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مقاله پژوهشي

بررسی رضایتمندی بیماران از کاهش میزان پرداختی بیماران بستری طرح تحول نظام سالمت
 -1دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،دانشــکده مدیریــت و علــوم انســانی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال ،تهــران ،ایــران
 -2مدیرگــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،دانشــکده مدیریــت و علــوم انســانی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال ،تهــران ،ایــران  -3اســتادیار ،دانشــکده آمــوزش پزشــکی،
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی و اســتادیار گــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی ،دانشــگاه آزاد اســامی ،واحــد تهــران شــمال ،تهــران ،ایــران

* نویســنده مســئول :تهــران ،بزرگــراه بابایــی ،حکیمیــه ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال ،دانشــکده مدیریــت ،طبقــه همکــف ،گــروه مدیریت خدمــات بهداشــتی درمانی.
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چکیده

مقدمــه :اهمیــت توجــه بــه ســطح رضایــت بیمــاران از طــرح تحــول نظــام ســامت ،نقــش مؤثــری در برنامهریزیهــای مدیریتــی
دارد.ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن میــزان رضایتمنــدی بیمــاران بســتری در بیمارســتانهای دولتــی شــهر تهــران از کاهــش میــزان
پرداختــی بیمــاران طــرح تحــول نظــام ســامت میباشــد.
روش کار :ایــن پژوهــش بــه صــورت توصیفــی مقطعــی در نیمــه نخســت ســال  1394انجــام شــد.جامعه پژوهــش ،بیمــاران بیمارســتان
دولتــی شــهر تهــران میباشــند .نمونهگیــری بــه روش چنــد مرحل ـهای انجــام شــد ( 500بیمــار) .ابــزار گــردآوری دادههــای پژوهــش
پرسشــنامه پژوهشــگر ســاخته اســت کــه روایــی و پایایــی آن مــورد تأییــد قــرار گرفــت .تجزیــه و تحلیــل دادههــا توســط آزمــون
همبســتگی ،تحلیــل عاملــی و فریدمــن بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSویرایــش  22انجــام شــد.
یافتههــا :بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از آزمــون تحلیــل عاملــی بســته خدماتــی بــا  %87/3بیشتریــن نقــش و انجــام بــه
موقــع خدمــات پاراکلینیکــی بــا  %74/8کمتریــن نقــش ،همچنیــن بــر اســاس آزمــون فریدمــن میــزان پرداختــی بیمــاران (شــهری)
بــا نمــره میانگیــن و انحــراف معیــار  0/682 ،10/97و دسترســی خدمــات پاراکلینیکــی بــا0/763 ،10/90بیشتریــن نقــش را بــر
رضایتمنــدی بیمــاران از طــرح تحــول نظــام ســامت (بســته فرانشــیز) در بیمارســتانهای دولتــی داشــته اســت.
نتیجهگیــری :بــر اســاس یافتههــای پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کاهــش میــزان پرداختــی بیمــاران بســتری ایجــاد نشــاط،
کاهــش آالم ناشــی از ناچیــز بــودن هزینههــای درمــان وگســترش عدالــت در ســامت از پیامدهــای مثبــت برنامــه بــه شــمار مـیرود
در نتیجــه طــرح تحــول نظــام ســامت نقــش مهمــی را در رضایتمنــدی بیمــاران بســتری دارد و باعــث کاهــش دغدغههــای بهداشــتی
درمانــی مــردم شــده اســت.
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مقدمه

نظــام ســامت هــر کشــوری بــرای پاس ـخگویی بــه نیازهــای
در حــال تغییــر جامعــه و افزایــش کارایــی ،اثــر بخشــی ،کیفیــت
و ایجــاد عدالــت همــراه بــا سیاستســازی و سیاســتگذاری
جدیــد یــا اصــاح سیاس ـتهای قبلــی ،اصالحاتــی را در ســطح
ملــی و منطقــهای اعمــال مینمایــد .مدیــران ،کارگــزاران و
نماینــدگان سیاســی بخــش ســامت کــه نقــش اساســی در اتخــاذ
یــک سیاســت جدیــد یــا اصــاح یــک سیاســت قبلــی دارنــد،
نیازمنــد بــه اطالعــات جامــع و در عیــن حــال دقیــق هســتند.
امــا در بســیاری از مواقــع تصمیمگیــران و سیاســتگذاران در
موقعیتهایــی قــرار میگیرنــد کــه نیازمنــد بــه اتخــاذ تصمیمــی
ســریع و در عیــن حــال مناســب هســتند .در چنیــن شــرایطی
اطــاع از شــواهد بــه روز و صحیــح علمــی در ارتبــاط بــا مشــکل
بــه وجــود آمــده؛ یــک امــر حیاتــی تلقــی میشــود (.)1

مأموریــت اصلــی نظــام ســامت ،ارتقــای ســطح ســامت و
پاســخ گفتــن بــه نیازهــای مــردم و جامعــه اســت .ایــن نیازهــا
تحتتأثیــر شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و محیطــی،
پیوســته تغییــر میکننــد .از ســوی دیگــر بیماریهــا و عوامــل
مخاطرهآمیــز ســامت مــدام در حــال تغییــر بــوده و بــه خصــوص
در دوره حاضــر ،تحــوالت بســیار ســریعی را تجربــه مینماینــد.
پاســخگویی بــه ایــن تغییــرات ،مهمتریــن اســتداللی اســت کــه
بــر اســاس آن بایــد نظام ســامت را متحــول کــرد و ارتقــاء داد (.)2
یکــی از مهمتریــن مراحــل سیاســتگذاری در بخــش
ســامت کــه بیــش از همــه مــورد غفلــت قــرار میگیــرد،
بیــان مســئله اســت .اگــر نگــرش مــا بــه بخــش ســامت
بــه عنــوان یــک وســیله باشــد نــه یــک هــدف ،میتــوان
مســایل را بــه صــورت پیامــد تعریــف کــرد  .یکــی از پیامدهــای

زمستان  ،96دوره بیستم ،شماره چهارم ،پیاپی 79

Downloaded from hakim.hbi.ir at 6:16 IRDT on Wednesday August 22nd 2018

منا امیدی ،1سیدمجتبی حسینی ،*2علی ماهر

3

بررسی رضایتمندی بیماران از کاهش میزان ...

196

)Gross Domestic Production (GDP

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

1

روش کار

ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی ،از نظــر نحــوه اجــرا
توصیفــی از نــوع پیمایشــی اســت کــه بــه روش مقطعــی در
نیمــه اول و دوم ســال 1394؛ بــه منظــور بررســی رضایتمنــدی
از کاهــش میــزان پرداختــی بیمــاران بســتری از طــرح تحــول
انجــام شــده اســت .جامعــه پژوهــش را بیمــاران 6بیمارســتان
دولتــی شــهر تهــران تشــکیل میدادنــد .روش نمونهگیــری در
ایــن پژوهــش چنــد مرحل ـهای بــوده اســت کــه در مرحلــه اول
روش نمونهگیــری خوشـهای بــرای انتخــاب ســه دانشــگاه علــوم
پزشــکی تهــران ،ایــران و شــهید بهشــتی و ســپس بــا توجــه
بــه تعــداد بیمارســتانهای هــر دانشــگاه ،از روش نمونهگیــری
تصادفــی طبقهبنــدی شــده  6بیمارســتان جنــرال انتخــاب و
از آنجایــی کــه نمونــه پژوهــش  500نفــر بــود کــه بــه روش
نمونهگیــری هدفمنــد از بیمــاران ترخیصــی در هــر بیمارســتان
نمونهگیــری شــد .ابــزار گــردهآوری پژوهــش ،پرسشــنامه
پژوهشــگر ســاخته دارای دو بخــش بــود .بخــش اول شــامل
اطالعــات فــردی بیمــاران (جنــس ،ســن ،تحصیــات ،نــوع
ســکونت ،ســطح درآمــد ،وضعیــت شــغلی ،وضعیــت بیمــه و نحــوه
مراجعــه بــه بیمارســتان) و بخــش دوم حــاوی 11ســؤال مربــوط
بــه بســته فرانشــیز مرتبــط بــا اقدامــات تعییــن شــده از بســته
کاهــش پرداختــی بیمــاران بســتری طــرح تحــول بــود کــه بــر
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مهــم ،وضعیــت ســامت در جامعــه اســت کــه میتــوان آن
را پرســشهایی ماننــد «افــراد چقــدر عمــر میکننــد؟ چــه
ناتوانیهایــی دارنــد؟ و ایــن ناتوانیهــا در گروههــای جمعیتــی
مختلــف چــه تفاوتهایــی دارد؟» مــورد بررســی قــرار داد.
دومیــن مجموعــه از پیامدهــا ،میــزان رضایتمنــدی حاصــل
از مراقبتهــای ســامت در میــان شــهروندهای جامعــه اســت.
ســومین مجموعــه از پیامدهــا ،محافظت از افــراد در برابر فشــارهای
مالــی ناشــی از درمــان بیماریهــا میباشــد .یکــی از مهمتریــن
ویژگیهــای کشــورهای موفــق در تأمیــن حداکثــر ســطح ســامت
بــرای جامعــه ،منطقــی بــودن شــیوه تأمیــن مالــی و بیشــینه کردن
ســهم بخــش عمومــی (مالیــات مرکــزی و محلــی ،مشــارکت
حداکثــری بیمههــا) نســبت بــه ســهم پرداخــت از جیــب مــردم در
تأمیــن مالــی خدمــات ســامت اســت تــا مــردم از نظــر پوشــش
حمایتــی در زمــان بیمــاری احســاس آســودگی خاطــر کننــد و در
صــورت ناتوانــی و فقــر از خدمــات درمانی و بهداشــتی چشمپوشــی
ننماینــد .در شــرایط فعلــی کشــورمان ،مــردم تقریبـ ًا %60هزینههای
ســامت را تأمیــن مالــی میکننــد و علیرغــم اختصــاص رقــم
قابلتوجهــی از تولیــد ناخالــص داخلــی 1بــه ســامت عمومــی
ایــن ســازمانها (وزارت بهداشــت و بیمههــای اجتماعــی و
ســازمانهای دولتــی) تنهــا  % 40خدمــات را بــا کیفیــت دولتــی
تأمیــن مالــی میکننــد ( .)3رضایــت از خدمــات تحتتأثیــر کیفیــت
خدمات،کیفیــت ارایــه خدمــات و همچنین ســطح انتظــار گیرندگان
خدمــات از کیفیــت خدمــات اســت .لذا رضایــت از خدمات ،شــاخص
مناســبی بــرای ســنجش کیفیــت خدمات ونحــوه ارایــه آنهــا از نظر
گیرنــدکان خدمــت اســت (.)4
بــدون تردیــد یکــی از فصــول مهــم اصالحــات در نظــام
ســامت ،آگاهــی بیمــاران از حقــوق خــود اســت .از جملــه
عوامــل مهمــی کــه در ایجــاد آرامشخاطــر بیمــاران بســتری در
بیمارســتانها مؤثــر اســت ،میــزان توجــه و احترامــی اســت کــه
کارکنــان بخــش درمــان نســبت بــه بیمــاران قایــل میشــوند.
ســهیم کــردن بیمــاران در تصمیمگیــری و محتــرم شــمردن
حقــوق آنهــا ،باعــث تســریع بهبودی،کاهــش دوران بســتری و
هزینههــای درمانــی خواهــد شــد (.)5
بــا توجــه بــه مــوارد مطروحــه در بــاال ،در ایــن پژوهــش
ســعی بــر ایــن اســت بــا روشنســازی مفهــوم رضایتمنــدی،
راهکارهایــی جهــت رضایتمنــدی بیمــاران از بســته کاهــش میزان
پرداختــی بیمــاران بســتری طــرح تحــول نظــام ســامت در ایــران
و همینطــور شناســایی نقــاط قــوت و پــی بــردن بــه فرصتهــا،
اگرچــه در پــس نتایــج ایــن پژوهــش مســتتر خواهــد بــود امــا
جنبــه دیگــری از ضــرورت و اهمیــت انجــام ایــن پژوهــش را
یــادآوری مینمایــد کــه نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد مــورد
اســتفادهی مدیــران ســازمانها و نهادهــای تصمیمگیرنــده و
سیاس ـتگذار در امــور خدمــات بهداشــتی و درمانــی قــرار گیــرد.
طباطبایــی بیــان کــرده اســت کــه میــزان پرداخــت از جیــب بــه
میــزان قابلتوجهــی بــا اجــرای طــرح تحــول ســامت کاهــش

یافتــه اســت ( .)6در مطالع ـهی انجــام شــده توســط غــازی؛ 92
از بیمــاران بســتری در بیمارســتان دکتــر مســیح دانشــوری تهــران
از ایــن طــرح رضایــت کامــل داشــتند ( .)7افشــاری در مقالــه خــود
بیــان میکنــد پرداخــت مســتقیم بیمــاران در هنــگام دریافــت
خدمــات بــه میــزان  %37/6کاهــش یافتــه اســت ( .)8ســلیمانی نیز
رضایــت بیمــاران را از جهــت ایــن کــه وجهــی خــارج از صنــدوق
بیمارســتان و در قالــب زیــر میــزی از آنهــا دریافــت نشــده بــود
میدانســت ( .)9پورکیانــی و کاشــی در مطالعــهای ،کاهــش
پرداخــت مســتقیم از جیــب مــردم و افزایــش کیفیــت خدمــات
هتلینــگ در بیمارســتانهای دولتــی را از عوامــل مهــم رضایتمندی
بیمــاران عنــوان کردنــد ( .)10جبــاری اذعان داشــت کــه اصالحات
انجــام شــده در کشــورهای چیــن ،مکزیــک و آرژانتیــن همگــی
نشــاندهنده حرکــت بــه ســمت کاهــش پرداخــت از ســوی مــردم
میباشــد ،در حالــی کــه در ایــران بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام
ســامت هزینههــا از ســهم مــردم بــه دولــت بــرای تمامــی اقشــار
جامعــه چــه غنــی چــه فقیــر ،اســتفاده شــده اســت و منجــر بــه
کاهــش هزینههــای کمرشــکن ســامت میباشــد ( .)11در
مطالعـهای شــجاعی نتیجــه گرفــت؛ اجــرای بســته خدمتــی مذکور
(کاهــش پرداختــی بیمــاران بســتری) تنهــا هزینههایــی کــه بــر
دوش مــردم بــوده را بــه نظــام ســامت محــول کــرده ولــی گامــی
در جهــت کنتــرل و یــا کاهــش هزینههــای نظــام ســامت بــر
نداشــته و حتــی موجــب افزایــش مخارج کل نظام ســامت کشــور
نیــز شــده اســت از ای ـنرو توجــه جــدی بــه کنتــرل هزینههــا را
امــری ضــروری میدانســت (.)12
%
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یافتهها

از میــان  500بیمــار مراجعهکننــده بــه بیمارســتانهای دولتــی،
 %48/8زنــان و %51/2مــردان بودنــد %13/4 .کمتــر از  20ســال،
 20-29 %20/8ســال 30-39 %25/2 ،ســال 40-49 %17/2 ،ســال و
 %23/4باالتر از  50ســال ســن داشــتند %55/0 .بیمــاران تحصیالت
زیــر دیپلــم %32/2 ،دیپلــم %7/2 ،فــوق دیپلــم %4/6 ،لیســانس و
2

3

4

جدول  -1توزیع متغیرهای دموگرافیکی بیماران بیمارستان های دولتی

اطالعات فردی
جنسیت

سن

زن

مرد

کمتر از  20سال

13/4

 30-39سال

25/2

20/8

 20-29سال

17/2

 40-49سال

23/4

زیر دیپلم

وضعیت شغلی

55/0
32/2

دیپلم

فوق دیپلم

7/2

فوق لیسانس و باالتر

1/0

شاغل

33/6

4.6

لیسانس
بیکار

بازنشسته

کمتر از 750هزار تومان

سطح درآمد

وضعیت سکونت

طریقه مراجعه

86

117
275
161
36
23
5

12/2
65/2

باالتر از  1/5میلیون
روستایی

13/4

نیروهای مسلح

126

61

1/4

شهری

67

104

53/6

بین750هزار تومان تا 1میلیون
بین 1تا  1/5میلیون

256

268

24/4

فاقد بیمه

نوع بیمه

48/8

244

51/2

 50سال به باالتر

تحصیالت

درصد فراوانی

فراوانی

3/6

168
326
122
18
7

86/6

433

2/0

10

6/0

67
30

سالمت ایرانیان

41/2

206

سایر بیمهها

4/8

24

45/8

تأمین اجتماعی

229

مطب پزشک

12/6

63

درمانگاه

29/0

145

53/2

اورژانس

5/2

سایر

Likret
Cronbach
4
Friedman

266
26

2
3
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اســاس مقیــاس لیکــرت 2تهیــه شــد .اعتبــار علمــی پرسشــنامه
توســط افــراد متخصــص و صاحبنظــر مــورد تأییــد قــرار
گرفــت و جهــت پایایــی آن از آزمــون آلفــا کرونبــاخ 3اســتفاده
شــد و ضریــب اعتمــاد پرسشــنامه )r=0/895(0/89تعییــن شــد.
دادههــای گــردآوری شــده بــا بهرهگیــری از آمــار توصیفــی و
4
اســتنباطی شــامل آزمــون همبســتگی ،تحلیــل عاملــی و فریدمن
در نرمافــزار  SPSS22مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

 %1/0تحصیــات فــوق لیســانس و باالتــر داشــتند .وضعیت شــغلی
 %53/6از بیمــاران بیــکار %33/6 ،شــاغل و  %22/2بازنشســته بــود.
 %86/6از بیمــاران مراجعهکننــده بــه بیمارســتانهای دولتــی
ســاکن شــهر و  %13/4ســاکن روســتا بودنــد .تنهــا  %2/0از
بیمــاران تحــت پوشــش بیمــه نبودنــد و  %6/0تحــت پوشــش بیمه
نیروهــای مســلح %41/2 ،بیمــه ســامت ایرانیــان %45/8 ،بیمــه
تأمیــن اجتماعــی و  %4/8تحــت پوشــش ســایر بیمههــا بودنــد.
ســطح درآمــد  %65/2از بیمــاران کمتــر از  750هزار تومــان%24/4 ،
از بیمــاران بیــن  750هــزار تومــان تــا یــک میلیــون تومــان%3/6 ،
بیــن یــک میلیــون تــا یــک و نیــم میلیــون تومــان و  %1/4درآمــد
باالتــر ازیــک و نیــم میلیــون تومــان داشــتند %29/0 .بیمــاران از
درمانــگاه بیمارســتان %12/6 ،از مطــب پزشــک %53/2 ،از اورژانــس
و  %5/2بیمــاران از طریــق انتقــال از یــک بیمارســتان دیگــر مراجعه
کــرده بودنــد (جــدول .)1

بررسی رضایتمندی بیماران از کاهش میزان ...
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جدول  -2نتایج آزمون فریدمن در بررسی تاثیر متغیرهای برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری بر رضایت بیماران

متغیر

رتبه

میانگین تأثیر

انحراف معیار

دسترسی ملزومات و تجهیزات

چهارم

10/73

0/720

در دسترس بودن دارو

سوم

10/79

0/737

دسترسی خدمات پاراکلینیکی

دوم

10/90

0/763

پرداخت شهری

اول

10/97

0/682

پرداخت روستایی

ششم

10/44

0/780

بسته خدماتی

هفتم

10/40

0/814

خدمات حمایتی

هشتم

10/38

0/865

ارجاع بیمار

نهم

9/87

0/895

جوابگویی کارشناسان بیمه

دهم

9/05

1/069

انجام به موقع خدمات پاراکلینیکی

یازدهم

7/85

1/29

ایــن آزمــون یــک آزمــون ناپارامتــری معــادل آنالیــز واریانــس
بــا اندازههــای تکــراری بــرای مقایســه میانگیــن رتبههــا ب ـهکار
م ـیرود .بــا اســتفاده از ایــن آزمــون میخواهیــم بدانیــم کــدام
متغیــر بیشتریــن تأثیــر را بــر میــزان رضایتمنــدی بیمــاران
از هــر متغیــر ایــن بســته کاهــش میــزان پرداختــی بیمــاران
بســتری طــرح تحــول داشــته اســت.

بحث و نتیجهگیری

بــا توجــه بــه ایــن کــه طبــق مطالعــات گذشــته ،میــزان
رضایتمنــدی از خدمــات بیمارســتان در بیمارســتانهای دولتــی
شــهر تهــران انجــام شــده اســت؛ در ایــن پژوهــش فقــط بــه
بررســی میــزان رضایــت بیمــاران بعــد از طــرح تحــول ســامت
پرداختــه شــده اســت .همانطــور کــه یافتههــا نشــان
میدهــد از نظــر بیمــاران بــه ترتیــب متغیــر میــزان پرداختــی
بیمــاران شــهری ( )%6و دسترســی خدمــات پاراکلینیکــی و
فراهــم بــودن دارو و ملزومــات بیشتریــن نقــش را در میــزان
رضایتمنــدی آنــان از بســته فرانشــیز در طــرح تحــول نظــام
ســامت را داشــته اســت .در تأییــد یافتههــای پژوهــش
حاضــر نتایــج پزوهــش کاتلــر 5و همــکاران ( )13نشــان دادنــد
کــه بــا اجــرای طــرح ســامت در آمریــکا هزینههــای پزشــکی
و ســهمی کــه مــردم بــرای هزینــه خدمــات درمانــی پرداخــت
Cutler DM

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

5

میکننــد کاهــش چشــمگیری خواهــد یافــت .همچنیــن نتایــج
برخــی پژوهشهــا نیــز بیانگــر کاهــش میــزان پرداختیهــای
بیمــاران و بــه دنبــال آن رضایــت بیمــاران بعــد از اجــرای طــرح
تحــول نظــام ســامت بــوده کــه بــا یافتههــای پزوهــش
حاضــر مشــابه اســت ( .)15-14نتایــج برخــی پژوهشهــا
بیانگــر عــدم رضایــت بیمــاران از کیفیــت خدمــات بــوده
اســت (17،16و  )18همچنیــن یافتههــای پژوهــش گرجــی و
همــکاران ( )19نیــز نشــان داد کــه فراهم بــودن دارو و ملزومات
بعــد از اجــرای طــرح تحــول افزایــش داشــته و بــه دنبــال آن
رضایــت بیمــاران را در بــر داشــته امــا هزینههــای خدمــات
بســتری بعــد از اجــرای ایــن طــرح کاهــش نیافتــه اســت .در
تبییــن یافتههــای پژوهــش حاضــر بایــد گفــت کــه همــواره
یکــی از مهمتریــن مشــکالت در ارایــه خدمــات بهداشــتی
و درمانــی؛ هزینههــای زیــاد ایــن خدمــات بــوده اســت.
وزارت بهداشــت بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت ،بــه
دنبــال واقعــی کــردن قیمتهــای خدمــات و تجهیــزات بــوده
اســت .در ایــن راســتا و از آنجایــی کــه وزارت بهداشــت عــدم
تحمیــل ایــن هزینههــا بــر دوش مــردم بــوده اســت ،ســهم
بیمههــا را افزایــش داده و ســهم بیمــاران را از حــدود  %25بــه
 3تــا  10درصــد کل هزینههــا کاهــش داده اســت .بنابرایــن
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت ،موجــب واقعــی شــدن
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میــزان رضایتمنــدی بیمــاران طبــق آزمــون تحلیــل عاملــی بــه
ترتیــب بســته خدماتــی (بســته بهداشــتی ،ارجــاع بــا آمبوالنــس،
داشــتن همــراه بــرای بیمــاران زیــر  14ســال) بــا (،)%87/3
خدمــات حمایتــی ( تعویــض مفصــل ،صعبالعــاج ،خــاص) بــا
( ،)%87/1میــزان پرداختــی بیمــاران (روســتایی) بابــت خدمــات
دریافتــی %3بــا ( )%87بیشتریــن میــزان رضایتمنــدی و همچنیــن
انجــام بــه موقــع خدمــات پاراکلینیکــی بــا ( )%74/8کمتریــن
میــزان رضایتمنــدی از ایــن بســته خدمتــی طــرح تحول را شــامل

میشــود .همچنیــن طبــق آزمــون فریدمــن؛ میــزان پرداختــی
بیماران(شــهری) بابــت خدمــات دریافتــی بــا نمــره میانگیــن و
انحــراف معیــار ( )0/682 ()10/97در رتبــه اول و در دســترس
بــودن خدمــات پاراکلینیکــی بــا نمــره میانگیــن و انحــراف معیــار
( )10/90و( )0/763در رتبــه دوم و انجــام بــه موقــع خدمــات
پاراکلینیکــی بــا نمــره میانگیــن و انحــراف معیــار ()1/29()7/85
در رتبــه یازدهــم وآخریــن رتبــه را در میــزان رضایتمنــدی از بســته
فرانشــیز طــرح تحــول نظــام ســامت داشــته اســت (جــدول .)2

منا امیدی و همكاران

بیمــاران توضیــح داده شــد کــه نظــرات وارد شــده توســط آنــان
تأثیــری در رونــد درمــان و هزینــه اضافــی بــر آنــان نــدارد و
فقــط صرف ـ ًا بــرای انجــام کار تحقیقاتــی اســت .دوم ایــن کــه
بــه دلیــل گذشــت یــک ســال از اجرایــی شــدن طــرح تحــول و
نــو پــا بــودن ایــن طــرح؛ پژوهشهــای کافــی بــرای تحلیــل
و بررســی نتایــج آن بــا نتایــج پژوهــش حاضــر وجــود نداشــت.
پیشــنهاد میشــود در مطالعــات آتــی بــه بررســی رضایــت
بیمــاران از تمامــی بســتهها و خدمــات ارایــه شــده در ایــن
طــرح؛ پرداختــه شــود تــا نقــاط قــوت و ضعــف آن مشــخص
و مــورد توجــه مســئولین و تصمیمگیــران وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی واقــع شــود.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

1- 1قبــل از انجــام ایــن تحقیــق ،در مــورد موضــوع مــورد
مطالعــه چــه میدانســتید؟ بــا توجــه بــه ایــن کــه حــدود
یکســال از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت میگــذرد،
بــا مطالعــهی تحقیقــات انجــام شــده در ایــن زمینــه و
صحبــت بــا سیاس ـتگذاران در وزارتخانــه؛ اهمیــت و نقــش
ایــن بســته طــرح تحــول را جویــا شــدیم و راغــب بــه انجــام
ایــن پژوهــش شــدیم.
2- 2مطالعــه حاضــر چــه اطالعاتــی را بــه دانــش موجــود اضافــه
میکنــد؟ نتایــج ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه دامنــه وســیعی
کــه در بیمارســتانهای دولتــی تهــران داشــت ،میتوانــد
نقــش پــر رنگــی را در سیاســتگذاری ایــن طــرح در
برنامههــای آتــی داشــته باشــد.
3- 3نتایــج مطالعــه حاضــر ،چگونــه میتوانــد در تصمیمســازیهای
مرتبــط بــا سیاسـتگذاری و مدیریــت نظــام ســامت کشــور
اثــر بگــذارد؟ میــزان رضایتمنــدی بیمــاران از هــر کــدام از
متغیرهــای ایــن بســته از طــرح تحــول در ایــن پژوهــش بــا
توجــه بــه دامنــه وســیع آن؛ میتوانــد تأثیــر مســتقیمی در
تصمیمگیــری سیاســتگذاران داشــته باشــد ،زیــرا نمایانگــر
موفقیــت هــر کــدام از متغیرهــای بســته مربوطــه میباشــد از
ایــن رو حایــز اهمیــت اســت.

تشکر و قدردانی

ایــن مقالــه حاصــل بخشــی از پایاننامــه خانــم منــا امیــدی
و بــه راهنمایــی آقــای دکتــر حســینی در مقطــع کارشناســی
ارشــد رشــته مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد تهــران شــمال ،در ســال  1394میباشــدکه
در تهیــه ایــن کار پژوهشــی از هیــچ ســازمانی کمــک مالــی
صــورت نگرفتــه اســت .نویســندگان ایــن مقالــه بــر خــود واجــب
میداننــد کــه از تمــام کســانی کــه بــه هــر نحــو در انجــام
ایــن پژوهــش بــا آنــان همــکاری نمودهانــد؛ کمــال قدردانــی و
امتنــان خــود را ابــراز دارنــد.
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نــرخ خدمــات درمانــی -بهداشــتی و بیمارســتانی شــده کــه
خــود میتوانــد عاملــی بــرای جلوگیــری از دریافتهــای غیــر
قانونــی از جملــه زیرمیــزی باشــد و همچنیــن موجــب کاهــش
چشــمگیری در میــزان ســهم پرداختــی بیمــاران نیــز باشــد.
نتایــج پژوهشهایــی چــون جبرائیلــی ( ،)18ابراهیمنیــا و
همــکاران ( )16و حاجیــان ( )17بیانگــر آن بــوده کــه بیمــاران
از خدمــات بیمارســتانهای مــورد مطالعــه رضایــت کامــل
نداشــته و کیفیــت خدمــات دریافتــی را مطلــوب ارزیابــی
نکردهانــد .البتــه یافتههــای پژوهــش خــدادادی و همــکاران
( )20و همچنیــن ریاحــی و همــکاران ( )21بیانگــر آن بــوده
کــه کیفیــت خدمــات بعــد از اجــرای طــرح تحــول نظــام
ســامت افزایــش یافتــه و رضایــت بیمــاران از اجــرای ایــن
طــرح و کیفیــت خدمــات دریافتــی مطلــوب بــوده اســت کــه
بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد.
مطابــق نتایــج ایــن پژوهــش؛ میتــوان یکــی از عوامــل
مؤثــر بــر رضایتمنــدی بیمــاران از طــرح تحــول نظــام
ســامت را کاهــش پرداختــی بیمــاران بســتری دانســت.
ایجــاد نشــاط ،کاهــش نگرانــی و آالم بیمــاران ناشــی از ناچیــز
بــودن هزینههــای درمــان و بســتری و گســترش عدالــت در
ســامت؛ از پیامدهــای مثبــت ایــن برنامــه بــه شــمار مـیرود.
همــه بیمارســتانهای جامعــه ایــن پژوهــش ،در ابعــاد
برنامــه کاهــش میــزان پرداختــی بیمــاران بســتری وضعیــت
رضایتمنــدی متوســط بــه باالیــی داشــتند کــه ایــن موضــوع
اهمیــت اجــرای برنامههــای تحــول نظــام ســامت را دو
چنــدان خواهــد کــرد .در ایــن پژوهــش بیشتریــن عوامــل
مؤثــر بــر میــزان رضایتمنــدی بیمــاران از بســته فرانشــیز
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه  %86.6از نمونــه آمــاری ایــن
پژوهــش را بیمــاران بــا ســکونت شــهری داشــتند ،میتــوان
میــزان پرداختــی %6بیمــاران (شــهری) بابــت خدمــات دریافتــی
و در دســترس بــودن خدمــات پاراکلینیکــی و همچنیــن در
دســترس بــودن دارو و ملزومــات در داخــل بیمارســتان دانســت
کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش پاســخگویی ،افزایــش
دسترســی و در نهایــت کاهــش هزینههــای غیــر ضــروری
در بــازار ســامت خواهــد شــد و در نهایــت اجــرای طــرح
تحــول ســامت بــه شــرط تدویــن منابــع مالــی پایــدار ،ضمــن
افزایــش رضایــت بیمــاران از خدمــات بیمارســتانهای دولتــی،
موجبــات ارتقــای کیفیــت خدمــات را نیــز افزایــش میدهــد.
طــرح تحــول ســامت بــا وجــود ایــن کــه توانســته اســت
خیلــی از مشــکالت را حــل کنــد امــا بــه پیشــگیری از بیمــاری
نپرداختــه اســت؛ زیــرا اگــر پیشــگیری از بیمــاری انجــام شــود
میــزان بــروز و شــیوع بیماریهــا کاهــش مییابــد و در نتیجــه
دولــت هزینههــای کمتــری پرداخــت خواهــد کــرد.
ایــن پژوهــش شــامل چنــد محدودیــت بــود .اول ایــن کــه
بیمــاران شــاید نظــرات واقعبینانــه خــود را وارد نکردهانــد و
یــا نظــرات آنــان ســوگرا بــوده اســت و بــرای کاهــش آن بــه
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Abstract
Introduction: The importance of considering patients’ satisfaction with the health system development

plan has an effective role in management planning. The purpose of this study was to determine the satisfaction
rate of hospitalized patients in Tehran’s public hospitals as a reduction in the rate of payment for patients in the
health system reform plan.

Methods: This was a descriptive cross-sectional study conducted in the first half of 1394. The research

community is the patients of the Tehran State hospital. A multi-stage sampling (500 patients) was performed.
The data gathering tool was a researcher made questionnaire whose validity and reliability were confirmed.
Data analysis was done by SPSS software version 22 using correlation, factor analysis, and Friedman test.

Results: Based on the findings of the research, it can be concluded that reducing the amount of hospitalized

patients to make vitality, reducing illness due to the insignificant costs of treatment, and enhancing equity in
health is a positive consequence of the program. As a result, the health system development plan plays an
important role in patient satisfaction and has reduced the health concerns of people.
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