Health Research Journal, Volume 3, Issue 3, Spring 2018

©

Health Research Journal; Volume 3, Issue 3, pages 163-170

Original Article

مقاله پژوهشی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،3شماره  ،3بهار 1397

بررسی میزان رضایتمندی بیماران از اجرای طرح مراقبت در منزل
(نمونه موردی :بیمارستان بقیهاهلل)
اسفندیار آزاد مرزآبادی  ،1محمدحسین ضرغامی  ،1سهراب امیری  ،*،2جعفر انیسی

1

 1مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل ،تهران ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
* نویسنده مسئول :سهراب امیری ،استادیار ،دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران .تلفن ،4922130022200 :ایمیل:
دریافت1936/6/22 :

پذیرش1931/6/11 :

انتشار آنالین1931/1/1 :

چکیده
مقدمه :در سالهای اخیر توجه فزایندهای به مراقبت از بیماران در منزل صورت گرفته که نتایج متفاوتی هم داشته
است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان رضایتمندی بیماران از طرح مراقبت از بیماران در منزل بود.
مواد و روشها :به این منظور از بین جامعه آماری بیماران بستری در بیمارستان بقیهاهلل تعداد  044نفر بهصورت
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .سپس پرسشنامه رضایت از مراقبت در منزل بین شرکتکنندگان پژوهش توزیع
شد تا پاسخ دهند .دادههای گردآوریشده به منظور بررسی اهداف پژوهش ،با استفاده از شاخصهای توصیفی و نرمافزار
 SPSS 12مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که بیماران تمایل باالیی به ترخیص زودرس از بیمارستان و پیگیری ادامه مراقبت در
منزل داشتند .همچنین بین گروههای مختلف بیماران ازلحاظ نوع بیماری ازنظر تمایل به ترخیص زودرس و رضایتمندی
از مراقبت منزل تفاوت معناداری یافت نشد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای تحقیق حاضر به نظر میرسد بیماران مراقبت در منزل را به بستری بودن در بیمارستان
ترجیح میدهند و رضایتمندی باالیی از طرح مراقبت در منزل دارند.
کلمات کلیدی :طرح مراقبت در منزل ،بیمار ،رضایتمندی ،بیمارستان
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
مراقبت در منزل به عنوان یکی از روش های مراقبت مبتنی بر جامعه،
یکی از اشکال اساسی مراقبت سالمت شناخته شده است و در
مدیریت منابع محدود نقش اساسی ایفا میکند [ . ]1مراقبت در
منزل عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در محل
زندگی بیماران .در این سیستم بیمار تحت نظر پزشکان و پرستاران
در محل زندگی خود از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند میشود
و کادر پزشکی با معایناتی که از بیمار به عمل می آورند سیر درمان
وی را کنترل می کنند .مراقبت در منزل یک خدمت جایگزین برای
برخی از خدمات بیمارستانی است و گاهی اوقات نیز در این روش
از وضعیت بیمار با تلفن آگاهی حاصل می شود .یکی از مهم ترین
شاخص های کیفیت ارائه ی خدمات و پایش خدمات بهداشتی-
درمانی ،ارزیابی و سنجش رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده
است که از تحقیقات جامعه شناسی نشاءت میگیرد [.]2
رضایت مندی یک فرد ،عبارت است از گزارش وی از کیفیت درمان
و تأثیر متقابل بین بیمار و ارائه کنندگان خدمات درمانی که بر
اساس میزان تطابق بین بیمار و ارائه کنندگان خدمات درمانی بر
اساس میزان تطابق مراقبه ا با انتظارات آن فرد سنجیده میشود؛
می توان گفت که مراقبت های ارائه شده ،دارای کیفیت باالیی نیست،
مگر آنکه بیماران از آن خدمات راضی باشند .برخی محققان
معتقدند که جمع آوری داده های رضایت بیمار ،ممکن است برای
شناخت کارکرد سازمان های بهداشتی و درمانی و یا برا ی شناخت
فرایندهای کاری که نیازمند بهبود است ،به کار رود [ . ]3امروزه
پرداختن به کیفیت و تالش برای بهبود کیفیت و ارزیابی آن در
دستگاه های مراقبت سالمت و پرستاری موردتوجه قرارگرفته است
[ . ]0
رضایت بیمار از مراقبت های ارائه شده به عنوان شاخص مهم کیفیت
و اثربخشی سیستم مراقبت سالمت محسوب میشود [ . ]0اخیراً به
رضایت مشتری به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت مراقبت -
های بهداشتی ،توجه ویژه ای شده است [ . ]6بیمارستان ها در تأمین
نتایج مراقبت های بهداشتی ازجمله رضایت بیمار ،ایجاد برنامههای
متعدد و طرح های ابتکاری برای دستیابی به این اهداف ،سهیم
هستند .از سال  1920بر اساس تصویب سازمان ملی ارائه خدمات
بهداشتی درمانی در آمریکا ،تمامی مراکز خدمات بهداشتی درمانی
آمریکا موظف هستند که در کنترل و ارزشیابی و تجدیدنظر برنامهها
ازنظریات بیماران استفاده نمایند و نتایج این ارزیابی ها را در
تجدیدنظر برنامه ها دخالت دهند [ . ]2در کشور ایران هم از سال
 1394و زارت بهداشت و درمان در راستای عمل به مأموریت اصلی
خود ،کلیه بیمارستان ها را موظف به سنجش دوره ای میزان رضایت
بیماران و انجام مداخالت الزم برای افزایش رضایت مددجویان کرده
است [ . ]7امروزه محور اصلی فرایند درمان ،بیماران هستند و
رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی بیانگر این موضوع میباش د
که کادر درمانی نسبت به رضایت بیماران احساس مسئولیت کرده
و اهمیت پاسخگو بودن به نیازهای زیستی ،روانی و اجتماعی
بیماران اطالع الزم دارند [.]2

درمج موع با توجه به آنچه گفته شد ،رضایت بیمار از مراقبتهای
انجام شده ،به عنوان شاخص مهم کیفیت و اثربخشی سیستم مراقبت
سالمت محسوب می شود؛ همچنین رضایت مندی بیمار شاخصی
برای اندازه گیری موفقیت پزشکان و بیمارستان ها میباشد .برای ن
اساس هدف پژوهش بررسی میزان رضایت مندی بیماران بیمارستان
بقیه اهلل از مراقبت در منزل بود.

مواد و روشها
جامعه و متغیرهای موردبررسی
پژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرهای و شیوه گردآوری داده ها به
طرحهای توصیفی -پیمایشی تعلق دارد .جامعه موردمطالعه بیماران
بیمارستان بقیه اهلل بودند که ازاین بین بر اساس جدول کرجسی و
مورگان ،تعداد  324نفر محاسبه شدند که به منظور جلوگیری از
افت آزمودنی ها  044بیمار برای مطالعه انتخاب شدند.

ابزار اندازهگیری
پرسش نامه محقق ساخته جهت سنجش رضایت مندی
مراقبت در منزل :ابزار پژوهش ،شامل پرسشنامه رضایت بیماران
محقق ساخته که اطالعاتی در خصوص میزان رضایت بیماران در
تمامی بخش های جراحی بیمارستان نسبت به ترخیص یک روز
زودتر و ارائه خدمات در منزل را می سنجید  ،بر اساس نظرسنجی از
بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان در قالب  24سؤال
 2گزینه ای (مخالف و موافق) و  0گزینه ای (مخالف ،نسبتاً مخالف،
بی نظر ،نسبتاً موافق ،موافق) طراحی و برای بررسی روایی محتوا
( ) Content Validityدر اختیار چند تن از متخصصان قرار
گرفت .پس از تأیید روایی محتوا پرسشنامه ،به منظور بررسی پایایی،
ضریب پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه  4/22محاسبه گردید.
همچنین پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل پرسش هایی در
خصوص جنس و سن را می سنجیده است .درنهایت داده ها با استفاده
از نرم افزار  SPSSنسخه  12و با آزمون خی دو مورد تجزیه وتحلیل
قرارگرفته اند .به منظور سنجش رضایت مندی م راقبت در منزل پس
از بررسی و بازنگری پیشینه نظری و پژوهشی پرسشنامهای
به منظور سنجش رضایت مندی مراقبت در منزل تدوین و
مورداستفاده قرار گرفت.
به منظور گردآوری داده های پژوهش ،پژوهش گر در بین شرکت -
کنندگان نهایی تحقیق حاضر یافته و پس از توضیح فرایند اجرا،
پرسشنامه رضایت مندی مراقبت در منزل را بین شرکتکنندهها
توزیع نمود تا پاسخ دهند .در حین گردآوری داده ها پژوهشگر
حضوری فعال داشت تا ضمن پاسخ گویی به موارد ابهامی از پاسخ -
دهی تصادفی جلوگیری نماید .داده های گردآوری شده با استفاده از
نرم افزار  SPSS 12و آماره های توصیفی همچون میانگین و انحراف
استاندارد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند .به منظور بررسی
پرسش های پژوهشی از آزمون های ناپارامتریک آ زمون کای دو
() ) Chi Square( x2آزمون دوجمله ا ی نسبت (Test
 ) Binomialاستفاده شد.

مجله پژوهش سالمت؛ دوره سه؛ شماره سه؛ صفحات 371-361

آزاد مرزآبادی و همکاران

166
خدمات در منزل است .بهمنظور مقایسه میزان رضایت بیماران در
تمامی بخشهای جراحی بیمارستان نسبت به ترخیص یک روز زودتر
و ارائه خدمات در منزل از آزمون دوجملهای استفاده شد .جدول فوق
نشان میدهد  77درصد از بیماران موافق و  23درصد مخالف ترخیص
یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل هستند .همچنین نتایج آزمون
دوجملهای نسبت نشان میدهد که تفاوت بین نظرات بیماران زن و مرد
ازنظر آماری معنادار است ( .)P >4/41بهعبارتدیگر بیش از  04درصد
از بیماران موافق ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل هستند.
بهمنظور میزان رضایت بیماران از خدمات مراقبت در منزل در بخش
قلب و عروق بیمارستان بقیهاهلل (عج) از آزمون دوجملهای استفاده شد.

یافته ها
در این بخش به توصیف داده ها ی جمعیت شناختی به صورت جداول
به همراه شاخص های آمار ی (فراوانی و درصد) نشان داده شده است.
از مجموع شرکت کنندگان  276نفر ( )%00/2مرد و  220نفر
( ) %00/2زن بودند .از مجموع شرکت کنندگان  3/2درصد از بیماران
کمتر از  24سال 21/0،درصد در دامنه سنی  21تا  04سال39/2 ،
درصد در دامنه سنی  01تا  64سال و  30درصد بیشتر از  61سال
هستند .دامنه سنی بیماران از  6تا  94سال متغیر بود .همچنین
میانگین و انحراف معیار سن بیماران عبارت بودند از 02/33 :و
.16/00
جدول فوق نشاندهنده مقایسه میزان رضایت بیماران در تمامی
بخشهای جراحی بیمارستان نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه

جدول  :1مقایسه میزان رضایت بیماران در تمامی بخشهای جراحی بیمارستان نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل
فراوانی

درصد

موافق

320

%77

رضایت بیماران
مخالف

110

%23

سطح معناداری

044

کل

4/441

جدول  :2مقایسه میزان رضایت بیماران در بخشهای مختلف بیمارستان نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل
رضایت بیماران

فراوانی

درصد

موافق
مخالف
کل

76
29

72
22

قلب و عروق

سطح معناداری
4/441

140
4/441

ارتوپدی
موافق
مخالف
کل

06
16

موافق
مخالف
کل

04
17

72
22
72
4/441

بخش ارولوژی
70
20
67

4/441

بخش سر و گردن
موافق
مخالف
کل

00
17

موافق
مخالف
کل

121
34

76
20
72
4/441

بخش جراحی عمومی
24
24
101

4/441

بخشCCU
موافق
مخالف
کل

22
12

27
6
33
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جدول فوق نشاندهنده مقایسه میزان رضایت بیماران در بخش قلب و عروق
بیمارستان نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل است.
بهمنظور مقایسه میزان رضایت بیماران در بخش قلب و عروق بیمارستان
نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل از آزمون دوجملهای
استفاده شد .جدول فوق نشان میدهد  72درصد از بیماران موافق و 22
درصد مخالف ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل هستند .جدول
فوق نشان میدهد  72درصد از بیماران موافق و  22درصد مخالف ترخیص
یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل هستند .جدول فوق نشان میدهد
 70درصد از بیماران موافق و  20درصد مخالف ترخیص یک روز زودتر و
ارائه خدمات در منزل هستند .جدول فوق نشان میدهد  76درصد از بیماران
موافق و  20درصد مخالف ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل
هستند .جدول فوق نشان میدهد  24درصد از بیماران موافق و  24درصد
مخالف ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل هستند .جدول فوق
نشان میدهد  22درصد از بیماران موافق و  12درصد مخالف ترخیص یک

روز زودتر و ارائه خدمات در منزل هستند .بهمنظور بررسی تفاوت بین نظرات
بیماران زن و مرد از آزمون خی دو استفاده شد.
جدول فوق نشاندهنده شاخصهای توصیفی (فراوانی و درصد) و مقایسه
میزان رضایت نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل
برحسب جنس است .جدول فوق نشان میدهد  72/6درصد از بیماران مرد
موافق و  21/0درصد مخالف هستند 70 .درصد از بیماران زن موافق و 20
درصد مخالف هستند .همچنین بهمنظور بررسی تفاوت بین نظرات بیماران
زن و مرد از آزمون خی دو) Chi Square(x2استفاده شد .نتایج آزمون
خی دو نشان میدهد که تفاوت بین نظرات بیماران زن و مرد ازنظر آماری
معنادار نیست ( .)P <4/40بهعبارتدیگر نظرات بیماران زن و مرد نسبت به
ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل تقریباً مشابه است .بهمنظور
بررسی تفاوت بین نظرات بیماران برحسب گروههای سنی از آزمون خی دو
) Chi Square(x2استفاده شد.

جدول  :9شاخص های توصیفی و مقایسه میزان رضایت بیماران نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل برحسب جنس
جنس

رضایت بیماران نسبت به ترخیص یک روز زودتر

آزمون

کل

سطح

d.f

x2

و ارائه خدمات در منزل برحسب جنس
موافق ،فراوانی (درصد)

مرد
)72/6( 217

زن
)70(162

)77( 320

مخالف ،فراوانی (درصد)

)21/0( 09

)20( 06

)23(110

کل ،فراوانی (درصد)

)144( 276

)144( 220

)144( 044

معناداری

4/393

4/197

1

جدول  :4شاخصهای توصیفی و مقایسه میزان رضایت بیماران نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل برحسب گروههای سنی
رضایت بیماران نسبت به ترخیص یک روز

گروههای سنی

آزمونx2

کل

d.f

زودتر

سطح
معناداری

و ارائه خدمات در منزل برحسب گروههای سنی
موافق ،فراوانی (درصد)

>02
)02/6(14

)76/6( 22

مخالف ،فراوانی (درصد)

)07/0( 9

)23/0( 20

کل ،فراوانی (درصد)

)144(19

)144(147

04-21

–64

<61

)79/0(102

)77/1( 130

)77( 320

)24/6( 01

)22/9( 04

)23( 110

)144(199

)144(170

)14( 044

7/426

4/47

3

جدول  :2شاخص های توصیفی و مقایسه میزان رضایت بیماران نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل برحسب بخش بستری
رضایت بیماران

کل

بخش بستری

برحسب بخش

آزمون
2

d.f

سطح
معنادار

x

ی

بستری
قلب و

ارتوپدی

ارولوژی

موافق ،فراوانی
(درصد)

)72/0( 76

)77/2( 06

)70/6( 04

)76/0( 00

مخالف ،فراوانی
(درصد)

)27/6( 29

)22/2( 16

)20/0( 17

)23/6( 17

)19/9( 34

کل ،فراوانی
(درصد)

)144( 140

)144( 72

)144( 67

)144( 72

)144( 101

عروق

2/727

سرو

جراحی عمومی

CCU

)24/1( 121

)21/2( 27

)77( 320

)12/2( 6

)23( 110

)144( 33

)144( 044

گردن
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جدول  :6نظرات بیماران نسبت به نحوه ارائه خدمات درمانی و پرستاری در منزل پس از ترخیص زودتر
نحوه ارائه خدمات در منزل

مخالف

موافق
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ارائه خدمات در منزل در هنگام صبح باشد

292

09/6

242

04/0

ارائه خدمات در منزل در هنگام عصر باشد

234

06

274

00

در منزل هر زمان نیاز به پرستار بود حضورداشته باشد.

360

73

130

27

امکان برقراری ارتباط با بیمارستان در هنگام بروز مشکل باشد.

393

72/6

147

21/0

در اختیار بودن امکانات درمانی در منزل

390

79

140

21

جدول فوق نشاندهنده شاخصهای توصیفی (فراوانی و درصد) و
مقایسه میزان رضایت نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات
در منزل برحسب گروههای سنی است .جدول فوق نشان میدهد 02/6
درصد از بیماران کمتر از  24سال 76/6،درصد از بیماران در دامنه سنی
 21تا  04سال 79/0 ،درصد از بیماران در دامنه سنی  01تا  64سال و
 77/1درصد از بیماران بیشتر از  61سال موافق ترخیص یک روز زودتر
و ارائه خدمات در منزل هستند .همچنین بهمنظور بررسی تفاوت بین
نظرات بیماران در گروههای سنی از آزمون خی دو)Chi Square(x2
استفاده شد .نتایج آزمون خی دو نشان میدهد که تفاوت بین نظرات
بیماران در گروههای سنی ازنظر آماری معنادار نیست (.)P <4/40
بهعبارتدیگر نظرات بیماران در گروههای سنی نسبت به ترخیص یک
روز زودتر و ارائه خدمات در منزل تقریباً مشابه است .بهمنظور بررسی
تفاوت بین نظرات بیماران برحسب بخش بستری از آزمون خی دو Chi
 (x2) Squareاستفاده شد.
جدول فوق نشاندهنده شاخصهای توصیفی (فراوانی و درصد) و
مقایسه میزان رضایت نسبت به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات
در منزل برحسب بخش بستری است .جدول فوق نشان میدهد 72/0
درصد از بیماران در بخش قلب و عروق 77/2،درصد از بیماران در بخش
ارتوپدی 70/6 ،درصد از بیماران در بخش ارولوژی 76/0،درصد از
بیماران در بخش سرو گردن 24/1 ،درصد از بیماران در بخش جراحی
عمومی و  21/2درصد از بیماران در بخش CCUموافق ترخیص یک
روز زودتر و ارائه خدمات در منزل هستند .همچنین بهمنظور بررسی
تفاوت بین نظرات بیماران برحسب بخش بستری از آزمون خی دو Chi
) Square(x2استفاده شد .نتایج آزمون خی دو نشان میدهد که تفاوت
بین نظرات بیماران برحسب بخش بستری ازنظر آماری معنادار نیست
( .)P <4/40بهعبارتدیگر نظرات بیماران در بخشهای بستری نسبت
به ترخیص یک روز زودتر و ارائه خدمات در منزل تقریباً مشابه است.
نتایج بررسی نظرات بیماران نسبت به نحوه ارائه خدمات درمانی و
پرستاری در منزل پس از ترخیص زودتر در جدول  6درج گردیده است.
جدول فوق نشاندهنده شاخصهای توصیفی (فراوانی و درصد) نظرات
بیماران نسبت به نحوه ارائه خدمات درمانی و پرستاری در منزل پس از
ترخیص زودتر است .جدول فوق نشان میدهد که  09/6درصد از
بیماران موافق هستند که ارائه خدمات در منزل در هنگام صبح باشد و
 04/0درصد از بیماران مخالف هستند که ارائه خدمات در منزل در
هنگام صبح باشد 06 .درصد از بیماران موافق هستند که ارائه خدمات
در منزل در هنگام عصر باشد و  00درصد از بیماران مخالف هستند که
ارائه خدمات در منزل در هنگام عصر باشد 73 .درصد از بیماران موافق
هستند که در منزل هر زمان نیاز به پرستار بود حضورداشته باشد و 27

درصد از بیماران مخالفاند .همچنین  72/6درصد از بیماران موافق
هستند که امکان برقراری ارتباط با بیمارستان در هنگام بروز مشکل
باشد و  21/0درصد از بیماران مخالفاند .همچنین  79درصد از بیماران
موافق در اختیار بودن امکانات درمانی در منزل هستند و  21درصد از
بیماران مخالفاند.

بحث
در مطالعه حاضر ،میزان رضایتمندی بیماران از مراقبت در منزل
موردبررسی قرار گرفت .مطالعه حاضر ازاینرو اهمیت داشت که به نظر
میرسد نخستین تالش در جهت سنجش میزان رضایتمندی بیماران
از خدمات مراقبت در منزل بود .تحقیقات متعدد نشان داده است که
توانایی ارائهدهنده ی خدمات بهداشتی در برقراری ارتباط مناسب با
مراجعان نقش تعیینکنندهای در میزان رضایتمندی مراجعان دارد
[ ،]9همچنین برخی مهارتهای ارتباطی ارائهدهندگان در رضایت
بیماران مؤثرتر از مهارتهای تخصصی آنان را نشان دادهاند [ .]14نتایج
پژوهش نشان داد که گروه های مختلف بیماران تمایل به ترخیص
زودرس داشته و رضایت از مراقبت در منزل داشتند .این یافته همسو با
مطالعات بسیاری است ،بهطوریکه مطالعات نشان دادهاند زنانی که
بهطور مداوم خدمات مامایی در منزل را دریافت کردند ،بیان داشتهاند
که هم شیوه و هم کیفیت مراقبتها بهتر از آنهایی بوده است که پس
از زایمان در بیمارستان دریافت کردهاند؛ باوجوداین ،بهطور میانگین،
زنان کیفیت مراقبتهایی را که در بیمارستان دریافت کرده بودند ،بین
طیف کافی تا خوب و کیفیت جنبههای مراقبتی در منزل رابین طیف
خوب تا عالی بیان کردند ،مدارک موجود از این مسائله حمایت میکند
که زنانی که مراقبت در منزل را در دورهی پس از زایمان دریافت می-
کنند؛ از مراقبتهای خود رضایتمندی بیشتری دارند [ .]11در مطالعه-
ای که توسط هاریس و همکاران [ ]12در نیوزلند باهدف بررسی
اثربخشی ،مقبولیت و هزینه مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان
انجام شد ،نشان داده است که میزان مقبولیت و اثربخشی رضایت در
منزل بهطور معنیداری بیشتر است اما هزینههای مراقبت در منزل دو
برابر مراقبت در بیمارستان است .شپرد و همکاران [ ]13در مطالعه خود
به این نتیجه رسیدند که نسبت رضایتمندی بیماران تحت مراقبت در
منزل ازلحاظ پزشکی ،آسایش و راحتی و روند پذیرش بیشتر از بیمارانی
است که از بیمارستان خدمات دریافت میکردند و این ازلحاظ آماری
معناداری بود .در مطالعهای دیگر محققان با بررسی خدمات دریافت
شده از بیمارستان و منزل توسط بیماران تعویض لگنی ،تعویض زانو،
هیسترکتومی ،سالمندان و بیماران انسداد مزمن ریوی به این نتیجه
رسیدند که رضایت بیماران از خدمات ارائهشده توسط مراقبت در منزل
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بیشتر از بیمارستان است اما این اختالف بهجز در موارد بیماران تعویض
لگن خیلی جزئی بود [ .]10نتایج یک بررسی نظاممند باهدف مقایسه
مراقبت در منزل و مراقبت در بیمارستان نشان داده است که رضایت از
مراقبت در منزل بیشتر از مراقبت در بیمارستان است [.]10
مطالعات زیادی بر اقتصادی بودن مراقبت در منزل تأکیددارند .مطالعه
تحلیل هزینه-منفعت خدمات مراقبت در منزل در هنگکنگ نشان داد
که مراقبت افراد بیمار در منزل باعث کاهش مراقبت حاد بیمارستانی و
کاهش مدتزمان بستری در بیمارستان در این افراد و درنتیجه صرفه-
جویی در هزینههای کلی مراقبت سالمت گردیده است [ .]16همچنین
نتایج دو مطالعه توسط لی و زو در مورد هزینه خدمات مراقبت در منزل
داللت بر کمتر بودن هزینه خدمات مراقبت در منزل داشته است [.]17
در مطالعات بسیاری برافزایش کیفیت ،رضایت ،خوداتکایی و اثربخشی
باال در این نوع مراقبتها تأکید شده است .بررسی دانشگاه گالسکو
درباره توانبخشی بیماران در منزل نشان داد که مراقبت در منزل موجب
کاهش اختالل در فعالیتهای شخصی زندگی روزمره مثل راه رفتن یا
لباس پوشیدن تا  %22میشود .همچنین تا  %10توانایی بیماران برای
فعالیتهای روزمره افزایش مییابد .بهعالوه پژوهشگران دریافتند
مراقبت در منزل بعد از سکته قلبی به بیماران کمک کند تا مستقلتر
بمانند .این بیماران تمایل بیشتری به انجام کارهای روزانه خود مانند
پوشیدن لباس و شستشو دارند [ .]12بررسیها نشان داده است که
آموزش بیماران بهعنوان بخشی خدمات مراقبت در منزل نقش کلیدی
در کنترل بیماریهای مزمن دارد [ .]19همچنین مطالعه فیلدز و
همکارانش نشان داد که رضایت والدینی که کودکان آنها در منزل

مراقبت میشود بهمراتب بیشتر از مادرانی است که کودکان آنها در
بیمارستان مراقبت میشود [ .]24اویس در ارزشیابی مراقبت بیماران
ایدز نشان داده است که استفاده از خدمات ادغام یافته مراقبت در منزل
و مشارکت جامعه دارای تأثیرات مثبت اساسی در بیماران و دیگر شرکا
مانند بیمارستان ،کلینیک و اعضای جامعه میباشد [ .]21همچنین
بررسی جووتر نشان داد که استفاده از رابطین بهداشتی منزل در کنار
پرستاران و پزشکان میتواند مدیریت بیماران دیابتی را تقویت نماید،
در کنترل و مراقبت بیماران نقش داشته باشد و نهایتاً بهبود آنها را
تسریع نماید [ .]22بهعالوه مطالعاتی وجود دارد که بر منافع زیاد
مراقبت در منزل بهویژه بر تواناییهای اجتماعی تأکید دارد [.]23

نتیجهگیری
درمجموع نتایج مطالعه حاضر به درک عوامل مؤثر بر رضایتمندی
بیماران از مراقبت در منزل کمک میکند .از یافتههای اصلی پژوهش
حاضر این بود که بیماران تمایل بیشتری به ترخیص زودرس و مراقبت
در م نزل دارند .ازآنجاکه با تقویت خدمات مراقبت در منزل میتواند
بسیاری از هزینههای سیستم سالمت را کاهش دارد ازاینرو توجه
روزافزون به این حیطه دارای اهمیت است ،همچنین نتایج نشان داد که
تفاوتی در میزان تمایل گروههای مختلف بیماران در گرایش به مراقبت
در منزل وجود ندارد.
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