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مدیریت و ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ از طریق برنام ه ارتقاء کیفیت هتلینگ در
بیمارستانهای دولتی در طرح تحول نظام سالمت :روند اجرا ،نتایج و چالشها

 -1معــاون امــور فنــی و برنامهریــزی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی  -2معــاون درمــان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -3معــاون اجرایــی دفتــر مدیریــت
بیمارســتانی و تعالــی خدمــات بالینــی -4کارشــناس دفتــر مدیریــت بیمارســتانی و تعالــی خدمــات بالینــی ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -5مدیــر کل دفتــر ارزیابــی فنــاوری ،تدویــن
اســتاندارد و تعرفــه ســامت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -6معــاون اجرايــي معــاون درمــان وزارت بهداشــات درمــان و آمــوزش پزشــکی  -7رئیــس گــروه برنامهریــزی اقتصــاد و
بیمههــای ســامت ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -8رئیــس اداره مامایــی ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -9مشــاور معــاون درمــان در بیمــاری هــا .وزارت بهداشــت
درمــان و آمــوزش پزشــکی  -10رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -11رییــس اداره اورژانــس بیمارســتانی ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
 -12کارشــناس اداره هماهنگــی و برنامهریزیهــای بیمــه ســامت ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی  -13مدیــر روابــط عمومی معاونــت درمان ،وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی
 -14رئیــس اداره سیاس ـتگذاری تعرفــه و نظــام پرداخــت وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی  -15کارشــناس اداره سیاس ـتگذاری تعرفــه ،پرداخــت و منابــع درمــان ،وزارت بهداشــت
درمــان و آمــوزش پزشــکی  -16كارشــناس معاونــت درمــان ،وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی
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مقدمه

مراقبتهــای بهداشــتی جــزء خدمــات نــادری محســوب
میشــود کــه افــراد بــه آن نیــاز دارنــد امــا الزامــا خواهــان آن
نیســتند ( ،)1بــا ایــن حــال در کشــورهای توســعه یافتــه و در
حــال توســعه مراقبتهــای بهداشــتی در زمــره ســریعترین
خدمــات در حــال رشــد قــرار گرفتــه اســت ( )2همچنیــن مفهــوم
رضایــت منــدی بیمــاران در تمــام دنیــا در حــوزه مراقبــت
هــای پزشــکی اهمیــت بســیار ویــژه ای یافتــه اســت ،چراکــه
بیمــاران و همراهــان آنهــا مشــتریان اصلــی و نهایــی بیمارســتان
هــا بــوده و وظیفــه اصلــی ارايهدهنــدگان خدمــت ،بــرآوردن
نیازهــای واقعــی و محســوس ایــن مشــتریان اســت.
در حقیقــت ایــن رضایــت بیمــار اســت کــه نشــاندهنده
انجــام صحیــح خدمــات مطلــوب در بیمارســتان میباشــد،
رضایتــی کــه مســلما نمیتوانــد صرفـ ًا بــه دلیــل ارايــه خدمــات
حرف ـهای و بهرهمنــدی از فناوریهــای پیشــرفته محقــق شــود؛
بلکــه ســهم عمــده ایــن رضایتمنــدی متأثــر از کیفیــت و تنــوع
خدمــات هتلینــگ و رفتــار کارکنــان بیمارســتانها میباشــد و
هرچــه ایــن خدمــات متنوعتــر و بــا کیفیــت بهتــر ارايــه شــود،
رضایــت بیمــاران و احتمــال انتخــاب مجــدد بیمارســتان توســط
آنهــا بیشتــر میشــود (.)3
بنــا بــر آمــار اســتخراج شــده از ســازمانهای بیمهگــر83 ،
 %از خدمــات بســتری در ایــران بهوســیله بخــش دولتــی ارايــه
میشــود ،امــا بــا ایــن وجــود ،خدمتگیرنــدگان ،از کیفیــت
خدمــات هتلینــگ ارايــه شــده توســط بیمارســتانهای دولتــی
راضــی نبودنــد لــذا ارتقــاء کمــی و کیفــی خدمــات هتلینــگ

بیمارســتانی ،گامــی اساســی در جهــت افزایــش رضایــت
خدمتگیرنــدگان اســت و بــرای تحقــق ایــن هــدف نیــز،
تعریــف اســتانداردهای خدمــات هتلینــگ و یکپارچهســازی آن،
ضــروری بــود .1ارايــه تعریــف دقیقــی از واژه کیفیــت بــه دلیــل
ماهیــت ذهنــی و ناملمــوس آن دشــوار اســت و ارايــه ایــن تعریف
در حــوزه کیفیــت خدمــات ســامت بــه مراتــب دشــوارتر خواهــد
بــود و بــه جایــگاه اســتفاده از آن بســتگی دارد ( .)4بهطــور
کلــی ،کیفیــت خدمــات ســامت بــه تعامــل فرآینــد ارايــه
خدمــات ،مشــتری و ارايهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی بســتگی
دارد ( .)6 ,5هتلينــگ بــه مجموعــه تســهيالت و خدمــات ارايــه
شــده بــه بيمــاران در طــول مــدت بســتري ،اطــاق میشــود
کــه دو بعــد تجهيــزات و تشــريفات را در بــر میگیــرد .همچنیــن
برنامهريــزي و اجــرای تســهیالت و خدمــات مرتبــط بــا محیــط
بســتری بیمــار را نیــز شــامل میشــود.
علــت اصلــی تدویــن برنامــه ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ در
بیمارســتانهای دولتــی ،نارضایتــی مــردم از بخشهــای
بســتری دولتــی بــود .بهعبارتــی ،کیفیــت پاییــن تخــت بســتری،
میــز غــذا ،الکــر ،فضــای فیزیکــی ماننــد در و دیــوار و پردههــا و
رنگآمیــزی اتاقهــا ،نظافــت ،ســرویسهای بهداشــتی ،رفتــار
پرســنل ،غــذا و بحــث فضــای اقامتــی میــزان بــاالی نارضایتــی
در بیمــاران و همراهــان آنهــا بــه حــدی بــود کــه اقــدام فــوری
از ســوی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی را طلــب
میکــرد.
کتــاب  11جلــدی «اســتانداردهای برنامهریــزی و طراحــی بیمارســتان ایمــن» بــرای
تدویــن ایــن اســتانداردها مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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علــی ماهــر ،1محمــد آقاجانــی ،2مرجــان قطبــی ،3ســجاد برازنــده ،4عســل صفایــی ،4اللــه عنبــری ،4علیرضــا اولیاییمنــش،5
علــی شــهرامی ،6موســی طباطبایــی ،7فــرح بابایــی ،8جمشــید کرمانچــی ،9پیرحســین کولیوند ،10حســن واعظــی ،11مرضیــه زنگنه،12
16
آرزو دهقانــی ،13ســعید معنــوی ،14لیــا پورآقاســی ،15سيدهســنا حســيني
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مبانی نظری

واژه کیفیــت فاقــد یــک تعریــف واحــد در ســطح جهــان اســت.
کیفیــت بهعنــوان ارزش ( ،)7تعالــی ( ،)8تطابــق بــا تقاضــا و
انتظــارات ( ،)9تطابــق بــا نیازهــا ( ،)10تناســب بــرای اســتفاده
( ،)11پوشــش دادن انتظــارات مشــتری یــا حتی فراتــر از آن ()12
و ارايــه محصــوالت و خدمــات مطابــق بــا آخریــن مشــخصات
عملکــردی بهمنظــور بــرآورده کــردن نیازهــای صریــح و
ضمنــی مشــتری یــا حتــی فراتــر از آن کــه در نهایــت بــه حفــظ
مــداوم مشــتری منجــر میشــود ( .)13در رابطــه بــا کیفیــت
خدمــات بهداشــت و ســامت تعاریــف متعــددی ارايــه شــده
اســت .دونابدیــن 2کیفیــت خدمــات درمانــی را اینگونــه تعریــف
کــرده اســت :کاربــرد علــم و تکنولــوژی درمانــی بــه گونـهای که
مزایــای آن بــرای ســامتی بــدون افزایــش ریســک متناظــر،
حداکثــر شــود ( .)14در ایــن تعریــف ســه جــزء کیفیــت یعنــی
کیفیــت فنــی ،کیفیــت بیــن فــردی و مطلوبیــت و رفــاه تأکیــد
شــده اســت ( .)15در تعریــف دیگــری کیفیــت خدمات بهداشــتی
بهصــورت :ارايــه خدمــات بهمنظــور پاســخگویی بــه نیازهــای
مشــتری و کســب باالتریــن خروجــی بالینــی بــا منابــع در
دســتری ذکــر شــده اســت ( .)16مصــدقراد ( )2013ویژگــی در
مــورد کیفیــت مراقبتهــای بهداشــتی شناســایی کــرده اســت
کــه آنهــا را در  5دســته کلــی طبقهبنــدی کــرده اســت کــه
عبارتنــد از :محیــط ،همدلــی ،بهــرهوری ،اثربخشــی و کارایــی
( .)6بهطــور کلــی مصــدقراد در پژوهشــی عوامــل اثرگــذار بــر
کیفیــت خدمــات ســامت را در قالــب مــدل زیــر ارايــه کــرده
اســت (.)6
Donabedian

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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شکل  -1مدل پیشنهادی عوامل اثرگذار بر کیفیت خدمات مراقبتهای بهداشتی

منظــور از کیفیــت در برنامــه ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ طــرح
تحــول نظــام ســامت ،کیفیــت خدمــات بســتری اســت .بــه
عبــارت دیگــر هتلینــگ بــه مجموعــه تســهيالت و خدمــات
ارايهشــده بــه بيمــاران در طــول مــدت بســتري اشــاره دارد
کــه دو بُعــد تجهيــزات و تشــريفات را در برمیگیــرد؛ بهعــاوه
شــامل برنامهريــزي و اجــرای تســهیالت و خدمــات مرتبــط
بــا محیــط بســتری بیمــار میشــود .بنابرایــن در برنامــه ارتقــاء
کیفیــت هتلینــگ بیمارســتانها تعــداد بیمارســتانهای تحــت
پوشــش ،نــوع ســازه و قدمــت آنهــا ،اقــام و تجهیــزات
مــورد اســتفاده در بیمارســتانها ،کــه مهمتریــن آن تخــت
بیمارســتانی و ملزومــات آن و تعــداد پرســتار بــه ازای تخــت
کــه دارای اســتاندارد بینالمللــی اســت ،در ایــن برنامــه مــورد
توجــه قــرار گرفــت .از ایــن رو ،هتلينــگ بیمارســتانها در هفــت
محــور اصلــي آن مــورد بازبينــي قــرار گرفــت .بدینمنظــور
دســتورالعمل اجرايــي بــرای استانداردســازی ایــن  7محــور
طراحــي و تدویــنشــده اســت تــا از ایــن طریــق معیــاری بــرای
ارزیابــی و نظــارت بیمارســتانها ایجــاد شــود و مبنایــی بــرای
تعییــن ســطح خدماترســانی آنهــا در حــوزه هتلینــگ باشــد
( 7 .)17محــور اصلــی بــرای ارزیابــی خدمــات هتلینــگ در
بیمارســتانهای کشــور عبارتنــد از -1 :ســاختمان و تأسیســات
 -2تجهیــزات و امکانــات  -3خدمــات رفاهــی  -4خدمــات
نظافــت و بهداشــت و ایمنــی  -5تغذیــه بیمــار  -6امــور اداری
و گــردش کار  -7مديريــت منابــع انســاني و آمــوزش بيمــار و
كاركنــان

روش اجرا

مطالعــات پیشــین در زمینــه رضایتمنــدی بیمــاران بســتری
در بیمارســتانهای دولتــی نشــان م ـیداد کــه درصــد زیــادی
از نارضایتــی بیمــاران ناشــی از نارضایتــی از فضــای فیزیکــی و
کادر درمانــی بهخصــوص پرســتار اســت )3( .در ایــن مطالعــات،
مشــخص شــد کــه  %67از مجمــوع بیمارســتانهای کشــور،
فرســوده و غیرقابــل مقاومســازی هســتند و فضــای فیزیکــی
ایــن بیمارســتانها اغلــب در شــان بیمــاران نیســت .از ســوی
دیگــر ،در مجمــوع دو بخــش دولتــی و خصوصــی 1.7 ،تخــت
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هدف کلی
یکپارچهســازی کمــی و کیفی خدمــات هتلینگ و استانداردســازی
آنهــا بر اســاس نیازهــا و انتظــارات خدمتگیرندگان
اهداف اختصاصی
  ـرتبهبنــدی کیفیــت خدمــات هتلینــگ بیمارســتانهای تحــت
پوشــش وزارت بهداشــت ،درمــان آمــوزش پزشــکی.
  ـارتقــای کیفیــت خدمــات هتلینــگ در همــه بیمارســتانها
وزارت بهداشــت و کســب حداقــل رتبــه اســتاندارد ســه ســتاره.
  ـپاســخگویی بــه انتظــارات بیمــاران بــا خدمــات هتلینــگ
بیمارســتان
  ـایجــاد فضــای رقابتــی در بهبــود خدمــات هتلینــگ در
بیمارســتانهای تحــت پوشــش وزارت بهداشــت
  ـافزایش رضایتمندی بیماران و همراهان
  ـنظــارت ،ارزیابــی و پایــش مســتمر کیفیــت خدمــات هتلینــگ
بیمارســتانی
  ـایجاد تعریفی واحد از کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانی

علی ماهر و همكاران
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بــودو بیــش از نیمــی ازایــن تعــداد راتخــت فرســوده تشــکیل
میدهــد (.)3

بــه ازای هــر هــزار نفــر جمعیــت کشــور وجــود داشــت کــه
ســهم بیمارســتانهای دولتــی درآن بیــش ازبخــش خصوصــی

جدول  -1تعداد تختهای بیمارستانی در کشور

قدمت

91

15428

87

 50سال ()52-43

 40سال قدمت ()62-53

74

 20سال قدمت ()82-73

114

 30سال قدمت ()72-63
 10سال قدمت ()93-83
مجموع

16356
13703

112

13373

84

8225

15539
96122

562

تخت فرسوده

همچنیــن نــگاه بــه کمیــت کادر درمانــی در کشــور
نشــاندهنده فاصلــه سیســتم ســامت بــا شــرایط مطلــوب و
شــرایط کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه منطقــه

53619

اســت .بدیهــی اســت ایــن کمیــت محــدود در نحــوه توزیــع ملــی
و امــکان برقــراری عدالــت در دسترســی بــه پزشــک ،پرســتار و
مامــا تاثیرگــذار اســت (.)3

نمودار  -1مقایسه تعداد کادر درمانی در سه کشور منطقه

در ایــن میــان میانگیــن شــاخص اســتاندارد ســازمان
جهانــی بهداشــت بــرای گــروه پرســتاری  2.45نفــر بــه ازای
هــر تخــت بســتری میباشــد امــا در حــال حاضــر ضریــب
نیــروی پرســتاری در کشــور  1.05نفــر بــه ازای هــر تخــت
اســت .ایــن مســاله نیــاز بــه جــذب حداقــل  17000پرســتار
را بــرای رســیدن بــه اســتاندارد جهانــی ،نشــان میدهــد از
ایــنرو وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در پــی
آن اســت کــه بــا جــذب پرســتار ،شــاخص نیــروی گــروه
پرســتاری را در گام اول بــه  1.25نفــر بــه ازای هــر تخــت
ارتقــاء دهــد ( .)18توجــه بــه ایــن ســه شــاخص مهــم در
بحــث ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ و رفــع مشــکالت مرتبــط بــا
آن بــه افزایــش میــزان رضایــت بیمــاران و همراهــان آنهــا

منجــر شــد .در ایــن بخــش گامهــای اجرایــی ایــن برنامــه
مــرور خواهــد شــد.

گام اول :توجه به وظایف محوله از سوی اسناد باالدستی

وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا توجــه بــه
وظایــف محــول شــده از ســوی اســناد باالدســتی مصــوب،
میبایســت فعالیتهایــی را در زمینــه مرتبــط بــا ایــن برنامــه
انجــام دهــد کــه در ایــن بخــش بــدان اشــاره میشــود.
همانطــور کــه در ایــن اســناد بــدان اشــاره میشــود،
استانداردســازی تســهیالت ،تأمیــن مالــی و تــدارک خدمــات و
اجــازه تأمیــن خدمــات از ارايهکننــدگان دولتــی و غیردولتــی ،از
وظایــف و اختیــارات مجریــان ایــن برنامــه اســت.

اسناد باالدستی مرتبط با محور ارتقاء کیفیت هنلینگ در بیمارستانهای دولتی
قانون

قوانین پایه
سیاستهاي کلی سالمت

وظایــف واحدهــاي اســتانی وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی -مــاده 8
بند 7
بند 7-3

ناظر بر
فراهم کردن تسهیالت الزم و بهبود استاندارد آنها
 تأمین مالی و تدارك خدمات در حوزه سالمت با هدف پاسخگویی و ارايه خدماتمطلوب
 -تدارك خدمات توسط ارايهکنندگان دولتی و غیردولتی

تابستان  ،96دوره بیستم ،شماره دوم ،پیاپی 77
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بیش از  50سال

تعداد بیمارستانها

تعداد تخت بیمارستانی

102
گام دوم :ارزیابــی وضعیــت موجــود هتلینــگ بیمارســتانی در
بیمارســتانهای مشــمول برنامــه

گام ســوم :راســتیآزمایی اطالعــات جمــعآوری شــده بــا
فــرض صحــت خوداظهــاری و اصــاح آن درصــورت لــزوم

پــس از پایــان خوداظهــاری بیمارســتانها در  4محــور
موردنظــر در فــاز اول برنامــه ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ کــه
منجــر بــه شناســایی نیازهــای تعمیــر ،تعویــض و یــا بهســازی
اقــام و تجهیــزات و فضاهــای فیزیکــی بیمارســتانها شــد،
فعالیتهایــی بــرای صحهگــذاری اطالعــات جمــعآوری شــده،
انجــام شــد .در ایــن راســتا تیــم  24نفــرهای از مدیــران بــا
ســابقه کــه بیــش از 15ســال مدیــر بیمارســتان بودنــد و عمدتــا
رشــته تحصیلــی آنهــا در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا در
حوزههــای مدیریــت خدمــات بهداشــت و درمــان بــود ،بــه
همــراه تیــم  7نفــرهای شــامل نماينــده ســتاد اجرايــي کشــوري
(مســئول تيــم ارزيابــي) و کارشناســان حــوزه تجهيزات پزشــکي،
فنــي و عمرانــي ،پرســتاری ،تغذيــه ،منابــع انســاني و هتلــداري
تشــکیل شــد .بعــد از تشــکیل تیمهــا 20 ،تیــم از  24تیــم اصلــی
ظــرف  40روز بــه  576بیمارســتان مشــمول برنامــه اعــزام شــده
و از آنهــا بازدیــد کردنــد .در ایــن مرحلــه تیــم ارزیابــی برنامــه
ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ از ســتاد تحــول نظــام ســامت
بهمنظــور راســتیآزمایی بــه همــراه ایــن اطالعــات بــه
بیمارســتانها مراجعــه کــرده و اگــر مشــکلی وجــود داشــت آن
را برطــرف میکــرد .بعــد از بــه اتمــام رســیدن بازدیــد تیمهــای
ارزیابــی ،ســامانه  HSEبــرای کاربــران بیمارســتانی بســته شــد
و رمــز آن بهمــدت یــک هفتــه در اختیــار معاونــت درمــان

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

دانشــگاههای مربوطــه قــرار داده شــد تــا صحــت اطالعــات را
تأيیــد کننــد و یــا اگــر مشــکلی در آمــار وجــود داشــت ،اعــام
کننــد تــا بهصــورت مشــترک برطــرف شــود .در نهایــت پــس
از نزدیــک شــدن آمــار بــه واقعیــت ،مبنــای اجــرای برنامههــای
ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ در راســتای خریــد اقــام و
تجهیــزات ،تعمیــرات و توزیــع پــول ،اطالعــات ثبــت شــده در
ســامانه بــود کــه راســتیآزمایی شــده و موثــق بودنــد .الزم بــه
یــادآوری اســت کــه در اطالعــات ثبــت شــده بــه دلیــل ارزیابــی
میدانــی ارزیابــان آمــوزش دیــده و اخــذ نظــر معاونیــن درمــان و
ســایر ذینفعــان ،بــه نــدرت تناقــص وجــود داشــت.
گام چهــارم :برنامــه عملیاتــی بیمارســتانها در برنامــه
ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ

پــس از بازديــد ارزيابــان و تنظيــم تفاهمنامههــا ،از رؤســای
بیمارســتانها درخواســت شــد کــه در چهارچــوب برنامــه ارتقــاء
کیفیــت هتلینــگ برنامههــای خــود را ارايــ ه دهنــد .ســپس
رؤســاي بيمارســتانها موظــف بــه انجــام اقدامــات درج شــده
بــر طبــق برنامــه عملياتــي مــورد تاييــد ســرارزيابان شــدند .بــر
اســاس توافقــات صورتپذيرفتــه و بــا هماهنگــي دفتــر منابــع
فيزيكــي و طرحهــاي عمرانــي ،مبالــغ تعهــد شــده کــه بــه ازای
هــر تحــت ،در مــرداد  ،1393تخصیــص و در اختیــار معاونــت
توســعه دانشــگاهها قــرار گرفتــه اســت .بنــا بــه نتایــج حاصــل
از اولیــن دوره بازدیدهــا و بررســی و تحلیــل آنهــا ،دالیــل پاییــن
بــودن کیفیــت اجرایــی در برخــی از بیمارســتانها اســتخراج
شــد کــه عبــارت بودنــد از -1 :غیــر فنــی بــودن عوامــل اجرایــی
 -2مغایــرت نیازهــای بهســازی بیمارســتانها بــا مــوارد 8گانــه
ابالغــی -3عــدم برنامهریــزی و هماهنگــی مابیــن بخشهــا
و محدودیــت فضــای موجــود در بیمارســتانهای بــا ضریــب
اشــغال تخــت بــاال
در پاييــز ســال  1393مرحلــه دوم تخصيــص اعتبــار برنامــه
ارتقــاء کیفیــت هتلينــگ بــه بيمارســتانها انجــام شــد تــا بــر
طبــق توافقــات صــورت پذيرفتــه و برنامــه عملياتــي ،اقدامــات
الزم صــورت پذیــرد .در پایــان مرحلــه دوم تخصیــص اعتبــار
انتظــار میرفــت بیمارســتانها مــوارد زیــر را بــر اســاس برنامــه
عملیاتــی پیشبینــی شــده خــود بــا دریافــت  %20از تخصیــص
اعتبــار برنامــه انجــام داده باشــند:
 11رنگآمیــزی دیوارهــا و ســقف اتاقهــای بیمــاران و
راهــروی بخشهــای بســتری (در صــورت لــزوم)
 22تعمیــر یــا تعویــض دربهــای اتاقهــای بخشهــای
بســتری (در صــورت لــزوم)
 33بازســازی ســرویسهای بهداشــتی بخشهــای بســتری (در
صــورت لــزوم)
 44تعمیــرات جزيــي تخــت بســتری و میــز بیمــار ،الکــر،
برانــکارد و ویلچرهــا
 55تعمیــر یــا تعویــض پردههــای اتــاق بیمــاران (در صــورت
لــزوم)
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دســتورالعمل اجرایــی برنامــه ارتقــاء هتلینــگ توســط
اســاتید و مشــاوران حــوزه ســامت تدویــن و بــا نظرســنجی
از روســا و مدیــران بیمارســتانهای دولتــی و روســا و معاونیــن
دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر کشــور ،اصــاح شــد و
در تاریــخ  1393/02/15ابــاغ و اجرایــی شــد شــامل  7محــور
اصلــی و چکلیســتهای پیوستشــده مرتبــط بــا هرکــدام
اســت .محورهــای ذکــر شــده در دســتورالعمل عبارتنــد از:
ســاختمان و تاسيســات ،تجهيــزات و امکانــات ،خدمــات رفاهــي،
خدمــات نظافــت و بهداشــت ،تغذيــه بيمــار ،امــور اداري و گردش
کار و منابــع انســاني .از آنجــا کــه بــرآورد درســتی از شــرایط
موجــود در زمــان آغــاز برنامــه وجــود نداشــت لــذا ســتاد مرکــزی
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت طــی اطالعیــه شــماره 10
از تمامــی بیمارســتانهای تحــت پوشــش درخواســت کــرد کــه
اقــام و تجهیــزات مرتبــط بــا هتلینــگ بیمارســتانی خــود را
بررســی کــرده و نیازمنــدی تعمیــر یــا تعویــض اقــام مذکــور و
تعمیــر و بهســازی فضاهــای فیزیکــی مــورد نیــاز را در ســامانه
 Hse.health.gov.irاعــام کننــد .اطالعــات جمــعآوری شــده،
بــرآوردی از نیازهــای بیمارســتانهای دولتــی را در  4محــور
کیفیــت تجهیــزات بیمارســتان ،کیفیــت خدمــات رفاهــی ،کیفیت
ســرویس بهداشــتی و کیفیــت فضــای فیزیکــی بهدســت داد.
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علی ماهر و همكاران

گام پنجــم :خریــد متمرکــز بــا اولویــت دادن بــه تولیــد
داخلــی

بــر اســاس اطالعــات ثبــت شــده مرتبــط بــا هتلينــگ در
ســامانه طــرح تحــول ،ليســت اقــام و تجهيــزات هتلينــگ
جمعبنــدي و جهــت تصميمگيــري بــراي خريــد متمرکــز در
اختیــار هيــات امنــاي صرفهجویــی ارزي کــه ســازمانی وابســته
بــه وزارت بهداشــت اســت ،قــرار گرفــت .ســپس بخشــی از
اعتبــار برنامــه بــرای خریــد اقــام مــورد نیــاز بیمارســتانها در
اختیــار ایــن هیــأت امنــا قــرار گرفــت .آنهــا بــا برگــزار کــردن
مناقصههایــی ،بــا رویکــرد حمایــت از تولیــد داخــل در صــورت
شــرایط مســاوی بــا محصــول خارجــی (در زمــان تحریــم)،
بیمارســتانها را موظــف کردنــد کــه از شــرکتهای موجــود
در لیســت برنــدگان مناقصههــا ،اقــام و تجهیــزات مــورد نیــاز
خــود را کــه از قبــل اعــام کــرده بودنــد ،خریــداری کننــد .ایــن
امــر عــاوه بــر حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی و اشــتغالزایی
در زمینــه تجهیــزات بســتری بــه کاهــش قیمتهــا بهخصــوص
در مــورد تختهــا و تشــک بیمارســتانی منجــر شــد (.)21
گام ششم :تدوین استاندارد هتلینگ بیمارستانی

از آنجــا کــه یکــی از اهــداف اختصاصــی برنامــه ارتقــاء کیفیت
خدمــات هتلینــگ ،ایجــاد تعریفــی واحــد از کیفیــت خدمــات
هتلینــگ بیمارســتانی بــود و هســت ،مقــرر شــد کــه اســتانداردی
بــرای هتلینــگ بیمارســتانی تدویــن شــده و بیمارســتانها
در  4گــروه ســه ســتاره ،ســه ســتاره ،+چهــار ســتاره و پنــج
ســتاره تقســیمبندی شــوند .همچنیــن حداکثــر ظــرف مــدت
يکمــاه از ابــاغ دســتورالعمل ،نيــاز هــر بيمارســتان و بــرآورد
هزينههــاي بهبــود وضــع موجــود بــراي رســيدن بــه اســتاندارد
رتبــه ،3توســط تيــم ارزيــاب بــه ســتاد اجرايــي دانشــگاه اعــام
شــود .از ایــنرو تعــدادی از کارشناســان هتلــداری بــه تدویــن
ایــن اســتاندارد همــت گماشــته و در  7محــور برنامــه ارتقــاء

کیفیــت هتلینــگ معیارهــای و امتیازاتــی در نظــر گرفتنــد تــا
از ایــن طریــق ارزیابــان قــادر باشــند از طریــق مجمــوع امتیــاز
چکلیســتهای طراحــی شــده ،بیمارســتانها را رتبهبنــدی
کننــد .ایــن امــر در فــاز دوم برنامــه بدیــن جهــت حائــز
اهمیــت اســت کــه تخصیــص اعتبــار و تعییــن تعرفــه هتلینــگ
بیمارســتانها بــر اســاس رتبــه بیمارســتانها تعییــن میشــود.
بهعبارتــی در ســال  1394بيمارســتانهاي ســه ســتاره  %20و
بيمارســتانهاي ســه ســتاره %30 +بيشــتر از تعرفــه هتلينــگ
مصــوب دولتــی ســال  1393دريافــت نمودنــد وبيمارســتانهاي
 4و  5ســتاره از طريــق عقدقــرارداد بــا بيمههــاي تکميلــي
امــکان دريافــت هتلينــگ بــا نرخهــاي توافقــی بامجــوز هیــأت
امنــای دانشــگاه را داشــتند.
گام هفتم :نظارت دورهای مستمر

موضــوع ارزیابــی در اجــرای برنامههــای طــرح تحــول نظــام
ســامت ،از ابتــدا مــورد توجــه قــرار داشــت .برنامــه ارتقــاء کیفیت
هتلینــگ در فــاز اول در  4بخــش و در فــاز دوم در  7بخــش مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .ارزیابــان دانشــگاهی ،نظــر ســرارزیاب
آمــوزش دیــده و آشــنا بــا برنامــه ،آمــوزش دیدنــد و تحتنظــر
ســرارزیابان بــه ارزیابــی محورهــای مــورد توجــه برنامــه در
بیمارســتانهای تحــت پوشــش دانشــگاههای علــوم پزشــکی
پرداختنــد .ســرارزیابها تحتنظــر ناظــران ســتادی ،مســايل
و مشــکالت و ســؤاالت مطــرح شــده از ســوی ارزیابــان و کادر
اجرایــی بیمارســتانها را بــا ناظــران ســتادی درمیــان میگذاشــتند
و بــه ایــن طریــق در کوتاهتریــن زمــان ممکن،مســايل را حــل
و فصــل میکردنــد .بــه ایــن طریــق فــاز اول و دوم و ســوم
ارزیابــی در ســال اول کــه خروجــی آن تخصیــص اعتبــار براســاس
پیشــرفت فعالیتهــا بــود ،انجــام شــد( .)22واحــد نظــارت و
اعتباربخشــی نیــز بــر اســاس شــیوهنامه نظــارت بــر حســن اجرای
برنامههــای طــرح تحــول نظــام ســامت ،بــر فعالیتهــای هــر
کــدام از برنامههــا و از جملــه برنامــه ارتقــاء کیفیــت خدمــات
هتلینــگ ،نظــارت میکنــد وخروجــی نظــارت آنهاارايــه کارنامــه
بیمارســتانها در تمامــی برنامههــا بــه دانشــگاههای قطــب و
مقامــات باالتــر اســت.

گام هشــتم :توجــه بــر اهــداف جدیــد بــا تمرکــز بــر خاتمــه
دادن برنامههــای عملیاتــی مرحلــه اول

پــس از اجراییشــدن برنامــه ،بــا گذشــت زمــان و جلــو
رفتــن فعالیتهــای عملیاتــی و تخصیــص اعتبــار ،همچنیــن
خریــد متمرکــز و کاهــش قیمــت اقــام و تجهیــزات ،تخمیــن
زده شــد کــه بودجــه برنامــه ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ
بــه انــدازهای اســت کــه میتوانــد بــرای تعمیــر اورژانسهــا و
بخشهــای ویــژه نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد لــذا بخــش
اورژانــس بهعنــوان خــط مقــدم ارايــه خدمــات موردتوجــه
قــرار گرفــت .یکــی از ایراداتــی کــه بــه برنامــه ارتقــاء کیفیــت
خدمــات هتلینــگ وارد میشــد ،عــدم توجــه بــه اورژانسهــا
بــود در حالــی کــه برنامــه ارتقــاء هتلینــگ مربــوط بــه بخــش
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 66اصــاح روشــنایی اتــاق بیمــاران و راهــروی بخشهــای
بســتری (در صــورت لــزوم)
 77تعمیــر یــا تعویــض کفپــوش اتاقهــای بیمــاران و راهــرو
بخشهــای بســتری (در صــورت لــزوم)
 88تعمیــر یــا تعویــض وســایل ســرمایش ،گرمایــش محیطــی
اتــاق بیمــاران (در صــورت لــزوم)
در زمســتان  ،1393بهدســتور معاونــت درمــان ،از بودجــه
اختصــاص داده شــده بــه هتلينــگ بــه ازاي هــر بخــش بســتری،
اعتبــاری بــه بيمارســتانهاي تحــت پوشــش دانشــگاههاي علــوم
پزشــكي اختصــاص داده شــد .بــه همــراه بودجــه اختصاصيافتــه
بــراي هــر بخــش بيمارســتان يــك راهنمــاي پيشــنهادي ،جهــت
بهســازي اســتراحتگاه در اختيــار بيمارســتانها قــرار گرفــت تــا
در صــورت تمايــل بــا اســتفاده از اســتانداردهاي پيشــنهادي بــه
تجهيــز و بهســازي محيــط بپردازنــد ( .)20 ,19تخصیــص اعتبــار
در ســال  1394بــر اســاس درصــد پیشــرفت فیزیکــی برنامــه
عملیاتــی اعــام شــده از ســوی بیمارســتانها صــورت میپذیــرد.
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گام نهــم :برگــزاری جشــنواره ملــی تقدیــر از مجریــان برتــر
برنامــه ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ

بهمنظــور جمعبنــدی فعالیتهــای انجــام شــده در برنامــه

جدول  -2شاخصهای انتخاب برترین بیمارستانها در زمینه ارتقاء کیفیت هتلینگ

ردیف

شاخص

1

زیربنای بیمارستان (مترمربع)

2

تعداد تخت فعال در حین عملیات اجرایی طرح

3

ضریب اشغال تخت سالیانه

4

ضریب اشغال تخت در زمان اجرای طرح

5

مدت زمان اجرای طرح در هر بخش (ماه)

6

مدت زمان اجرای طرح در کل فضاهای تعمیراتی (ماه)

7

زیربنای کل فضاهای بازسازی شده (مترمربع)

8

مبلغ تخصیصیافته به بیمارستان

9

مبلغ هزینه کرده در هر بخش

10

مبلغ هزینه کرده کل

11

رعایت و اجرای ضوابط و استانداردهای بیمارستانی در حین عملیات اجرایی

12

رعایت نکات زیبایی شناختی

13

پیشرفت فیزیکی کل
جدول  -3مالک انتخاب برترینها

مالک انتخاب برترینها

ردیف
1

سرعت میانگین اجرایی

2

عملکرد اجرایی

پیشرفت فیزیکی کل *(مبلغ تخصیصیافته به بیمارستان /مبلغ هزینه کرده کل)

3

کیفیت اجرایی

(رعایت نکات زیبایی شناختی +رعایت و اجرای ضوابط و استانداردهای بیمارستانی در حین عملیات اجرایی)* 0.5

4

خدمترسانی بیمارستان در حین اجرای طرح

5

حجم عملیات
مجموع

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

(مدت زمان اجرای طرح در کل فضاهای تعمیراتی (ماه) /زیربنای کل فضاهای بازسازی شده (مترمربع))

(ضریب اشغال تخت سالیانه /ضریب اشغال تخت در زمان اجرای طرح)
(زیربنای بیمارستان (مترمربع)/زیربنای کل فضاهای بازسازی شده (مترمربع))

Downloaded from hakim.hbi.ir at 19:32 IRDT on Monday August 20th 2018

بســتری بیمارســتانها میشــد بــا ایــن وجــود در ســال دوم
برنامــه ،بــا همــکاری دفتــر توســعه منابــع فیزیکــی معاونــت
توســعه ،تعمیــر و بازســازی اورژانسهــا ،اتاقهــای عمــل و
ســه برنامــه دیگــر مــورد توجــه قــرار گرفــت .بهمنظــور بهبــود
فراینــد ارايــه خدمــات بــه بیمــاران در ســال  1394بــر بهســازی
و ســاخت اتاقهــای عمــل ،بخشهــای مراقبــت ویــژه و
اورژانسهــا ،مراکــز ســرطان و اتاقهــای زایمــان بــا مدیریــت
جداگانــه ،تمرکــز شــد .همچنیــن اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه تکمیــل  7حــوزه مــورد توجــه برنامــه ارتقــاء کیفیــت
خدمــات هتلینــگ بهمنظــور رســیدن بــه نقطــه مطلــوب ،در
صــورت پایــداری و تخصیــص اعتبــار مناســب ،بــه  4یــا  5ســال
تــاش مســتمر بــه خصــوص در حــوزه تاسیســات نیازمند اســت.

ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ در بیمارســتانهای تحــت
پوشــش وزارت بهداشــت ،از  9قطــب دانشــگاهی بهعــاوه
ســه دانشــگاه تهــران ،درخواســت شــد کــه بــا اســتعالم
از بیمارســتانهای تحــت پوشــش خــود ،بــه جمعبنــدی
فعالیتهــای آنهــا در  7محــور برنامــه اقــدام کننــد .اطالعــات
درخواســتی بههمــراه برنامههــای عملیاتــی بیمارســتانها،
فیلــم و عکــس قبــل و بعــد برنامــه و اطالعــات هرکــدام از
بیمارســتانها بهصــورت یکپارچــه در اختیــار ســتاد مرکــزی
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت قــرار گرفــت .هــدف
مســئولین برنامــه ،برگــزاری جشــنوارهای بــرای انتخــاب
برترینهــای ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ بــه دو صــورت
دانشــگاهی و بیمارســتانی بــود .در زمــان برگــزاری جشــنواره
ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان ،ســبزوار و بهبهــان
توانســته بودنــد  %100از برنامههــای عملیاتــی خــود در زمینــه
ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ را بــه انجــام برســانند (.)22

علی ماهر و همكاران
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دستاوردها

همانطــور کــه در جــدول  4بــه آن اشــاره شــد ،تمامــی اهــداف
برنامــه ارتقــاء کیفیــت خدمــات هتلینــگ در جهــت دســتیابی
بــه اهــداف کالن وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
و در راســتای اهــداف مــدل پوشــش همگانــی خدمــات ســامت

اســت چــرا کــه منجــر بــه حفاظــت مالــی از بیمــاران در برابــر
هزینههــای ســامت ،افزایــش دسترســی بــه خدمــات ســامت
و ارتقــاء کیفیــت ایــن خدمــات در بیمارســتانهای دولتــی شــده
اســت (.)25-23

دستیابی به رضایتمندی بیماران

ردیف

اهداف برنامه

دستاورد

1

توسعه فضای
فیزیکی

• •بازســازى 2میلیــون متــر مربــع کــف،
دیــوار و ســقف و فضــای بســتری
• •بهكارگيــري خدمــات مشــاوره جهــت
طراحــي فضاهــاي داخــل بيمارســتاني
• •ايجــاد و توســعه و تجهيــز  786تخــت
ICU
• •ايجــاد و توســعه و تجهيــز  160تخــت
PICU
• •ايجــاد و توســعه و تجهيــز  411تخــت
NICU
• •پیشرفت  % 85عملیات هتلینگ
• •نوسازی  39هزار تخت بیمارستانی

توســعه فضــای فیزیکــی بیمارســتانهای
دولتــی و تجهیــز بیمارســتانها بــه تختهــای
مجهــز کــه تــا پیــش از اجــرای برنامــه در
بیمارســتانهای دولتــی وجــود نداشــت عــاوه بــر
تأثیــر بــر کیفیــت خدمــات ارايــه شــده بــه افزایــش
دسترســی بــه خدمــات و نیــز محافظــت مالــی از
بیمــاران منجــر میشــود چــرا کــه آنهــا بهجــای
مراجعــه بــه بیمارســتانهای خصوصــی بــا
رضایــت بیشتــری بــه بیمارســتانهای دولتــی
مراجعــه میکننــد.

2

توزیع تجهیزات

• •توزیــع  77784قلــم تجهیــزات
هتلینــگ
• •توزیع 18241تخت
• •توزیع  7500برانکارد
• •توزیــع بیــش از  12هــزار تلویزیــون و
یخچــال
• •بهســازی و تجهیــز  12500اتــاق
اســتراحت کادر پرســتاری (مبــل تختخــواب
شــو ،فــرش ،مایکروفــر ،تلویزیــون)

توزیــع تجهیــزات رفاهــی هتلینــگ در
بیمارســتانهای دولتــی منجــر بــه افزایــش رضایت
از خدمــات رفاهــی میشــود و ایــن رضایــت
بهصــورت روانــی بــر رونــد درمانــی بیمــاران تأثیــر
مثبــت گذاشــته و رضایــت همراهــان آنهــا را نیــز
ســبب میشــود .ایــن مــورد عــاوه بــر تأثیــر بــر
کیفیــت خدمــات ســامت بــر دسترســی افــراد بــه
خدمــات ســامت در بیمارســتانهای دولتــی و
حفــاظ مالــی از آنهــا بــا جلوگیــری از مراجعــه بــه
بیمارســتانهای خصوصــی منجــر میشــود.

3

ارتقاء نیروی
انسانی

• •جذب  9000نیروی پرستاری
• •برگــزاري دو مرحلــه كارگاه آموزشــي
باعنــوان “مديريــت واحدهــاي تغذيــه
ورژيــم درمانــي” و “آشــنايي بــا مبانــي
طراحــي و نگهداشــت فضــاي فيزيكــي
بيمارســتان”

4

ارتقاء کیفیت
تغذیه

• •تدویــن ضوابــط بخــش تغذیــه در
بیما ر ســتا نها
• •برگــزاری دو دوره کارگاه کشــوری
«آشــنایي بــا اصــول طراحــي و تجهیــز
آشــپزخانه بیمارســتانها»
• •برگــزاری کارگاههــای آموزشــی
آشــنایي بــا اصــول طراحــي و تجهیــز
آشــپزخانه بیمارســتانها در دانشــگاهها
• •تدویــن برنامــه زمانبنــدی و محتــوای
آموزشــي دوره «مدیریــت خدمــات غذایــي
در بیمارســتانها» بــرای کارشناســان
تغذیــه شــاغل در بیمارســتان
• •برگــزاری کارگاه آمــوزش کشــوری
چهــار روزه «تربیــت مدرســین دورههــای
آموزشــي مدیریــت خدمــات غذایــي در
بیمارســتا نها»

 رضایتمنــدی 86محیــط فیزیکــی
 رضایت  % 90بیماران از تیم درمان رضایــت  % 84بیمــاران از رعایــتحریــم خصوصــی
 رضایــت  % 66از کیفیــت و کمیــتغــذای بیمارســتانی
 رضایــت  % 68از کیفیــت و تســهیالتهمر ا ه
 رضایت  % 82از نور ،دما و تهویه رضایت  % 76از نظافت عمومی%

بیمــاران از

اهداف کالن طرح تحول نظام سالمت

ارتقــاء نیــروی انســانی متخصــص در حــوزه
ســامت از جملــه پرســتاران کــه در ایــن برنامــه
بــر افزایــش تعــداد آنهــا تأکیــد شــده اســت بــر
افزایــش کیفیــت خدمــات ســامت تأثیــر مســتقیم
دارد .همچنیــن توجــه بــه مســائل مرتبــط بــا
تغذیــه و رژیــم بیمــار عــاوه بــر افزایــش کیفیــت
خدمــات ســامت بــر حفاظــت مالــی از بیمــاران
نیــز تأثیــر میگــذارد چــرا کــه بــا نــرخ دولتــی و
در بیمارســتان دولتــی ارايــه میشــود.

همانطــور کــه اشــاره شــد ،توجــه بــه تغذیــه بیمــار
در بیمارســتان دولتــی بــر کیفیــت درمــان بیمــار
تأثیــر دارد چــرا کــه تغذیــه نادرســت بــر رونــد
بهبــود بیمــاری تأثیــر منفــی میگــذارد .همچنیــن
تغذیــه مناســب در بیمارســتان دولتــی بــه نــرخ
دولتــی ارايــه میشــود و لــذا بــر حفاظــت مالــی ار
بیمــار تأثیرگــذار اســت.
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جدول  -4دستاوردهای برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ

مدیریت و ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ از طریق ...

106

توزیع تجهیزات و اقالم هتلینگ

توسعه فضای فیزیکی بیمارستانهای دولتی
برنامه ارتقاء

کیفیت خدمات
ارتقاء کمی و کیفی نیروی انسانی مرتبط با برنامه

دستیابی به اهداف
حفاظت مالی از بیماران در برابر هزینههای سالمت
ارتقاء کیفیت خدمات سالمت

افزایش و برقراری عدالت در دسترسی به خدمات سالمت

شکل  -2شمای کلی از دستاوردهای برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ

بــا توجــه بــه آن کــه ایجــاد و افزایــش رضایــت بیمــاران
از طریــق ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ در همــه بیمارســتانهای
تحــت پوشــش وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
بــا هــدف تکریــم بیمــاران و خدمتگیرنــدگان ،در دســتور کار
ایــن برنامــه قــرار دارد لــذا میــزان رضایــت بیمــاران از ایــن
85

84

85

82

79

:

88

82

خدمــات از ســوی مؤسســه ملــی تحقیقــات ســامت ســنجش
شــد .تعــداد بیمــاران انتخــاب شــده در مرحلــه اول ارزیابــی
(تابســتان  1530 )1393نفــر و در مرحلــه دوم و ســوم (پاییــز و
زمســتان  200 )1393نفــر و در تابســتان  1394نیــز  200نفــر
بــود (.)25

66

68

76

82

76

83

:

نمودار  -2درصد رضايت بيماران ترخيصشده از بيمارستان دولتي در تابستان 1393

همانطــور کــه مشــاهده میشــود بیشتــر ســؤاالت از
جملــه فرآینــد پذیــرش ،نظافــت عمومــی ،نــور و تهویــه و
دمــا ،ســر و صــدای بخــش ،تســهیالت و امکانــات همــراه،
کمیــت و کیفیــت غــذا و رعایــت حریــم شــخصی در ارتبــاط
مســتقیم بــا برنامــه ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ اســت .در ایــن
راســتا کمیــت و کیفیــت غــذا و تســهیالت و امکانــات همــراه

بیمــار کمتریــن میــزان رضایــت را بــه خــود اختصــاص داده
اســت.
همچنیــن بــرای مقایســه دورههــای رضایتســنجی بیمــاران
بســتری از خدمــات ارایــه شــده در بیمارســتانهای وابســته
بــه وزارت بهداشــت (تابســتان ،پاییــز و زمســتان ســال  1393و
تابســتان  )1394جــدول زیــر ارايــه میشــود:

جدول  -5مقایسه آمار مرتبط با رضایتمندی بیماران از آیتمهای مرتبط با برنامه ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ
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هتلینگ

ارتقاء کیفیت تغذیه و توجه به خدمات رفاهی

علی ماهر و همكاران

پیشنهادات

در زمینــه بهســازی :بــه دليــل نقــص در پيشــنهادهاي ارايــه
شــده از ســوي بيمارســتانها در بهســازي محيطهــا ،پيشــنهاد
ميشــود اســتانداردهاي تدويــن شــده بــرای بخشهــای مختلــف
در اختيــار بیمارســتانها قــرار گیــرد و مجــدداً بــرای اقدامــات
الزماالجــرا از بيمارســتانها كســب اطــاع شــده و بــا حضــور
ارزيابــان تخصیــص اعتبــار مــورد تأييــد نهايــي قــرار گیــرد.
در زمینــه تجهیــزات هتلینــگ :گزارشــات نشــان ميدهــد كــه
بیمارســتانها بــه دلیــل آیندهنگــری ،بيــش از نيــاز واقعــي
خــود تجهيــزات درخواســت کردهانــد لــذا جهــت بررســي
شــرايط و نهاييســازي نســبي وضعيــت ،حضــور ارزيابــان
بــر اســاس دســتورالعمل جدیــد در محيــط ضــروري اســت.
همچنیــن تقويــت ســامانه آواب بــراي تكميــل اطالعــات مــورد
نيــاز در خصــوص هتلينــگ و الزامــی کــردن ورود اطالعــات
ب ـهروز در آنهــا میتوانــد راهگشــاي تهيــه بســتههاي پرداختــي
بــراي هتلينــگ باشــند.

در زمینــه کنتــرل پروژههــا :بــا توجــه بــه آن کــه در حــال
حاضــر بیــش از  1500پــروژه فعــال در بیمارســتانهای سراســر
کشــور در برنامــه ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ در حــال انجــام اســت
و حجــم پروژههــا در حــال افزایــش اســت لــذا ایجــاد سیســتمی
نظامنــد بــرای کنتــرل پروژههــای در دســت اجــرا الزامــی
اســت .از ایــن رو مســئولین برنامــه در نظــر دارنــد بــا برگــزاری
مناقصــه ،مدیریــت ایــن پــروژه را بــه شــرکت برگزیــده واگــذار
کننــد.
در خصــوص هزینهکــرد اعتبــارات :میتــوان بیــان کــرد
کــه بــا تشــکیل کارگــروه هتلینــگ ،بودجههايــي را كــه از
ســوي ســازمان مديريــت مســتقيم ًا در اختيــار بيمارســتانها و
دانشــگاهها قــرار ميگيــرد و صرفــ ًا بــراي بهســازي و تجهيــز
و استانداردســازي محيــط درمانــي در نظــر گرفتــه شــده اســت،
بــا هماهنگــي اداره بودجــه دريافــت و از حــق توليــت و حاكميــت
وزارت بهداشــت و اهــرم معاونــت درمــان بــراي درخواســت ريــز
هزينــه كــرد از رؤســاي دانشــگاهها در ايــن دو زمينــه اقــدام
شــود .ايــن درخواســت ميتوانــد بهصــورت دو امضــا از ســوي
معــاون توســعه و درمــان همزمــان باشــد .همچنیــن هیــأت
امنــای صرفهجویــی ارزی نیــز موظــف شــود کــه آخریــن
وضعیــت توزیــع اقــام و تجهیــزات هتلینــگ را بهصــورت
منظــم بــه مســئولین برنامــه گــزارش دهــد .از ســوی دیگــر
نحــوه هزینهکــرد اعتبــار اختصاصــی بــرای تأمیــن کنســول
نیــز از ســوی دانشــگاهها بهطــور مســتمر در اختیــار مســئولین
برنامــه قــرار گیــرد.
در نهایــت بــا تدويــن آييننامــه تحويــل اقــام و تجهيــزات
بــرای تیــم توزیــع و نحــوه امحــاء تجهیــزات تعویــض شــده برای
دانشــگاهها بــر نحــوه تحویــل و امحــاء تجهیــزات نظــارت شــود
و بــا انجــام گردهماییهــای منظــم بــا مدیــران بیمارســتانها
از نحــوه انجــام برنامههــای ارتقــاء خدمــات هتلینــگ مطلــع و
بــرای رفــع مشــکالت برنامــه و انتقــال بهتریــن تجارب کوشــید.
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بهمنظــور جمعبنــدی میتــوان دریافــت کــه در کل
رضایــت ناشــی از ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ بــا شــیب مالیمــی
رو بــه افزایــش اســت امــا ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد
کــه در ابتــدای طــرح بهدلیــل آنکــه بیمــاران و همراهــان آنهــا
در محیطــی قــرار داشــتند کــه بهدلیــل انجــام فعالیتهــای
عمرانــی در مجــاورت آنهــا ،ســر و صــدا و چشـمانداز نامســاعدی
وجــود داشــت لــذا ایــن امــر بهطــور بدیهــی بــر رضایــت آنهــا
تأثیــر منفــی میگذاشــت .همچنیــن بهمنظــور دســتیابی بــه
اهــداف مــورد نظــر برنامــه هتلینــگ ،بایــد زمــان طوالنیتــری
را بــرای ارزیابــی میــزان رضایــت بیمــارن اختصــاص داد بــا ایــن
وجــود ،بــا نگاهــی بــه شــرایط ابتــدای برنامــه ارتقــاء کیفیــت
هتلینــگ و مقایســه آن بــا شــرایط فعلــی ،ایــن برنامــه در
بلندمــدت بســیار موفــق خواهــد بــود.
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