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چکیده
مقدمه :تأکید بر حقوق انسان در دریافت خدمات بهداشتی-درمانی ،زمانی اهمیت مییابد که آسیبپذیری بیمار ،او را بهآسانی در
معرض تخلفات قرار میدهد .اهمیت حقوق بیمار و توجه به آن زمانی پررنگتر شد که پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی بیماران
بهعنوان یکی از اهداف نظامهای سالمت در گزارش جهانی سالمت سال  2000ذکر گردید.
مواد و روشها :در این مطالعه ،کلیه مقاالت مرتبط منتشررررشرررده بین سرررالهای  2000تا  2099با اسرررتفاده از کلیدواژههای
پاسخگویی ،خدمات سالمت و نظام سالمت در بانکهای اطالعاتی داخلی و خارجی یافت شدند .بهمنظور جمعآوری دادهها از فرم
ا ستخراج دادهها که بر ا ساس هدف پژوهش طراحی شده بود ا ستفاده گردید .نتیجه این ج ستجو د ستیابی به  31مقاله مرتبط با
موضوع بود که نهایتاً  29مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود حذف شدند و  97مقاله وارد مطالعه شدند.

نتیجهگیری :با توجه به وضررعیت کنونی پاسررخگویی در مراکز ارائهدهنده خدمات سررالمت و اهمیت آن ،تقویت ابعاد دارای نقاط
ضعف باید در اولویت کاری مدیران و سیاستگذاران سالمت قرار گیرد.
کلمات کلیدی :پاسخگویی ،نظام سالمت ،خدمات سالمت.
*نوی سنده م سئول :علی خ ضری ،کار شناس ار شد اقت صاد بهدا شت ،گروه اقت صاد سالمت ،دان شکده مدیریت و اطالعر سانی
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یافتهها :در پی ارزیابی پاسخگویی در سی ستم سالمت ،همکاری بی شتر بیماران با اعضای گروه درمان ،رضایت از کیفیت خدمات،
ر ضایت از عملکرد کارکنان سالمت ایجاد شد .همچنین برر سی پا سخگویی در مراکز ارائهدهنده خدمات سالمت اهمیت ب سیار
زیادی دارد و در تخصیص منابع و تدوین استراتژیهای اصالحی به مدیریت هر چه بهتر خدمات شایانی میکند.
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2گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت
ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
3گروه مشاوره توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
4مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،پژوهشکده مدیریت سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
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پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران ،دانشگاه علوم پز شکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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مقدمه

اهمیت پاسخگویی
بهبود سالمت ،هدف تعریفشده در نظامهای بهداشتی و درمانی است.
بااینحال ،تعریف دقیق و بحثبرانگیز اهداف هنگامی است که سیستم
سررالمت با نیازهای مردم مواجه شررود .مواجه با این نیازها هدف ذاتی
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پا سخگویی اح ساس م سئولیت ،الزام ،تعهد و نیاز به توجیه کردن
اعمال فرد نسبت به دیگران یا نسبت به خود است [ . ]4در ادبیات
واژه های مسررئولیت و پاسررخگویی اغلب به صررورت مترادف به کار
میرود و تعاریف آن ها اختالف کمی باهم دارد  .پا سخگویی تمایل
دارد که به وا سطه و نظارت بیرونی داللت دا شته با شد درحالیکه
مسئولیت تا حد زیادتری به اخالقیات و نظارت درونی داللت دارد .
مفهوم پا سخگویی همراه با تخ ص صی کردن نقش ها اهمیت پیدا
میکند  .تفکیک وظایف و م شخص شدن نقش ها دربرگیرنده این
مطلب اسرررت که ارزیابی وظایف و کاره ای مجزا هم الزم و هم
مطلوب به نظرمی رسد .متصدی هر شغل به پیامدهای خوب یا بد
وابسررته به وظیفه خود از جنبه بیرونی پاسررخگو و از جنبه درونی
مسئول است [ .]5امروزه دامنه مسئولیت به صورت بالقوه ا ی بیشتر
شده ا ست و شامل طیفی از عملیاتی ا ست که به صورت ب سیار
نزدیکی با تمرین اختیار و آزادی عمل نسررربت به صررررف انجام
وظایف محوله ارتباط دارد و ممکن اسررت فردی باشررد و این در
حالی ا ست که پیامد م سئولیت باید در صورت نیاز به سازمان یا
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فضرررای پیچیده و رقابتی جهان امروز ،سرررازمانها را بهسررروی کمال
مطلوب به حرکت درمیآورد .کارکنان سرررازمان ها در محیط متغیر و
متحول امروز باید خود را با شرایط محیطی تطبیق دهند و ا صالحات
الزم را در آن به عملآورند .هر سرررازمانی برای آگاهی از میزان تحقق
اهداف تعیین شده در برنامه ا ستراتژیک ،مطلوبیت و کیفیت فعالیتها
و ن تایج عملکردش در محیط های پیچ یده و پو یا ،ن یازم ند برقراری
نظامهای مناسب پاسخگویی است [ .]9در این راستا و همچنین برای
بقا ،سررازمانهای عصررر حاضررر بایسررتی به کیفیت خدمات خود توجه
کننرد ترا از این طریق بتواننرد ،ضرررمن حف نظر مراجعین فعلی،
مراجعین جدیدی را جذب کنند تا عملکرد خود را در راسررتای تحقق
اهداف سررازمان ارتقاد دهند .رسرریدن به این مهم تنها از طریق اعمال
خدمات صررحیا امکانپذیر اسررت [ .]2سررنجش خدمات پاسررخگویی
سرررراز مان ها ،یکی از قویترین ابزار های مدیریتی اسررررت [.]3
دریافتکنندگان خدمات بهداشررتی درمانی بهعنوان یک شررهروند در
جامعه از جایگاه ویژهای برخوردار میبا شند و ا ستفاده از آراد ،نگرش و
نظرسرررنجی از آن ها از یک طرف در ارز یابی عملکرد سررراز مان های
ب هداشرررتی در مانی و از طرف دیگر در بهبود این نوع عملکرد حائز
اهمیت اسررت .درنتیجه بررسرری وضررعیت پاسررخگویی سررازمانهای
ارائهدهنده خدمات بهداشررتی درمانی با توجه به تنوع و حیطه کاری و
نیز نوع ارتباط کاری با انسان و سالمت در عملکرد کل نظام سالمت و
در یک جمله درکل کشررور حائز اهمیت اسررت .ازآنجاییکه وضررعیت
پا سخگویی سازمانها در سالهای اخیر در ک شور موردتوجه ویژهای
قرارگرفته اسرررت ،بررسررری جامع نتایج حاصرررل از مطالعات مختلف
انجامگرفته در این زمینه میتواند در کسرررب یکچشرررم انداز جامع و
کامل راه گ شا با شد .مقاله مروری حا ضر به برر سی مفهوم و اهمیت
پاسخگویی در سیستم خدمات بهداشتی و درمانی و نیز جایگاه آن در
ایران میپردازد .همچنین در انتها نحوه ارزیابی پاسرررخگویی بهمنظور
ساخت پلی بین عملکرد و بهبود آن ارائه میشود.

گروهی خاص منعکس شود و در این صورت پا سخگویی جمعیتر
از مسرررئول یت اسررررت [ . ]9هدف سررروم سرررراز مان ج هانی
بهداشرررت ) (WHOبا عنوان پاسرررخ گویی ،بر پاسرررخ به انتظارات
منطقی افراد درمکرد جنبه ها ی غیرپزشررکی نظام سررالمت اشرراره
دارد .انتظارات منطقی نیز همان اصول شناخته شده و موردقبول و
یا قوانین و ا ستانداردها ه ستند [ .]9چارچوب های متفاوتی برای
ارزیابی کیفیت غیر بالینی مراقبت سرررالمت ارائه شرررده اسرررت .
معروف ترین آن ها ،چارچوب ارائه شررده توسررط  WHOدر سررال
 2000ا ست که حا صل تالش جمعی ک شورهای مختلف ا ست و از
طریق توسررعه مفاهیم مربوط به رضررایت بیمار و کیفیت مراقبت
جهت در برگرفتن محورهای ا صلی مرتبط با نحوه ارائه خدمت به
افراد ایجاد و معرفی گردید  .در این چارچوب ،برای سنجش ابعاد
بین فردی کیف یت مراق بت یا ه مان اب عاد غیر بالینی کیف یت
مراقبت که از آن به نام " پا سخ گویی نظام سالمت به نیازهای غیر
طبی افراد" یادکرده ا ست ،ه شت حوزه ا صلی در نظر گرفته شده
ا ست که در قالب دود سته بندی کلی قرار دارند .احترام به حقوق
افراد که شررامل حوزه های احترام به شررأن و منزلت ،اسررتقالل،
محرمانگی و ارتباطات ا ست و م شتری مداری که حوزه های حق
انتخاب ،توجه و رسیدگی فوری ،کیفیت امکانات رفاهی ،پشتیبانی
و حمایت خانواده و اجتماع را در برمیگیرد [ . ]7 ,8پاسررخ گویی
همچنین با خرسررندی از جنبه ها ی غیرپزشررکی خدمات معموالً با
جواب دادن دسررتورات درمانی ،اقدام سررریع درمکرد بیمار ،درک
بهتر و حف اطال عات پزشرررکی بی مار ارت باط دارد [ .]1ازآن جاکه
پاسرررخ دهی به عنوان یک هدف نهایی می تواند بدون تأثیر بر دیگر
اهداف نهایی افزایش یابد و نیز تا حدی م ستقل از آن ها ست ،این
مزیت را دارد که تحت تأثیر دیگر اهداف قرارگرفته و رفاه اشخاص
را به خودیخود افزایش دهد [.]90
ازنقطهنظری دیگر پاسخگویی مفهومی چندوجهی است ،ازاینرو در
مطالعات مختلف از نظرگاههای خاص پژوهشگران و دیدگاههای غالب
در حوزهی موردمطالعه تأثیر پذیرفته است .پاسخگویی زمانی ظهور
یافت که اعضای سازمان ،مراجعهکنندگان و ذینفعان سازمان موشکافی
و کنترل را بر عملکرد سازمانها تقاضا کردند [.]92 ,99
در مطالعاتی که اخیراً انجامگرفته اسررت بهطور مشررابه پاسررخگویی
سازمانها بهمثابه یک فرایند شناخته شده و به این صورت تعریف شده
ا ست " :فرایند م سئول نگهدا شتن ارائهدهندگان خدمات ن سبت به
اعمال خود " [ .]93بهمنظور شنا سایی و ضعیت آیندهی پا سخگویی
سازمانها الزم ا ست در ابتدا عوامل کلیدی تأثیرگذار بر ابعاد مختلف
پاسرررخگویی را تحلیل نمود .عوامل کلیدی ،عواملی هسرررتند که بر
ویژگیهای پاسخگویی مانند چگونگی پاسخگویی و اهداف پاسخگویی
سازمانهای فعال در حوزهی بهداشت و درمان ایران تأثیرگذار هستند.
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در این مطالعه مروری ،مقاالت منت شر شده بین سالهای  2000تا 2099
موردبررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است از دستورالعمل  PRISMAبرای
گزارش روند بررسرری مرور نظاممند اسررتفاده گردید .بهمنظور دسررتیابی به
م ستندات و شواهد علمی مرتبط با پا سخگویی ،ج ستجوی الکترونیک به
دو زبان فارسرری با کلیدواژههای پاسررخگویی ،خدمات بهداشررتی و درمانی،
سرریسررتم سررالمت ،وضررعیت و مفهوم (در بانک اطالعاتی SID, google
 )scholarو زبان انگلیسررری با کلیدواژههای Responsiveness, health
 system, status, meaningدر بانک های اطالعاتی pubmed, google
 scholar, Elsevier,انجام شرد؛ و همچنین مطالعات به زبانهای دیگر و
یادداشررتهای شررخصرری و چکیده چا شررده در خالصرره کتابچههای
همایشها و اجالسها وارد مطالعه نگردید .دو نفر مرورگر بهصررورت کامالً
جداگانه به بررسی مقاالت بر اساس عنوان و چکیده مقاالت پرداخته شد و
نقطه تفاوت بین دو پژوهشررگر بهوسرریله پژوهشررگر سرروم رفع و از طریق
اج ماع  consensusحل گرد ید .در پا یان کیف یت و صر ر حت م قاالت
انتخابشرررده بر اسررراس چکلیسرررت  STROBEمربوط به مطالعات
م شاهدهای برر سی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت و مقاالتی که کمتر از نمره
اسررتاندارد را کسررب کرده از روند مطالعه حذف گردیدند .معیارهای ورود
مقاالت به بررسرری شررامل :مقاالت منتشرررشررده بین سررالهای  2000تا
 ،2099مقاالت منتشرررشررده به زبان فارسرری و انگلیسرری ،مقاالتی که به
بررسی وضعیت و ارزیابی پاسخگویی اشاره داشتند و همچنین دسترسی
کامل بهکل مقاله بود ..معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل عدم دسترسی
به متن کامل مقاله ،انجام مطالعاتی که خارج از ارزیابی پاسرررخگویی
جنبههای غیر بالینی بود (مثل ارزیابی پا سخگویی سازمانی) بودهاند .برای
بررسرری مقاله از فرم اسررتخراج دادهها ( )Data Extraction Formکه بر
اسرراس هدف پژوهش طراحیشررده بود اسررتفاده گردید .این فرم شررامل
بخشهایی ازجمله م شخ صات روش شنا سی مطالعه (هدف ،روش ،تعداد
نمونه ،مکان پژوهش ،نوع مطالعه ،ابزار جمعآوری دادهها) اطالعات مرتبط
با پاسررخگویی بود .نتیجه این جسررتجو دسررتیابی به  31مقاله مرتبط با
موضررروع بود که نهایتاً  29مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود حذف
شرردند و  97مقاله در محدوده زمانی  2000تا  2099وارد مطالعه شرردند
(تصویر یک) .نتایج مطالعات در جدول  9آورده شده است.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10

مواد و روشها

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.5.3.152

اجرای سرریسررتم سررالمت اسررت که سررازمان بهداشررت جهانی آن را
پاسخگویی نام نهاده است .این اهداف ذاتی شامل [:]9
 -9بهداشت :بهمنظور حف و بهبود سالمت جامعه
 -2تأمین و حمایت مالی :برای اطمینان از اینکه افراد قسمت
گستردهای از درامد خود را صرف تأمین نیازهای مراقبت بهداشتی و
توانبخشی خود نمیکنند.
 -3پاسخگویی :برای تقویت پاسخگویی سیستم سالمت به انتظارات
مشروع دریافتکنندگان خدمات
پاسخگویی ،عالوه بر ضرورت آن بهعنوان یک هدف ذاتی ،به چند دلیل
حائز اهمیت است [:]3
 .9در نظر گرفتن نیاز مشرررروع مردم جوهره عملکرد نظارتی سررریسرررتم
سررالمت در هر جامعه اسررت .بهعنوانمثال ،در مفهوم نظارتی ،سرریسررتم
سالمت نقش و مسئولیت تعیینکنندهای در بهبود میزان عملکرد مجریان
سیستم دارد .دریافتکنندگان خدمات معموالً در مواجه با عملکرد مجریان
مراقبت سررالمت سررطا رضررایت بخشرری مطلوبی ندارند و نیاز دارند که
سرریسررتم در آگاهی دادن و حفاظت از آنها بسرریار مفید عمل کند [,94
 .]95تسررهیل در جریان موثر اطالعات بین سرریسررتم و مردم یک فاکتور
کلیدی در پاسخگویی است .این اطالعات ابزار عالی برای نظارت بر سیستم
بهمنظور گوشررزد کردن وجود احتمالی نامالیمات و نقصررانهای سرریسررتم
است [.]3
 .2پاسخگویی یک اساس است ،چراکه مرتبط با حقوق پایهای انسان است.
نظامهای بهداشتی و درمانی ،آموزش ،اقتصاد ،سیاست و نظامهای
فرهنگی پاسخگویی را بهعنوان یک هدف اساسی در نظر میگیرند و به
اشتراک میگذارند .هر سیستم بهمنظور موفقیت باید به نیازهای مشروع
دریافتکنندگان خدمات خود پاسخگو باشد .هدف این مالحظات و
اشتراکات تقویت و حف حقوق اولیه جوامع انسانی است [.]3
نظامهای بهداشتی و درمانی میتوانند مواردی از المنتهای پاسخگویی
را بدون سرمایهگذاریهای قابلتوجه بهبود ببخشند .بهعنوانمثال ،بهبود
احترام به ا شخاص در سی ستم ممکن ا ست نیازمند تغییرات ا سا سی در
نگرش کارکنان سرریسررتم سررالمت به دریافتکنندگان خدمات باشررد.
اجرای این امر نیازمند سررررمایهی ناچیزی از بودجه اسرررت .بااینحال،
همهی تغییرات بهمنظور بهبود پاسرررخگویی کمهزینه نیسرررتند .رعایت
المنت های پاسرررخگویی در جلب رضرررایت در یافتکنندگان خدمات،
همچون انت خاب در مانگر یا بهبود خد مات ،ممکن اسرررت ن یازم ند
بهکارگیری منابع اضررافی باشررد که باید کامالً موردتوجه قرار بگیرد؛ اما
به طور کل ،یک سررریسرررتم ب هداشرررتی و در مانی بدون ن یاز به
سرمایهگذاریهای کالن میتواند پی شرفتهای قابل محسوسی در بهبود
پاسخگویی داشته باشد [ .]98 ,99بهبود پاسخدهی ممکن است قبل از
تغییر در عملکرد سررایر اهداف ذاتی نهایی به دسررت آید .شررواهدی از
ک شورهای درحالیکه تو سعه وجود دارد مبنی بر اینکه بیماران را ضی
احتمال بیشررتری دارد که از دسررتورات درمانی پزشررکی پیروی کنند.
اطالعات بیشررتری در مورد مراقبتهای سررالمتی خود ارائه بدهند و
اسررتفاده از خدمات درمانی را تداوم بخشررند [ .]91 ,97 ,90عالوه بر
این ارتقای پاسررخدهی میتواند باعث افزایش احسرراس آسررایش و نیز
همکاری بهتر مردم در بهرهگیری از خدمات سررالمت شررود و منجر به
بهبود سالمت افراد شود [ .]4هرچند اهمیت ابعاد مختلف پاسخگویی
ازنظر بیماران در بین جوامع مختلف دارای تفاوتهایی اسرررت .ولی

ابعاد احترام به شأن و توجه سریع در مطالعات بیش از سایر ابعاد مهم
تلقی شدهاند .نتایج مطالعه در مورد ایران نیز ن شان داد که بعد توجه
سررریع ( 33درصررد) مهمترین بعد و احترام به شررأن ( 29درصررد) در
مرتبهی بعدی اهمیت قرار دا شت [ .]20تحقیقات در رابطه با و ضعیت
پاسررخگویی در ایران این واقعیت را به اثبات رسررانده که وظایف مهم و
کلیدی سازمانهای ارائهدهنده خدمات بهداشتی و درمانی افزایش سطا
کیفیت پاسخگویی است .افزایش سطا کیفیت پاسخگویی نیز مدیریتی
مبتنی بر مشررارکت همهی اعضررای یک سررازمان در بهبود فرایندها،
محصوالت ،خدمات و فرهنگ محیط کار است [ .]29مراکز و سازمانهای
ارائهدهنده خدمات بهدا شتی و درمانی با توجه به ماهیت خدماتی خود که
درزمینه قشررر خاص و حسرراسرری (بیماران) فعالیت میکند بیش از دیگر
سازمانها نیاز به ارزیابی پا سخدهی و پا سخگویی را اح ساس میکنند تا
میزان رضایتمندی و کیفیت خدمات را تشخیص داده و در راستای ارتقا و
بهبود خدمات ،برنامهریزی و سیاستگذاری نمایند.
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در جسررتجوی اولیه تعداد  72مقاله با کلیدواژههای مرتبط یافت شررد
که  43مقاله به دلیل عدم ارتباط با موضررروع مطالعه و عدم امکان
دسترسی به متن اصلی مقاله کنار گذاشته شدند 31 .مقاله مبتنی بر
معیارهای موردمطالعه موردبررسرری قرار گرفتند که  97مقاله مرتبط با
پاسخگویی به جنبههای غیر بالینی در سیستم سالمت معیارهای ورود
به م قا له را داشرررت ند .همچنین م قاالت اکثر ًا با روش توصررریفی
انجامشدهاند.
ن تایج حاصرررل از بررسررری م طال عات بالقوه مربوط در این زمی نه،
نشرراندهنده این موضرروع مهم اسررت که ازنظر برامس فیلد ، 9بهترین
حوزه عملکرد نظام سالمت در بعد محرمانگی و رازداری بود .همچنین
از دیرردگرراه پلتز و همکرراران درزمینرره بعررد انتخرراب ازنظر عملکرد

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.5.3.6.6

درنهایت  97مقاله برای استخراج دادهها در مطالعه باقی ماند که توسط
دو پژوهشگر و با بازبینی نهایی پژوهشگر سوم موردبررسی قرار گرفت.

پاسررخگویی اکثریت اسررتفادهکنندگان ( 89درصررد) معتقد بودند که
انتخابی در مورد واحد مراقبتی و ارائهدهنده مراقبت نداشتند [.]22
ازنظر اغورلو اوغلو 2و هم کاران ،در م یان ه فت حوزه پاسرررخ گویی،
باالترین نمره ( )8/28را برحسرررب مقیاس (بدترین= 0تا بهترین=)90
حوزه رازداری دا شت .باالترین میانگین نمره ( )3/4به عبارت " احترام
و رعایت حریم خصروصری" حین (درمان و تشرخیص) مربوط میشرد
[]23؛ و درنهایت پلتزر و همکاران بیماران سرررپایی ،بدترین عملکرد
پاسررخگویی ( 59/2درصررد) را به عبارت "زمان انتظار برای مراقبت"
مربوط دان ستند ،در همان حال احترام و رعایت حریم خ صو صی حین
معاینه فیزیکی ( 88/1درصررد) باالترین نمره پاسررخگویی را داشررتند
[.]24
جدول  9نتایج مطالعات و ارزیابی و ضعیت پا سخگویی در سازمانهای
ارائهدهنده خدمات بهداشررتی و درمانی کشررورهای مختلف را نشرران
میدهد.
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جدول  :1نتایج مطالعات پاسخگویی در کشورهای مختلف
نویسنده
برامس فیلد
[]22
2002

نجرا []25
2001

2011

اغورلو اوغلو
[]23
2002

هدف مطالعه

نوع پژوهش

 320بیمار
سرپایی خدمات
روانی

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

عملکرد خدمات بهداشتی
روانی نسبت به خواستهها و
انتظارات استفادهکنندگان
در آلمان

توصیفی

ارزیابی اساسی ابزار
پاسخگویی سازمان جهانی
بهداشت در شهرستان
مالیندی هند

کمی-توصیفی

220
دریافتکننده
خدمات بهداشتی
درمانی

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

درزمینهٔ بعد انتخاب ازنظر عملکرد پاسخگویی اکثریت استفادهکنندگان
( 89درصد) معتقد بودند که انتخابی در مورد واحد مراقبتی و ارائهدهنده
مراقبت نداشتند

سنجش پاسخگویی :نتایج
بررسیها از افراد مطلع
کلیدی از  35کشور

کمی توصیفی

 300فرد کلیدی
از  35کشور

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

برای محور "احترام به شخص" بهترین عملکرد پاسخگویی به عبارات
"رعایت حریم خصوصی در طی درمان یا معاینه" در بعد احترام به شأن و
رازداری در مورد مدارک و اسناد بیماران"در بعد رازداری" مربوط
میشدند .در حوزه مشتری مداری ،بهترین عملکرد پاسخگویی به عبارات
"دسترسی به آب تمیز" و "توانایی مشاوره با یک متخصص" مربوط
میشدند.

پاسخگویی نظام سالمت از
دیدگاه مدیران بیمارستانها
درزمینه عملکرد پاسخگویی
بیمارستانها در کشور ترکیه

توصیفی مقطعی

 70مدیر
بیمارستان

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

در میان هفت حوزه پاسخگویی ،باالترین نمره ( )8/28را برحسب مقیاس
(بدترین= 0تا بهترین= )90حوزه رازداری داشت .باالترین میانگین نمره
( )3/4به عبارت " احترام و رعایت حریم خصوصی" حین (درمان و
تشخیص) مربوط میشد.

ابعاد انتخاب مربوط میشد.

مهمترین ابعاد پاسخگویی در
کشورهای اروپایی کداماند؟

کمی توصیفی

 29کشور اروپایی

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

عملکرد نظام سالمت در
چین و آسیا برحسب
پاسخگویی

توصیفی

 390نفر
دریافتکننده
خدمات درمانی

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

لی [2011]13

پاسخگویی نظام سالمت
برای مراقبتهای زایمان در
تایلند جنوبی

کمی توصیفی

 920خانم بعد از
زایمان

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

هوفمن []21
2017

نابرابریها در پاسخگویی
نظام سالمت در کشورهای
منتخب اروپایی

توصیفی

ارزیابی عملکرد نظام
سالمت "در  91کشور
ازجمله  21کشور عضو
اتحادیۀ اروپا پیرامون
انتظارات و پاسخگویی"

توصیفی

2001
والنتین []20
2001
ویتری []22
2001
کوال []21
2011

اوستون []30
2014

علی محمدی
[]31

بررسی وضعیت پاسخگویی
درمانگاههای سرپایی

2015
رشیدیان
[]32

ارزیابی پاسخگویی نظام
سالمت در منطقه  17تهران

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

پاسخگویی را داشتند.
توجه سریع و احترام به شأن مهمترین ابعاد پراهمیت بودند .نتایج مطالعه
در مورد ایران نشان داد که بعد توجه سریع ( 33درصد) مهمترین بعد و
احترام به شأن ( 29درصد) در مرتبهی بعدی اهمیت قرار داشت.
رتبهبندی خیلی مهم در مورد پاسخگویی بهطور متوسط  79درصد بود.
بهنحویکه برای مجارستان ابعاد (شئونات انسانی ،توجه سریع ،تسهیالت
اساسی) و در کرواسی (انتخاب ،استقالل ،ارتباطات) و اسالواکی (شئونات
انسانی ،تسهیالت اساسی و شبکه اجتماعی) مهمترین ابعاد بودند.
پاسخگویان درمان محترمانه ،احترام به شأن و کیفیت محیط فیزیکی را
مهمترین ابعاد پاسخگویی رتبهبندی کردند و ابعاد استقالل و حمایت
اجتماعی بهعنوان کماهمیتترین بعد ارزیابی شدند
توجه سریع ،احترام به شأن ،ارتباطات روشن ،استقالل ،تسهیالت اساسی،
رازداری ،انتخاب و حمایت به ترتیب مهمترین عوامل تصمیمگیری در
انتخاب یک بیمارستان بودند.
سطا کلی پاسخگویی در کشورهای منتخب  97درصد بود بهعبارتدیگر
بهطور متوسط دوسوم مردم همه حوزههای پاسخگویی را خوب و خیلی
خوب ارزیابی کردند.

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

تغییرات روشنی بین نمرات پاسخگویی از  55/7درصد تا  19/7درصد در
مراقبت سرپایی وجود داشت .اوکراین با پایینترین نمره کلی پاسخگویی،
نشاندهنده این بود که مردم با انتظارات متفاوت ،تجارب مشابه و همسان
را بهطور مختلف ارزیابی میکنند

توصیفی -
مقطعی

 240نفر از
بیماران سرپایی

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

بین عملکرد و اهمیت ابعاد پاسخگویی در بیمارستانهای موردبررسی
شکاف وجود دارد و رسیدن به جایگاهی مطلوب و مناسب اجتنابناپذیر
است .بهترین و بدترین (ضعیف) عملکرد ازلحاظ پاسخگویی ،به ترتیب به
ابعاد محرمانگی بود.

توصیفی

بیماران بستری

پرسشنامه سازمان
بهداشت جهانی

ازنظر بیماران بستری ،بهترین حوزه عملکرد نظام سالمت ،مربوط به
احترام به شأن و رازداری بود
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کدام جنبههای کیفیت
مراقبت غیر بالینی
مهمترین هستند

کمی توصیفی

 49کشور
مختلف (ازجمله
ایران)

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

پلتزر []24
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تجربه بیماران و پاسخگویی
نظام سالمت در افریقای
جنوبی

توصیفی

 340بیمار
دریافتکننده
خدمات درمانی

پرسشنامه پاسخگویی
سازمان بهداشت
جهانی

بیماران سرپایی ،بدترین عملکرد پاسخگویی ( 59/2درصد) را به عبارت
"زمان انتظار برای مراقبت " مربوط دانستند ،در همان حال احترام و
رعایت حریم خصوصی حین معاینه فیزیکی ( 88/1درصد) باالترین نمره
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دسیلوا []22

تعداد نمونه

ابزار

نتایج
بهترین حوزه عملکرد نظام سالمت در بعد محرمانگی و رازداری بود .فقط
 9درصد بیماران سرپایی عملکرد پاسخگویی در این بعد را ضعیف تلقی
کردند ،احترام به شأن دومین عملکرد مناسب نظام سالمت ازنظر بیماران
سرپایی بود .همچنین بدترین عملکرد نظام سالمت ازنظر هر دو گروه به
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2011

[]33
2014

اصغری []34
2002

جوادی []35

پرسشنامه از پیش
تدوینشده

بهترین حوزه پاسخگویی مشارکت در تصمیمگیری  ،%83ارتباط خوب
 ،%82و بدترین حوزهها توجه فوری  %55و کیفیت محیط  %93بود

 320نفر از
پرستاران و
بیماران

پرسشنامه سازمان
بهداشت جهانی

میانگین نمره پاسخگویی بیمارستانها از دیدگاه پرستاران حدود  2,32و
ازنظر بیماران حدود  2,47بود (از حداکثر  4نمره)

ارزیابی پاسخگویی نظام
سالمت پس از اجرای طرح
تحول سالمت :مطالعه
موردی شهر سنندج

توصیفی-تحلیلی

 949خانوار در
شهر سنندج

پرسشنامه سازمان
بهداشت جهانی

همه ابعاد پاسخگویی بهغیراز بعد «حق انتخاب» 900 ،درصد ازنظر
پاسخگویان مهم و خیلی مهم بوده است .در بخش بستری ،ابعاد
«دسترسی به حمایتهای خانواده و اجتماعی» و «محرمانه بودن اطالعات
شخصی» به ترتیب با  900و  19درصد باالترین عملکرد و «وضوح
ارتباطات» با  %41درصد پایینترین عملکرد را داشته است .در بخش
سرپایی ،بعد «محرمانه بودن اطالعات شخصی» با  900درصد و بعد
«استقالل» با  42درصد به ترتیب باالترین و پایینترین عملکرد را
داشتهاند.

پیروزی []32
2014

ارزیابی انتظارات غیرپزشکی
مصرفکنندگان مراقبت
سالمت روانی در ایران

توصیفی

 35کاربر خدمات
مراقبت روانی

پرسشنامه سازمان
بهداشت جهانی

حوزههای کیفیت رفاه و آسایش اساسی ،دسترسی به حمایت اجتماعی،
شأن و محرمانگی برای مفهوم پاسخگویی مهم در نظر گرفته شدند

فروزان []32

پاسخگویی نظام ارائه
خدمات سالمت به کودکان
دچار اختالل تکامل و عوامل
مؤثر بر آن
بررسی پاسخگویی و
جنبههای غیرپزشکی
خدمات در بیمارستانهای
منتخب شهر اصفهان

مقطعی

توصیفی

تحلیلی-مقطعی

بحث
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در  9ماه اخیر ،زمانی که شما به (مرکز بهداشتی و
توانبخشی) مراجعه کردهاید ،چند بار پزشکان ،پرستاران یا
ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی و توانبخشی درمان
شما را به شیوهای محترمانه انجام دادهاند؟

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1399.5.3.6.6

ارزیابی مقاالت منتشرشده بیانگر آن است که چارچوب سازمان بهداشت
جهانی برای سنجش و ارزیابی اجرای نظامهای بهداشتی و درمانی
توصیفکننده عملکرد سیستم است و بین سنجش و عملکرد بهمنظور
بهبود خدمات ارتباط برقرار میکند .مروری بر مطالعات نشان داد که
هدف از سنجش و ارزیابی اجرا درواقع پایهریزی برای بهبود بخشیدن
به خدمات است .استراتژی سازمان بهداشت جهانی برای سنجش
پاسخگویی شامل چندین مشخصه است که به بهبود این فرایند کمک
میکند [.]31 ,37 ,3
 -9راهنمایی گرفتن از نتایج بررسی کیفیت پاسخگویی .بررسی کیفیت
پاسخگویی ساختارمند است بهنحویکه این بررسیها شامل مجموعهای
از سؤاالت در مورد المنتهای اجرای پاسخگویی است .اول اینکه از
پاسخدهنده تقاضا میشود که مکرراً با مجموعهای از رفتارهای خاصی
که در مراکز بهداشتی و درمانی رجوع شده مواجه میشود را گزارش
دهد .برای مثال ،ازنقطهنظر کرامت ،از پاسخدهنده درخواست میشود
که به سؤاالت زیر پاسخ دهد:

 در  9ماه اخیر ،چه تعداد از کارکنان مرکز مثل کارکنان
پذیرش در (نام مرکز بهداشتی و توانبخشی) به شیوهای
محترمانه با شما برخورد کردهاند؟
 در  9ماه اخیر ،چند بار در (نام مرکز بهداشتی و توانبخشی)
درمان و معاینات فیزیکی برای شما همراه با حف حریم
خصوصی بوده است؟
به دنبال این سؤاالت رفتاری خاص در مورد یک المنت پاسخگویی از
پاسخدهنده درخواست میشود که در رابطه با میزان سطا کیفیت آن
المنت به آن مرکز بهداشتی و توانبخشی نمره بدهد .بهعنوانمثال در
رابطه باکرامت انسانی از مردم درخواست شده است که:
 با نمرههای  0تا  0( 90معرف بدترین و  90معرف بهترین
سطا است) ،شما به میزان رعایت کرامت انسانی در برخورد
با دریافتکنندگان خدمات توسط این مرکز چه نمرهای
میدهید؟
آیتم امتیازدهی برای محاسبه نمره سطا پاسخگویی در یک جامعه
استفاده میگردد .ترکیب سؤاالت برای هریک از المنتهای پاسخگویی
به جامعه در چگونگی انجام اصالحات برای بهبود کیفیت پاسخگویی در
سیستم بهداشتی و توانبخشی کمک شایانی میکند.
در رابطه با مثال ارائهشده باال در مورد کرامت انسانی ،نتایج فرضی
جامعه برای این سؤاالت ممکن است بهصورت نای زیر باشد:
 میانگین نمره دهی برای رعایت کرامت انسانی
 4از  90است :این نمره بیانگر پایینترین نمره
این المنت پاسخگویی است.
 میزان ادای احترام در برخورد با
دریافتکنندگان خدمات توسط پزشکان،
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2011

2012

پرسشنامه سازمان
بهداشت جهانی

تأثیر  8بعد معرفیشده را در پاسخگویی بیمارستانها مؤثر دانسته و
پیشنهاد میکند که با تا سیس واحدی با همین نام و با کمک برنامهریزی
استراتژیک مطابق با فرهنگ و جمعیت شناختی منطقه بهبود پاسخگویی
را در بیمارستانهای آموزشی کشور پایهریزی و تقویت نمایند.

بررسی ابعاد پاسخگویی از
دیدگاه کارکنان در
بیمارستانهای آموزشی
کشور

نصیری پور

580نفر در 5
بیمارستان بزرگ
آموزشی کشور
در موقعیتهای
شرق ،غرب،
جنوب ،مرکز و
شمال کشور
 990نفر از
والدین کودکان
دچار اختالل
تکامل
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مالحظات اخالقی
نویسندگان هیچگونه مورد اخالقی را در مطالعه مشاهده نکردهاند.
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ازآنجاییکه ضعف در پاسخگویی میتواند موجب اختالل در کار مراکز
ارائهدهنده خدمات سالمت و نیز نارضایتی دریافتکنندگان خدمات
شود ،رسیدگی به این موضوع بحثی است که همیشه باید در رأس کاری
مدیران در بخش سالمت واقع شود .همچنین با توجه به وضعیت کنونی
پاسخگویی مراکز ارائهدهنده خدمات سالمت و اهمیت آن ،تقویت و
شناسایی ابعاد دارای نقاط ضعف میتواند میزان پاسخگویی در سیستم
بهداشت و درمان را بهبود بخشیده و میزان نارضایتی دریافتکنندههای
خدمت را به میزان قابلمالحظها ی کاهش دهد و همچنین در اولویت
کاری مدیران و سیاستگذاران سالمت قرار گیرد .همچنین الزم به ذکر
است با استفاده از سازوکارها ی متنوع (تنوع و گستردگی ابعاد و
محورهای پاسخگویی) و مطالبه پاسخگویی از سوی جامعه هدف
(دریافتکنندگان خدمات سالمت) در مورد توسعه و بهبود پاسخگویی
سازمانهای بهداشتی و درمانی بسیار مؤثر خواهد بود؛ و همچنین جهت
ارتقاد هر چه بیشتر توان پاسخگویی در کارکنان مراکز ارائهدهنده
خدمات و در نتیجه بهبود وضعیت پاسخگویی در کشور پیشنهاد
میگردد که گروه کاری متخصص برای پیاده کردن نتایج بررسیهای
میدانی ،یافتن استراتژیهای مؤثر و تدوین یک نظامنامه عملیاتی به کار
گرفته شود تا میزان پاسخگویی در نظام سالمت بهصورت چشمگیری
افزایش یابد.

محدودیتها
محدودیت خاصی وجود نداشت.

پیشررنهاد میگردد که گروه کاری متخصررص برای پیاده کردن نتایج
برر سیهای میدانی ،یافتن ا ستراتژیهای مؤثر و تدوین یک نظامنامه
عملیاتی به کار گرفته شررود تا میزان پاسررخگویی در نظام سررالمت
بهصورت چشمگیری افزایش یابد.

میزان مشارکت نویسندگان
فرشررراد فتحی :نگارش اولیه طرح ،جمعآوری دیتا ،نگارش مقاله .علی
خضرررری :نگارش اول یه طرح ،جمع آوری دی تا ،نگارش مقاله ،ویرایش
مقاله ،غربالگری مقاالت مروری .محمد سعید خانجانی :ج ستجو اولیه
مقاالت و تدوین ا ستراتژی ج ستجو .هانیه شریفی :غربالگری مقاالت.
کیانوش عبدی :غربالگری مقاالت و ویرایش مقاله.
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پیشنهادات

تضاد منافع
نویسرررندگان مقاله اعالم مینمایند که در نگارش این مقاله هیچگونه
تضاد منافعی وجود نداشت.

حمایت مالی
در این مقاله هیچگونه حمایت مالی نبوده است.
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پرستاران و ارائهدهندگان توانبخشی و مراقبت
بهداشتی ( %90هرگز؛  %95گاهاً؛ %45
اغلب3،؛ %همیشه)
 میزان ادای احترام در برخورد با
دریافتکنندگان خدمات توسط کارکنان مرکز
( %35هرگز؛  %45گاهاً؛  %95معموالً؛ %5
همیشه)
 میزان تضمین در حف حریم خصوصی در
درمان و معاینات فیزیکی اراده شده در مرکز
( %20هرگز؛  %35گاهاً؛  %30معموالً؛ %95
همیشه).
نتایج حاصله از مطالعات نشان میدهد [ ،]99 ,94بهصورت کلی جامعه
از ضعف در رعایت و حف کرامت انسانی برخوردار است .گزارشهای
رفتارهای خاص از نقص کرامت انسانی توسط ارائهدهندگان خدمات
بهداشتی و توانبخشی میتواند راهکارهای در رابطه بااینکه کدام
رفتارها در کسب این نمره دخیل است را ارائه میدهد [ .]3در رابطه با
پاسخهای سؤال اول ،نتایج نشان میدهد که  %85پاسخدهندگان
همیشه و یا معموالً با ادای احترام توسط پزشکان ،پرستاران و
ارائهدهندگان خدمات توانبخشی مواجه بودند .پاسخ به سؤال مشابه در
رابطه با کارکنان مرکز ارائهدهنده خدمات بیانگر نتایج متفاوت است و
فقط  %20از پاسخدهندگان همیشه و یا معموالً با ادای احترام مواجه
بودند .پاسخهای سؤال سوم همچون سؤال دون نتایج نامطلوبی را در
بردارد ،اما نه به آن شدت %45 .از پاسخدهندگان نشان دادند که
معاینات یا درمانهای فیزیکی معموالً یا همیشه به نحوی انجام میگیرد
که حف حریم خصوصی فرد رعایت میشود .این نتایج راهکارهایی را
ارائه میدهد که سیاستگذاران جامعه ممکن است روی آن تمرکز
کنند .سازمان بهداشت جهانی ) (WHOبهمنظور ارائه راهکارهایی بر
چگونگی تفسیر و استفاده از این نتایج بر روی وبسایت خود برنامههایی
را تدوین میکند [.]3
ویتری و همکاران بیان میدارند که ایجاد شبکهای از اشخاص در مناطق
و شهرها برای پیاده کردن نتایج بررسیهای پاسخگویی از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است .این گروه میتواند در پیدا کردن استراتژی
مؤثر در بهبود پاسخگویی مبتنی بر نتایج حاصل از بررسی کمککننده
باشند [ ]28در مطالعه دسیلوا و همکاران همچنین بیان میدارد که
این گروه در تدوین یک نظامنامه کاری که اطالعات مفیدی در رابطه با
فهم نتایج سنجش پاسخگویی بهمنظور بهبود آن در سطوح کشوری و
منطقهای ارائه میدهد میتواند به کار گرفته شود [ .]40در مطالعه
رشیدیان و همکاران نتیجه میگیرند که نظامنامه به کشور در استفاده
از نتایج بررسی پاسخگویی و نیز تعیین گام بعدی در جهت بهبود فرایند
پاسخگویی کمک شایانی میکند .یک ابزار مهم برای این شبکه کاری
راهاندازی یک وبسایت است که دسترسی به سنجشهای جدید
پاسخگویی و ابزارهای بهبود آن را تسهیل میکند.
همچنین برای کشور ایران بسیار مفید خواهد بود که بعد از معرفی
برنامههای بهبود پاسخگویی ،قادر به پی گیری و مانیتور کردن تغییرات
در اجرا طی گذشت زمان باشد .این استراتژی شامل ایجاد یک پایگاه
اطالعاتی بهمنظور تجزیهوتحلیل روند است.

نتیجهگیری
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