صــورت کارایــی ،پورتــال
مناســب جهــت اســتفاده خدمتگیــران راهانــدازی شــود.
بررســی پیگیریهــای تیــم غیرواگیــر نشــان داد کــه منشــی
واحــد بــا  %80از مراجعیــن جهــت مراجعــه مجــدد تمــاس
گرفتــه ،و ایشــان را بــه مرکــز بهداشــت فراخوانــده اســت.
ایــن پیگیریهــا بهمنظــور یــادآوری زمــان مراجعــه بعــدی
خدمتگیــران و تاکیــد بــر اهمیــت مراجعــه صــورت گرفتــه
اســت .بهدنبــال ایــن تماسهــا ،در مــواردی مخاطــب مراجعــه
کــرده ،امــا در تماسهــای بعــدی مراجعــه نکردهاســت .نتایــج
بدســت آمــده نشــانداد کــه ارتبــاط مســتقیمی میــان پیگیــری
و حفــظ خدمتگیــر وجــود دارد؛ بــا افزایــش دفعــات تمــاس
جهــت مراجعــه بــه واحــد غیرواگیــر ،تعــداد مراجعیــن نیــز بیشــتر
شدهاســت .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه مراجعــه فــرد بــه واحــد،
تاثیــر آموزشــی-درمانی مثبتــی بــر وی دارد ،افزایــش دفعــات
تمــاس اقدامــی مناســب و مثبــت در راســتای حفــظ مراجعیــن
و کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر بهشــمار مــیرود .همچنیــن،
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نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه مراکــز غربالگــری در
جلــب مشــارکت افــراد شــاغل ،مــردان ،و افــراد تحصیلکــرده
موفــق نبودهانــد؛ یکــی از علــل احتمالــی ایــن ناکامــی ،هــم
زمانــی ســاعات ارائــه خدمــات ســطح یــک بــا ســاعات اشــتغال
ایــن گــروه از مخاطبیــن اســت .همچنیــن ،رضایــت صــرف
از خدمــات دلیــل بــر حفــظ مراجعــان نیســت .رابطــه دفعــات
ویزیــت در مــدت تحــت نظــر بــودن بــا دفعــات تمــاس در همان
مــدت نشــان داد کــه هرچــه دفعــات تمــاس جهــت مراجعــه افراد
بــه واحــد غیرواگیــر بیشــتر باشــد ،دفعــات مراجعــه نیــز بیشــتر
میشــود .درنتیجــه ،تمــاس جهــت پیگیــری بیمــاران در حفــظ
آنهــا تاثیــر مثبتــی دارد و باعــث وفــاداری بیشــتر مشــتریان
مــی شــود.

کاربرد در تصمیمگیریهای مرتبط با
سیاستگذاریها در نظام سالمت

پیــش از انجــام ایــن مطالعــه ،مدیــران حــوزه بهداشــت

تشکر و قدردانی

بدینوســیله نویســندگان مقالــه حاضــر مراتــب ســپاس و
قدردانــی خــود را تقدیــم پرســنل مراکــز بهداشــتی کــه مــا را در
انجــام ایــن پژوهــش یــاری کردنــد مینماینــد.
این طرح با شــماره پژوهشــی IUMS/SHMIS/1395/9311564004
در دانشـــگاه علـــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی-درمانی ایــران
تصویــب و تاییــد شــد .جهــت محرمانــه نگهداشــتن اطالعــات،
دادههــای بیمــاران بــدون ذکــر نــام استفادهشــد.
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شــده حــال حاضر (پزشــک عمومــی ،کارشــناس تغذیه ،و پرســتار)
رضایــت بخــش بــوده ،امــا کافــی نیســت و تنــوع بیشــتر خدمــات
در اینگونــه واحدهــا (از جملــه خدمــات پزشــکان متخصــص و
برخــی خدمــات تشــخیصی ماننــد معاینــه چشــم و )..میتوانــد در
وفــاداری و حفــظ مراجعــه مجــدد موثــر باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت در جــدول  1در برخــی مــوارد
ریزشهایــی مشــاهده میشــود کــه ناشــی از عــدم ثبــت
کلیــه اطالعــات مراجعیــن توســط نیروهــای شــاغل در مرکــز
بهداشــت اســت و توصیــه میشــود ایــن مــوارد در مطالعــات
بعــدی بهبــود یابــد.

نظــرات متفاوتــی دربــاره عوامــل مرتبــط بــا حفــظ
خدمتگیــران داشــتند .مطالعــه حاضــر تاثیــر ایــن عوامــل
را بررســی کــرده ،نشــانداد کــه ســن ،جنــس ،تحصیــات ،و
فاصلــه محــل ســکونت تــا مرکــز در منطقــه شــهری تاثیــری
بــر وفــاداری مشــتریان نداشــته و پیگیــری خدمتگیــران
بــا تمــاس تلفنــی در مراجعــه مجــدد آنهــا بــه واحدهــای
غیرواگیــر موثــر بــوده اســت.
میتــوان از یافتههــای ایــن مطالعــه در تنظیــم شــرح
وظایــف نیروهــای شــاغل در بخــش بهداشــت و همچنیــن
آمــوزش آنهــا بــرای ارائــه خدمــات موثرتــر اســتفاده نمــود.
هنــگام تنظیــم نحــوه پرداخــت و جبــران خدمــات نیروهــای
شــاغل در بخــش ســامت میبایســت بــه اهمیــت حفــظ
خدمتگیــران و عوامــل مرتبــط بــا آن توجــه کافــی نمــوده،
زمینــه هدایــت فعالیــت پرســنل بــه ســمت ایــن اقدامــات را
همــوار کــرد.
حــوزه بهداشــت و بهخصــوص فعــاالن بخــش بیماریهــای
غیرواگیــر در وزارت بهداشــت و دانشــگاههای علــوم پزشــکی
کشــور میتواننــد از دادههــای ایــن مطالعــه بــرای تصمیمگیــری
درخصــوص ارائــه خدمــات موثــر اســتفاده کننــد.
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Abstract
Background:Reducing the global burden of non-communicable diseases is a priority and a necessity for

sustainable development. This study seeks to determine the factors affecting the maintenance of customers in
the prevention and control units for noninvasive diseases.

Methods:In this descriptive-analytic study in 2014, 418 patients from non-communicable disease prevention

and control units of Southern Tehran health center were selected through systematic random sampling. The data
were analyzed by descriptive and regression analysis and the satisfaction level of the services was examined
through telephone calls.

Results:About two thirds of the participants were female. Nearly half of customers were illiterate with an

elementary education and only 6% were above a diploma. A total of 94% of customers were satisfied with the
services. There was a direct positive correlation between the number of visits during the period of observation
and the number of contacts during the period of observation (r = 0.53, P < 0.001). The duration of follow-up
was significantly correlated with the maintenance of customers (P = 0.004, OR = 1.002). Duration of follow-up
of the patient, number of follow-ups from the health center, and number of visits during follow-up in those who
had active documents was significantly higher than that of whom had inactive documents (P < 0.001).

Conclusions:Despite the fact that the number of visits and number of calls during a follow-up is related to

the number of referrals and their active records, which lead to greater customer loyalty, the mere satisfaction
with services does not necessarily result in customer retention.

Keywords:Customer Retention; Non-Communicable Disease Prevention; Non-Communicable Diseases;
Screening; Iran
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