Health Research Journal, Volume 6, Issue 4, Summer 2021

Original Article

[ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.4.275 ]

[ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.2.1 ]

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

10.52547/hrjbaq.6.4.3

Introduction: Referral chain and its efficiency in different levels of health care system leads to
optimal use of manpower and equipment. The purpose of this study was to explain the
management challenges in establishing an electronic referral system.
Materials and Methods: A qualitative study was conducted in Golestan province (Iran) in 2009
with inductive content analysis approach. Participants in the study were family physicians and
specialists, managers and experts in charge of electronic referral system in the Deputy of Health,
Deputy of Treatment, Department of Statistics and Information Technology, General Department
of Health Insurance of the province who were purposefully selected. Data were collected during
39 semi-structured interviews and analyzed by content analysis using Atlas.ti 8 software.
Results: The management challenges of Golestan province referral system were classified into 5
main categories (planning, coordination, organization, leadership and motivation, control and
supervision) and 28 sub-categories.
Conclusion: The need to pay more attention to the management challenges resulting from the
study and selection of appropriate strategies to improve the current situation, can lead to a
quantitative and qualitative improvement of the patient referral system.
Keywords: Challenge, Management, Electronic Referral System, Implementation.

T

he World Health Organization considers the implementation of a family physician-based patients
referral system to be a key point and a key step in improving the quality of services, reducing
costs, effectiveness, and establishing equity in health care systems. Problems arising from the
proper use of this system, especially after the emphasis and regulations in the family physician program,
are still a concern of organizations, policymakers, managers, and service providers, and the achievement
of any program to predetermined goals requires performance evaluation. It is and the challenges of the
program hinder the community from benefiting from the available services. Despite various studies that
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emphasize the importance and necessity of using a proper referral system in different health systems,
the evidence in our country indicates that the quality of the existing referral system is not very good.
Despite the importance of managerial factors in the implementation of programs, since the
implementation of this program, no study has been conducted to extract challenges. This study was
conducted to explain the management challenges of implementing an electronic referral system in
Golestan province. Addressing weaknesses and applying effective solutions to improve the existing
situation should be provided to policymakers and managers.
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Methods
A qualitative study with an inductive content analysis approach was conducted in Golestan province in
2019. Participants in the study were family physicians, specialist physicians, managers and experts in
charge of health deputy, treatment deputy, statistics and information technology department, general
health insurance department, city network managers and clinics and outpatients who were selected by
purposive sampling method. 39 individual interviews were conducted with 12 senior staff members of
the university and the General Directorate of Health Insurance, 4 network administrators, 12 experts in
charge of university vice-chancellors, 7 family physicians, and 4 specialist physicians to saturate the
data. Semi-structured interviews were used to collect data from participants' perspectives. The
interviewers had qualitative study experience and had a Ph.D. and a master's degree. An interview guide
was used to collect data, which included questions on the management challenges of the referral system.
Before the interviews, the purpose of the study was fully explained to the participants. By obtaining
permission from the participants and assuring them that their information was confidential, the nondisclosure was recorded separately and the participants' names and interviews were recorded separately.
Data analysis was performed using the content analysis method of data obtained from semi-structured
interviews using thematic analysis. The software used was Atlas.ti 8 software.
Results
Management challenges in 5 main and sub-categories including planning (rapid deployment and
insufficient readiness of the program, lack of evidence and documentation required for decision making,
inadequate estimation of manpower, equipment, and finances before the implementation of the
program, lack of continuity in the programs, lack of Providing the necessary infrastructure to implement
the program, insufficient planning for service trainers), coordination (insufficient coordination of the
deputy director of treatment with family physicians, lack of coherence in the deputy director of
treatment to monitor the performance of specialists and clinics, the low role of social security
organizations and the armed forces compared to the health insurance organization in implementing the
program, poor cooperation between hospital manager and network manager); organizing (establishing
a lean system in the Deputy for Research and Execution in Health, lack of manpower, especially
specialized physician and responsible for tariffs in some cities, increasing the responsibilities and duties
of referral staff despite having other responsibilities without increasing receipts, employing
inexperienced and lacking family doctors Management science, the insufficient intervention of hospital
managers in the program, failure to set up an urban electronic referral system), leadership and
motivation (insufficient support of specialists due to conflict of interest, excessive discrimination
between specialists and other personnel, which has led to the reduced motivation of staff, unwillingness
of new family physicians to stay in the health system, insufficient commitment of specialists to
implement electronic referral system, lack appropriate incentive levers for service providers and
recipients, reduction of physicians 'cooperation following non-fulfillment of officials' promises, equal
treatment of the system with specialists committed to providing feedback and other specialists, equal
treatment of the system with family physicians committed to the electronic referral system and other
family physicians. Lack of motivation in clinic staff) and control and monitoring (non-implementation
of control levers for capacity determination by experts, insufficient use of management dashboard
information for monitoring and corrective action, lack of appropriate monitoring tools at levels 1 and 2
were classified.
Conclusion
Management as a factor to provide a suitable platform for the proper implementation of the referral
system program is of great importance. According to the findings of this study, the challenges of
planning, coordination, organization, leadership, and motivation, control, and supervision were
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identified as managerial challenges. The need to pay more attention to the management challenges
resulting from the study and selection of appropriate strategies to improve the current situation can lead
to a quantitative and qualitative improvement of the electronic referral system in Golestan province.
cooperation and cooperation efforts of the management of the health care network, the head of the
Health Insurance Organization, and the management of hospitals is a way to solve the problems of the
management department. Proper planning to address the problems of current processes in the referral
system is emphasized. The existence of a standard monitoring program and its proper implementation
to comply with the predicted criteria and follow up the cases referred to level two is useful in eliminating
the shortcomings. To complete the qualitative findings, the use of document analysis as a
complementary method is suggested. In future studies, these factors and their implementation strategies
can be prioritized in the form of quantitative studies.
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چالشهای مدیریتی پیادهسازی نظام ارجاع الکترونیک بیمار؛ یک مطالعه کیفی
محمدجواد کبیر ،1علیرضا حیدری ،*1محمدرضا هنرور ،1زهرا خطیرنامنی ،1عباس بدخشان ،1نرگس رفیعی،1
سکینه بیگم کاظمی ،1سراجالدین عارفنیا ،1رحمان بردی اوزونی دوجی ،1مهدی عباسآبادی ،1فریده کوچک،1
امراهلل شریفی ،2منصوره

لطفی1

دریافت1399/10/2 :

پذیرش1400 /7/28 :

انتشار آنالین1400 /8/19 :

چکیده
مقدمه :زنجیره ارجاع و کارایی آن در سطوح مختلف سیستم بهداشتی درمانی موجب استفاده بهینه از نیروی انسانی و تجهیزات
میشود .هدف از انجام این مطالعه تبیین چالشهای مدیریتی در استقرار نظام ارجاع الکترونیک بود.
مواد و روشها :مطالعهای کیفی در استان گلستان (ایران) در سال  1۳98با رویکرد تحلیل محتوای استقرایی انجام شد.
مشارکتکنندگان در مطالعه ،پزشکان خانواده و متخصص ،مدیران و کارشناسان مسئول نظام ارجاع الکترونیک در معاونت بهداشتی،
معاونت درمان ،اداره آمار و فناوری اطالعات ،اداره کل بیمه سالمت استان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند .داده ها در طی
 ۳9مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعآوری گردید و به روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار  Atlas.ti 8تحلیل گردید.

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

 1مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 2مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان ،ایران

نتایج :چالشهای مدیریتی نظام ارجاع استان گلستان در  5طبقه اصلی (برنامهریزی ،هماهنگی ،سازماندهی ،رهبری و انگیزش،

نتیجهگیری :لزوم توجه بیشتر به چالشهای مدیریتی حاصل از مطالعه و انتخاب استراتژیهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود،
میتواند منجر به ارتقای کمی و کیفی نظام ارجاع بیمار گردد.
کلمات کلیدی :چالش ،مدیریت ،نظام ارجاع الکترونیک ،پیاده سازی.
*نویسنده مسئول :علیرضا حیدری ،دانشیار ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،گرگان،
ایران .تلفن ،0989120126458 :ایمیلalirezaheidari7@gmail.com :
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این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا به شیوه استقرایی در استان
گلس تان در س ال  1۳98انجام ش د .مش ارکتکنندگان در مطالعه
پز شکان خانواده ،پز شکان متخ صص ،مدیران و کار شنا سان م سئول
معاونت بهداش تی ،معاونت درمان ،اداره آمار و فناوری اطالعات ،اداره
کل بیمه سالمت ،مدیران شبکه شهر ستان و م سئولین درمانگاهها و
بیماران سرپایی بودند که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
 ۳9م صاحبه فردی با  12نفر از مدیران ار شد ستادی دان شگاه و اداره
کل بیمه س المت 4 ،نفر مدیر ش بکه 12 ،نفر کارش نام مس ئول
معاونتهای دان شگاه 7 ،نفر پز شک خانواده و  4نفر پز شک متخ صص
ان جام گرد ید تا اش باع داده ات فاق اف تاد .جدول  1مش خص ات
مش ارکتکنندگان را نش ان میدهد .پژوهش گران با توجه به هدف
پژوهش خود ،ویژگیهای زیر را برای انتخاب مشارکتکنندگان در نظر
گرفتند :داش تن تجربه افراد و آش نایی آنها با برنامههای نظام ارجاع
الکترون یک در اس تان گلس تان ،عالقه به مش ارکت در پژوهش و
مشارکت فعال در نظام ارجاع استان.
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کارایی و اثربخش ی بیش تر نظام مراقبت س المت و همچنین ایجاد
عدالت و امکان دسترسی افراد نیازمند به خدمات تخصصیتر در بخش
دولتی از طریق نظام ارجاع میس ر میگردد [ .]1نظام ارجاع بهگونهای
تبیین میگردد که کارکنان سطح پایین درصورتیکه قادر به تشخیص
یا درمان بیماران نبا شند به سطح باالتر که واجد کارکنانی در سطوح
عالیتر تحص یلی بوده و قادرند خدمات تخص ص یتر را در ابعادی
و سیعتر و با ا ستفاده از فنّاوری پی شرفتهتر عر ضه نمایند ،ارجاع دهند
[ .]2بنابراین در سطحبندی خدمات ،ارائه خدمات در سطوح باالتر به
ارجاع بیماران از س وی پزش ک خانواده منوط ش ده اس ت [.]۳
بیمار ستان دولتی اولین سطح ارجاع با قلمرو م سئولیتهای م شخص
ا ست [ ]5 ,4و ارائه خدمات تخ ص صی تو سط پز شک متخ صص در
بیمارس تان در ص ورتی تأمین خواهد گردید که انجام آن بهوس یله
پزش ک خانواده میس ر نبوده و ض رورت واقعی برای ارائه آنها وجود
داشته باشد [.]۳
سازمان جهانی بهداشت اجرای نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده را
نکته کل یدی و اقدام اس اس ی برای بهبود کیف یت خدمات ،کاهش
هزی نه ها ،اثربخش ی و برقراری برابری در دس تگاه های مراقبت های
سالمتی میداند [ .]6در کشور ما نیز با تصویب قانون بیمه همگانی در
سال  ،1۳74زمزمههای اجرای نظام ارجاع در کشور شنیده شد ،اما تا
سال  1۳84جنبه اجرایی پیدا نکرد .در سال  1۳84در هنگام برر سی
الیحه بودجه سال  1۳84بود که نمایندگان با ت صویب یک تب صره به
همراه ردیف بودجهای مس تقل ،دولت را مو ف کردند تا پایان س ال
تمام روس تاییان را تحت پوش ش بی مه خدمات درمانی قرار دهد.
ت صویب ماده  91در قانون برنامه چهارم تو سعه اقت صادی ،اجتماعی و
فرهنگی کش ور و بندهای ج و د ماده  ۳2و بند الف ماده  ۳5و بند ج
ماده  ۳8برنامه پنجم ،نیز تأکیدی بر ا ستقرار بیمه سالمت با محوریت
پزشک خانواده و نظام ارجاع هستند [.]10-7
زنجیره ارجاع و کارایی آن در سطوح مختلف موجب استفاده بهینه از
نیروی انسانی و تجهیزات میشود [ .]2مطالعات گذشته حاکی از آن
است که  80تا  90درصد بیماران در سطح اول مراقبتهای بهداشتی
درمانی قابلتشخیص و درمان هستند [ .]11همچنین در مطالعه جنتی
و همکاران 55 ،درصد از بیماران با مشکالت بهداشتی غیر اورژانس که
به واحد فوریتها مراجعه میکنند ،میتوانستند توسط پزشک عمومی
یا فقط با توصیه کارکنان سطوح پایینتر مراقبت شوند []12؛ بنابراین
بهکارگیری نظام ارجاع باعث کاهش هزینههای تخصصی و خدمات
بیمارستانی ،استفاده بهینه از نیروی انسانی و تجهیزات و افزایش
پاسخگویی به نیازمندیهای قشر محروم و عمدتاً روستایی میشود
[.]1۳
علیرغم مطالعات مختلفی که بر اهمیت و لزوم اس تفاده از یک نظام
ارجاع مناس ب در نظامهای س المت مختلف تأکیددارند ،ش واهد در
کش ور ما حاکی از آن دارد که کیف یت ن ظام ار جاع موجود چ ندان
مناسب نمیباشد .بهعنوانمثال در مطالعهای که در استانهای شمالی
ک شور انجام شد ن شان داد که کیفیت نظام ارجاع در  67در صد موارد
نامطلوب بوده اس ت .س ایر ش واهد مؤید آن اس ت که تنها در 25/۳
درص د موارد بیماران از پزش کان متخص ص س طح دوم به پزش کان

خانواده ارجاع داده شده بودند ،ضمن آنکه ب سیاری از قواعد و الزامات
اجرایی طرح نیز مطابق دستورالعمل رعایت نشده بود [.]14
نظام ارجاع الکترونیک در قالب پایلوت کش وری در اس تان گلس تان،
اجرایی شد .برای رفع م شکالت سی ستم ارجاع د ستی گذ شته ،تهیه
پرو نده الکترون یک س ال مت برای افراد بهعنوان اولو یت مهم وزارت
بهدا شت مدنظر قرار گرفت که در این را ستا ا ستان گل ستان بهعنوان
پی شرو درراه اندازی سامانه اطالعات بهدا شتی از سال  9۳با طراحی و
پیاده سازی سامانه ناب (نرمافزار اطالعات بهدا شتی) اقدام به تکمیل
فرآیند پرونده الکترونیک سالمت کرده ا ست .مهمترین مزایای اجرای
نظام ارجاع و نوبتدهی الکترونیک را صرفهجویی در وقت و جلوگیری
از س رگردانی بی ماران ،کاهش هزی نه بی ماران و در یا فت خد مات
تخص ص ی و فوق تخص ص ی با تعرفه دولتی ،انتخاب درس ت پزش ک
متخصصی و جلوگیری از مراجعه به پزشکان متعدد و غیر مرتبط ،ارائه
بازخورد نتیجه ارجاع از پزشک متخ ص صی به پزشک خانواده بهمنظور
پیگیری و ادامه درمان بیمار و انجام مراقبت های موردن یاز می باش د
[.]15
ازآنجاکه م شکالت نا شی از بهکارگیری صحیح نظام ارجاع بهویژه بعد
از تأک یدات و مقررات موجود در برنامه پزش ک خانواده ،هنوز یکی از
دغدغههای سازمانها ،سیاستگذاران ،مدیران و ارائهکنندگان خدمات
میباش د [ ]16و دس تیابی هر برنامه به اهداف از پیش تعیینش ده،
نیازمند ارزیابی اجرای آن میباشد و چالشهای برنامه ،مانع بهرهمندی
جام عه از خد مات موجود میگردد [ ]17و از س وی دیگر ،علیرغم
اهمیت عوامل مدیریتی در اجرای برنامه ها ،از زمان اجرای این برنامه
مطالعهای باهدف اس تخراج چالشها انجامنش ده اس ت ،این مطالعه با
هدف تبیین چالشهای مدیریتی پیادهس ازی نظام ارجاع الکترونیک
در ا ستان گل ستان انجام شد تا یافتههای حا صل از آن برای رفع و به
حداقل رساندن نقاط ضعف و بهکارگیری راهکارهای مؤثر جهت بهبود
شرایط موجود در اختیار سیاستگذاران و مدیران قرار گیرد.
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جدول  :1مشخصات مشارکتکنندگان در مطالعه
تعداد

سمت
مدیران ارشد ستادی

12

مدیر شبکه بهداشت و درمان

4

کارشناس مسئول

12

پزشک خانواده

7

پزشک متخصص

4

جمع کل

۳9

جدول  :2چالشهای مدیریتی نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان

هماهنگی

سازماندهی

رهبری و انگیزش

کنترل و نظارت
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برای جمعآوری دادههای دیدگاه مش ارکتکنندگان ،از مص احبههای
نیمه ساختاریافته ا ستفاده شد .م صاحبهکنندگان تجربه مطالعه کیفی
دا شته و دارای مدرک تح صیلی دکترای تخ ص صی و کار شنا سی ار شد
بودند .جهت جمعآوری دادهها از راهنمای م صاحبه که شامل سؤاالت
چالشهای مدیریتی نظام ارجاع بود ،اس تفاده ش د .جهت زمان انجام
مص احبه ،پس از هماهنگی حض وری یا تمام تلفنی با افراد مدنظر،
وقت مالقات گرفته شد .مصاحبهها در مکانی انجام شد که آرام و بدون
مراجعه افراد دیگر در حین مصاحبه بود.
پیش از شروع مصاحبهها هدف از مطالعه برای مشارکتکنندگان بهطور
کامل توضیح داده شد .با کسب اجازه از مشارکتکنندگان و اطمینان
دادن به آنان جهت محرمانه ماندن اطالعات آنها ،عدم انتشار جداگانه
و به تفکیک نام مشارکتکنندگان و مصاحبهها ضبط گردید .در عین
ضبط مکالمات از یادداشتبرداری نیز استفاده شد .پس از انجام
مصاحبهها ،صداهای ضبطشده پیادهسازی شد .نوشتن متن صداهای
ضبطشده در نزدیکترین فاصله زمانی ممکن انجام پذیرفت .دادههای
بهدستآمده در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت و درستی نتایج با
آنها چک شد.

ج هت دس ت یابی به ص حت و پا یایی داده ها از مع یار های موثق
Lincolnو  Gubaاس تفاده ش د .مطابق مطالعات کیفی بهجای
اس ت فاده از واژه های روایی و پا یایی داده ها از مع یار های مقبول یت،
انتقالپذیری ،قابلیت اطمینان و تأیید پذیری ا ستفاده شد [.]21-18
از بازنگری مشارکتکنندگان برای تائید صحت دادهها و کدها استفاده
ش د (مقبولیت) .برای تأمین اعتماد دادهها در مطالعه حاض ر کدهای
اولیه و مثالهایی از چگونگی استخراج طبقات درونمایهها و گویههایی
از متن مص احبهها برای هر یک از طبقات در اختیار نا ر خارجی قرار
گرفت تا درک مش ابه یا مغایر او با پژوهش گر بررس ی ش ود (قابلیت
اطمینان) .جهت ح صول قابلیت تائید در پژوهش حا ضر متن تعدادی
از مص احبه ها کدها و طبقات اس تخراجش ده در اخت یار همکاران
پژوه شگر و تعدادی از اع ضای هیئتعلمی که با نحوه آنالیز تحقیقات
کیفی آشنا بودند و در پژوهش شرکت نداشتند ،گذاشته شد و از آنان
خواس ته ش د تا ص حت فرآیند کدگذاری دادهها را موردبررس ی قرار
دهند.
درزمینه انتقالپذیری ،اطالعات کس بش ده توس ط دو نفر از اعض ای
هی ئتعلمی ،خارج از گروه تحقیق و ص احبنظر درزمی نه تحقیقات
کیفی موردبررس ی و تأی ید قرار گر فت .بهعالوه توص یف زمی نه
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طبقات اصلی
برنامهریزی

طبقات فرعی
استقرار سریع و آمادگی ناکافی برنامه ،نبود شواهد و مستندات موردنیاز جهت تصمیمگیری ،عدم انجام برآورد درست نیروی انسانی،
تجهیزاتی و مالی قبل از اجرای برنامه ،نبود استمرار و پیوستگی در برنامهها،
عدم تأمین زیرساختهای الزم جهت اجرای برنامه ،برنامهریزی ناکافی جهت آموزشگیرندگان خدمت
هماهنگی ناکافی معاونت درمان با پزشکان خانواده ،نبود انسجام در معاونت درمان جهت نظارت بر عملکرد متخصصان و کلینیکها،
نقش کمرنگ سازمانهای بیمه تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح نسبت به سازمان بیمه سالمت در اجرای برنامه ،همکاری ضعیف بین
مدیر بیمارستان و مدیر شبکه
استقرار سامانه ناب در معاونت تحقیقات و اجرا در بهداشت و درمان ،کمبود نیروی انسانی بهویژه پزشک متخصص و مسئول تعرفه در
برخی شهرستانها ،افزایش مسئولیتها و و ایف کارکنان ستاد ارجاع علیرغم داشتن مسئولیتهای دیگر بدون افزایش دریافتی،
بهکارگیری پزشکان خانواده بیتجربه و فاقد علم مدیریت ،مداخله ناکافی مدیران بیمارستانها در برنامه ،نظام ارجاع الکترونیک برای
حوزه شهری بهخوبی تعریف و راهاندازی نشده است
حمایت ناکافی متخصصان به دلیل تضاد منافع ،اعمال تبعیض زیاد بین متخصصان و سایر کارکنان که منجر به کاهش انگیزش کارکنان
گشته است ،عدم تمایل پزشکان خانواده جدید جهت ماندگاری در سیستم بهداشتی ،تعهد ناکافی متخصصان جهت اجرای نظام ارجاع
الکترونیک ،فقدان اهرمهای تشویقی مناسب جهت ارائهدهندگان و دریافتکنندگان خدمات ،کاهش همکاری پزشکان به دنبال عمل
نشدن وعدههای مسئولین ،رفتار یکسان سیستم با متخصصان متعهد به ارائه پسخوراند و سایر متخصصان ،رفتار یکسان سیستم با
پزشکان خانواده متعهد بهنظام ارجاع الکترونیک و سایر پزشکان خانواده ،فقدان انگیزه در کارکنان شاغل در درمانگاه
اجرایی نشدن اهرمهای کنترلکننده برای تعیین رفیت توسط متخصصان ،استفاده ناکافی از اطالعات داشبورد مدیریتی جهت نظارت
و اقدام اصالحی ،فقدان ابزار مناسب برای نظارت در سطوح  1و 2

محمدجواد کبیر و همکاران
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موردبررسی ،ارائه توضیحات الزم در مورد مشارکتکنندگان و استفاده
از نقلقولهای مستقیم آنان نیز در این راستا انجام شد .تحلیل دادهها
با اس تفاده از روش تحلیل محتوای دادههای حاص ل از مص احبههای
نی مه س اختار یافته با بهره گرفتن از آنالیز درون ما یهای انجام ش د.
نرمافزار مورداستفاده نرمافزار  Atlas.ti 8بود.

یافتهها
چالشهای مدیریتی در  5عنوان برنامهریزی ،هماهنگی ،سازماندهی،
رهبری و انگیزش ،کنترل و نظارت و  28عنوان فرعی طبقهبندی گردید
(جدول .)2

 -1-1استقرار سریع برنامه و نبود پختگی
«به نظرم برنامه تو زمان خیلی کوتاهی اجرایی شد .برای استارت نقطه

خوبی بود ولی شاید یک طرحی بود که قبل از اجرایش میتوانست
پختگیهای بیشتری داشته باشد"(کارشنام اداره آمار و فناوری
اطالعات دانشگاه)".ما یاد گرفتیم با بدترین شرایط کار رو شروع کنیم.
با توجه به شرایط ما ،شاید بهتر از اینم نمیشد که بشود .غیر از بحث
آموزش ،اطالعرسانی و توجیه پذیریش ،شاید این شرایط زیرساخت به
همین شکل بود ولی باید کار را شروع میکردیم(".کارشنام مسئول
معاونت بهداشتی)
 -2-1نبود شواهد موردنیاز جهت تصمیمگیری
" وزن پارامترهای اثرگذار بر ارجاع رو نداریم ،پارامترهای مخل ارجاع.

مثالً نمیدانیم وزن نبود پزشک چقدر است؟ در چند درصد موارد،
پزشک سطح یک نبوده؟ یا پزشک سطح یک بوده ،برگه ارجاع رو طرف
گمکرده نرفته یا هر چیز دیگر( ".مدیر ارشد ستادی دانشگاه)

کسی که طرح را پیشنهاد میدهد یا طرح را مینویسد یا برنامهریزیاش
میکند ،باید یک برآورد اولیه تجهیزاتی انجام دهد .ما در حین کار
متوجه میشدیم که این قسمتها کسری هستند و باید آماده شوند.
حتی الزم است که بودجه قبل از خود طرح بیاید( ".کارشنام اداره
آمار و فناوری اطالعات دانشگاه)" .متولیان برنامه در هنگام برنامهریزی
باید امکانات الزم برای اجرای تمام و بهتر این برنامه را در نظر
میگرفتند "(مدیر شبکه شهرستان)
 -4-1نبود استمرار و پیوستگی در برنامهها
"در بحث مدیریتی ،پیگیری برنامه نظام ارجاع بعضی جاها حالت

فناوری اطالعات دانشگاه)
 -5-1عدم تأمین زیرساختهای الزم جهت اجرای برنامه

 -2چالشهای هماهنگی
 -1-2هماهنگی ناکافی بین بخشهای مختلف
" اگر بخواهیم سطحبندی شده به آن نگاه کنیم؛ هنوز هماهنگی الزم
بین حوزههای مختلف در بحث نظام ارجاع ایجاد نشده است".
(کارشنام مسئول معاونت بهداشتی دانشگاه)
 -2-2نبود انسجام در معاونت درمان جهت نظارت بر عملکرد
متخصصان و کلینیکها
"همانطور که در خود معاونت درمان ،نظارت بر عملکرد متخصصین با

واحد دیگری است ،ولی کار متخصصین با واحد کلینیکهاست؛ این
پراکندگیها و اینکه اینها بهصورت گروهی کار نمیشد ،باعث میشود
که این واحدها هرچقدر هم که چینش شود ،لجامگسیختگی رو داشته
باشند"(کارشنام مسئول معاونت درمان دانشگاه)
 -۳-2ناهماهنگی بین سازمانهای بیمهگر جهت پوشش هزینهها
" تأمین اجتماعی یا سایر بیمهها ،جلو نیامدن ،یا شاید ما نخواستیم،

چون بسترش آماده نبود .اینها منتظر دستورات سطح وزارت خودشان
بودن و بحث اعتباراتش ریزهکاری زیاد دارد( ".مدیر معاونت بهداشتی
دانشگاه)" .پس سازمان بیمهگر باید خودش رو مو ف کند .ما یک

چالش اساسی ،مخصوصا با سازمان تامین اجتماعی داریم که هنوز این
موضوع رو نپذیرفته است" (مدیر معاونت درمان دانشگاه)
 -4-2همکاری ضعیف بین مدیر بیمارستان و مدیر شبکه
"بعضی از واحدهای ما هماهنگی درون بخشی ندارند .اآلن ارتباط کافی

بین رئیس بیمارستان و مدیر شبکه بهداشت برای اجرای برنامه نیست".
(مدیر ارشد ستادی دانشگاه)

 -3چالشهای سازماندهی
 -1-۳استقرار سامانه ناب در معاونت تحقیقات و اجرا در بهداشت و
درمان
"درمان درگیر نظام ارجاع الکترونیک ،خیلی کارا در بهداشت انجام
میشود ،ولی سامانه ناب در معاونت تحقیقات هست"(مدیر معاونت
بهداشتی دانشگاه)
 -2-۳کمبود نیروی انسانی
"حقوق ناکافی و نامناسب با نرخ تورم حال حاضر باعث ریزش و حذف
پزشک خانواده و خروج عدهای از پزشکان خانواده شده است" (پزشک
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سینوسی داشت .یک بازههایی خیلی شدید ،هفتگی جلسات برگزار
میشد ،از همه واحدها مشارکت داشتن ،و برنامه داشتیم .بعد که توسعه
پیدا کرد ،نظارت کمرنگ شد .بعضی مواقع که شخصی از دانشگاه و از
وزارتخانه میخواست برای بازدید بیاید ،فشار کار زیاد میشد ،دوباره
همه به خط میشدیم ،میرفتیم شروع میکردیم به کار ،بهمحض اینکه
این بازدید تمام میشد ،همهچیز فروکش میکرد" (کارشنام آمار و

آموزش داده باشیم ،فرهنگسازی کرده باشیم و اطالعرسانی کرده
باشیم ،برنامه شروع شد .شما برای شروع هر کاری اول باید فرهنگ آن
کار را به وجود آورد؛ نه اینکه بگویید از امروز دیگر ارجاع الکترونیک
شد ،دیگر دفترچههایتان را مهر نمیزنیم .باید از یک سال قبل کمکم
زمزمههایش را شروع میکردند ،فرهنگسازی اتفاق
میافتاد"(کارشنام مسئول معاونت بهداشتی دانشگاه)

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.2.1

 -۳-1عدم انجام برآورد درست نیروی انسانی ،تجهیزاتی و مالی قبل از
اجرای برنامه
"قبل از شروع طرح ،الزم بود یک برآورد نیروی انسانی صورت بگیرد.

(کارشنام مسئول معاونت بهداشتی دانشگاه)
 -6-1برنامهریزی ناکافی جهت آموزشگیرندگان خدمت
"بدون اینکه بهاندازه کافی گیرنده خدمت رو در این زمینه ،به ایشان
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-1چالشهای برنامهریزی

"زیرساختهای اجرایی برنامه صحیح ،در مراکز و خانههای بهداشت،
ایجاد نشده( ".کارشنام مسئول معاونت بهداشتی دانشگاه)" .گلههایی
ال
هست که میگویند شما رفیتسازی نکرده بودید .مثالً میگویند مث ً
آماده نیست سیستم ،ما هنوز زیرساختهایمان فراهم نیست"

محمدجواد کبیر و همکاران /چالشهای مدیریتی پیادهسازی نظام ارجاع الکترونیک بیمار
خانواده)".مشکل عدم وجود پزشکان در برخی رشتهها یک مشکل بارز
و جدی ا ست .یعنی من بهعنوان پز شکی عمومی خط اول بیمار را بنا
بر ضایعه پوستی خاصی میخواهم به درمانگاه پوست ارجاع بدم که یا
پزشک پوست ندارد یا فقط نیم روز یا یک روز است و تعداد کمی هم
ویزیت میکنند و معموالً درمانگاه خالی اس ت .یا متخص ص ارتوپدی
یک یا دو روز اس ت و بق یه روز ها نیس ت و مریض هم کم
میبیند"(پزش ک متخص ص)" .ما نیروی تعرفه اختص اص ی نداریم؛

پذیرش ما ،همان متص دیان خدماتی باید کار نظافت و تمیزی مرکز و
انجام بده ،کار تعرفه هم به آن س پردهش ده .تقریباً در  95درص د
مراکزمان به این ش کل .دیگر جوابگو نیس ت که هم خدمه باش د هم
تعرفه" (کارشنام مسئول معاونت بهداشتی دانشگاه).

 -۳-4عدم تمایل پزشکان خانواده جدید برای ماندن در سیستم
بهداشت
"پزشک خانواده که میآید تو سیستم میگوید کجا برود کمترین کار

را بکند ،بیشترین پول را بگیرد ،بتواند درم بخواند و تخصص بگیرد؛
یعنی فرهنگی که تو بحث پزشکی ما اتفاق افتاده است گرفتن تخصص
است .برنامهاش را بر این اسام میچیند" (کارشنام مسئول معاونت
بهداشتی دانشگاه)
 -4-4تعهد ناکافی متخصصان بهنظام ارجاع الکترونیک
"پزشکان ما ممکنه خیلی متعهد به این کار نباشد ،چون اهرم کنترلی

خاصی از ابتدا رویشان نبوده ،مشکل بزرگتر اینکه سطح دو ما ،یعنی
متخصصین و فوقتخصصین ما ،اصالً الزامی نمیدیدند در خودشان که
پسخوراندها را پر بکنند و برای پزشک خانواده بفرستند" (کار شنام
مس ئول معاونت بهداش تی دانش گاه)" .بعد وزارتخانه میگوید من
میخواهم نسخه الکترونیک داشته باشم .خوب پزشکت بازخورد رو که
سه تا فیلد اجرائی دارد را ثبت نمیکند ،میآید برایت نسخه بنوی سد؟
چه تش ویقی دارد برای پزش ک؟ آن تش ویقی که داش تی را که انجام
ندادی( ".کارشنام مسئول معاونت درمان دانشگاه)" .همکاران پزشک
متخصص ما تو نسخهنویسی الکترونیک همکاری خیلی خوبی ندارند با
سیستم" (مدیر معاونت درمان دانشگاه)

(کارشنام مسئول معاونت درمان دانشگاه)
 -5-۳مداخله ناکافی مدیران بیمارستانها در برنامه
"مدیران بیمارستانها بهاندازه مسئولین ارجاع درگیر نظام ارجاع
نیستند .هنوز اهمیت این کار را درک نکردند" (مدیر ارشد دانشگاه)
 -6-۳عدم راهاندازی نظام ارجاع الکترونیک شهری
"نظام ارجاع الکترونیک برای حوزه شهری بهخوبی تعریف و راهاندازی

جدایی نیستند .متخصص ،استاد دانشگاه ،هیئتعلمی چه جوری میآید
میگوید نمیتوانم یا نمیخواهم .یعنی حتی از زدن چهارتا کلیک هم
میگوید من وقت ندارم .این به این معنی نیست که پزشک خانواده
چون پزشک عمومی وقت دارد ،ولی تو پزشک متخصص وقت نداری؟
کم به ایشان پرداختی نداریم .پرداختی ما در طرح تحول سالمت
چندین برابر شده است"(مدیر معاونت بهداشتی دانشگاه)

نشده؛ این در حالی است که بخش معنیداری از مراجعین کلینیکهای
دولتی و خصوصی جمعیت شهری هستند که باعث نابسامانی اوضاع
میگردند"(مدیر شبکه شهرستان)

 -6-4نبود اهرمهای تشویقی کافی برای ارائهدهندگان و
دریافتکنندگان خدمات
"بحثهای انگیز شی کارکنان بهکلی فراموش شده و دیده ن شده؛ یعنی

 -4چالشهای رهبری و انگیزش

شما برای نیروهایی که در این بحث نظام ارجاع کار میکند ،حاال شاید
در حد نیروی پز شک متخ صص دیدیم که اینقدر پرداخت شده ا ست،
اما برای بقیه افرادی که دارند تو این برنامه کار میکنند ،درس ته که
بهعنوان انجامو یفه ا ست؛ اما باالخره انگیز شی دا شته با شد" (مدیر
معاونت بهداش تی دانش گاه) " .کاهش و تأخیر پرداخت به پزش کان
س طح یک با توجه به حجم کار و بعض اً فعالیتهای زائد و زیاد بودن
برگهها باعث کاهش انگیزه کاری پزش کان ش ده اس ت" (پزش ک

 -1-4حمایت ناکافی متخصصان به دلیل تضاد منافع
"یکی از متخصصان میگفت :من کامالً مخالف با این نظام ارجاع

الکترونیکم؛ یعنی فردا مریض دیگر توی مطب من نیاید .چرا باید
همچنان حمایت کنم با چنین طرحی؟ دید آن پزشک متخصص و
ارتباطش با مریض دقیقاً در حد بده بستان ریالی است .مریض اگر توی
مطب من آمد درآمد بیشتری کسب کنم ،نیامد هیچی(".مدیر بیمه

پزشک آسیب نبیند .بخصوص تو بحث متخصصان .افراد زیادی تو
حوزههای مالی ،اداری و همین فناوری اطالعات که ما باشیم تو اجرای
این برنامه دخیل بودند و هستند .این موارد در بحثهای مالی و
انگیزشی بههیچعنوان دیده نشدند؛ و همین شاید خروجی کار رو بیاورد
پایین( ".کارشنام اداره آمار و فناوری اطالعات دانشگاه)

به خاطر عمل نکردن به وعدههایی که دادهشده ،بخصوص به پزشکها
و تصمیمات اشتباهی که مسئولین چه در دانشگاه چه در وزارتخانه
گرفتند ،این موضوع آرامآرام لوث شد .آن اولویت اولی که بود دیگر
نیست .پزشکهای ما دیگر همکاری آنچنانی نمیکنند( ".کارشنام
مسئول معاونت درمان دانشگاه)
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سالمت استان)
 -2-4اعمال تبعیض زیاد بین متخصصان و سایر کارکنان
" تو جلسات همیشه عنوان میکنیم که این کارها رو انجام بدیم که

خانواده)
 -7-4همکاری کمتر پزشکان به دنبال عمل نکردن مسئولین به
وعدههایشان
"ما تو دو سال دستاوردهایمان نسبت به کل کشور خیلی عالی بود؛ اما

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.2.1

جایی را ندارد میآید پزشک خانواده میشود .به او میگوییم برود روستا.
میرود  1سال آنجا کار میکند .میبیند پولش را با تأخیر میدهند
آنقدر از آن استفاده نمیکنند و خیلی چیزهای دیگر .بیانگیزه میشود.
تازه علم کافی هم برای مدیریت آن جمعیت تحت پوشش را ندارد"

 -5-4عدم اختصاص وقت کافی توسط متخصصان برای نظام ارجاع
الکترونیک
"متخصصهای ما ،باید بدانند جزو بدنه گروه سالمت هستند ،چیز

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

 -۳-۳افزایش مسئولیتها و و ایف کارکنان ستاد ارجاع علیرغم داشتن
مسئولیتهای دیگر
"ما در نظام ارجاع هم کار میکنیم .علیرغم اینکه کارهای ما رو کم هم
نکردن همچنان محوریت با کارهای دیگر همدستمان هست"
(کارشنام مسئول معاونت درمان دانشگاه)
 -4-۳بهکارگیری پزشکان خانواده بیتجربه و فاقد انگیزه
"پزشک طرحی ،یک پزشک عمومی که تازه درسش تمامشده .فعالً

282

محمدجواد کبیر و همکاران

28۳
"با این وضعیت تأسفبار کارانهها پزشکان بهطور کامل انگیزه را
ازدستداده و کار جنبه رفع تکلیف پیداکرده است( ".پزشک متخصص)
 -8-4عدم تفاوت محسوم بین متخصصینی که بازخورد ارجاع را
ارسال میکنند و آنهایی که توجهی به این کار نمیکنند
"من تأکید دا شتم به پز شکهایی این پول رو بدید که تو نظام ارجاع

بازخورد ثبت میکنند .پزش کی که بازخورد رو ثبت نکرده به چه علت
پول ویزیتش رو جلو پرداخت میکنی .من پزش کم که دارم بازخورد
مینویس م ،با خودم میگویم چه فرقی با آن کس ی که بازخورد
نمینوی سد دارم؟ پس من هم نمینوی سم" (کارشنام مسئول معاونت

زمانی که من حضور داشتم اینها کارکنان استخدامی سیستم بهداشت
و درمان بودهاند که حاال و یفههای اضافه بر سازمان به آنها
تحمیلشده بود ولی تغییری در پرداختی ایجاد نشده بود و فقط به ماها
غر میزدند(".پزشک متخصص)

 -۵چالشهای کنترل و نظارت
 -1-5اجرایی نشدن اهرمهای کنترلکننده
" اهرمهای کنترلی برای متخصصان داریم ولی اجرا نمیشود .میتوانیم

مبتنی بر عملکردشان رو کم کنیم! همه رودربایستی دارند .همه پزشک
هستند" (کارشنام مسئول معاونت درمان دانشگاه)
 -2-5استفاده ناکافی از اطالعات داشبورد مدیریتی
"توی داشبورد ما میبینیم که نزدیک  50درصد ارجاعات ما ،به

دانشگاه)
 -۳-5فقدان ابزار مناسب برای نظارت
"روش ارز یابی مان مش خص نیس ت .ابزار درس ت کردیم چک

ارشد دانشگاه)

مجله پژوهش سالمت ،دوره  ،6شماره  ،4صفحات 286-275

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.6.4.275

فهرس تهایمان در ارزیابی خیلی مورد اعمالنظر قرار نمیگیرد .با 15
تا پزشک خانواده جلسه داشتم ،همه آنها باالتفاق گفتند ما داشبورد
نداریم .من مس ئول ش بکه بهداش تی درمانی هس تم ،باید بدانم در
خانههای بهداشتم با این شش پزشکی که دارم کار میکنم کارکردهای
من چه ه ستند .یا دا شبورد در ست ن شده ا ست یا اگر در ست شده
توجیه نکردیمش ان .چطوری از آن اس تفاده کنیم .رابطه بین رئیس
مرکز بهداشت و م سئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی ما بر اسام
این مدل تبادل اطالعاتی که در دا شبورد داریم برقرار نی ست( ".مدیر

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1400.6.4.2.1

ال مراجعه نمیکنند .خب این چالش از کجاست؟ چطوری
درمانگاه اص ً
برایش برنامهریزی شود؟ چطوری جبران شود؟ نزدیک دو سالی که از
این موضوع گذشته هنوز بهجای خوبی نرسیده و طبیعتاً آن شاخص
همچنان ارتقاء پیدا نکرده" (کارشنام مسئول معاونت درمان دانشگاه).
"حتماً نیاز هست که داشبوردها توسط مدیران شهرستانی و استانی اعم
از معاونین دانشگاه ،هم ستاد ارجاع ،هم رؤسای بیمارستانها ،مدیران
شبکه همیشه رصد بشود .اگر میخواهم این برنامه درست اجرا شود؛
مدیران ما باید این برنامه رو و اجرای درست این برنامه رو در سطوح
مختلف بهعنوان اولویت اولشان فرض کنند" (مدیر معاونت درمان

مدیریت بهعنوان عاملی در جهت تدارک بستر مناسب برای اجرای
مطلوب برنامه نظام ارجاع اهمیت وافری دارد .طبق یافتههای این
مطالعه ،چالشهای برنامهریزی ،هماهنگی ،سازماندهی ،رهبری و
انگیزش ،کنترل و نظارت بهعنوان چالشهای مدیریتی عنوان گردید.
از دیدگاه اکثر صاحبنظران ،هماهنگی بین بخ شی یکی از چالشهای
مدیریتی اجرای نظام ارجاع بود .در این راس تا ،اس کندری و همکاران
( )201۳عدم ارتباط بین س طوح مختلف س یس تم ارجاع را بهعنوان
یکی از موانع نظام ارجاع دان ستند [ Straus .]22و همکاران ()2011
نیز ارتباطات ض عیف را بهعنوان یکی از چالشهای نظام ارجاع مطرح
نمودند []2۳؛ بنابراین تقویت ارتباط بین مدیران و دستگاههای مجری
نظام ارجاع ضروری است.
از دالیل عدم همکاری بین بخشی ،نبود فرهنگسازی و همزبانی میان
بخشی است .سازوکار تصمیمگیری در کشور این است که بسیاری از
تمامهای برنامهریزان و کارش ناس ان حوزههای مختلف با یکدیگر در
زمان دفاع از برنامهها ست .چنین تمامهایی نمیتواند زیر ساخت الزم
برای همز بانی و تیمس ازی بین بخش ی فراهم ک ند .عالوه بر این،
رقابتهای برنامهای میان ادارات مختلف که در حین پیش برد کارها و
در زیر ف شار اجرای سریع صورت میگیرد ،نیازمند توجه بی شتر ا ست
[.]22
کمبود نیروی انس انی یکی دیگر از چالش های مدیریتی در بخش
سازماندهی بود .بهطورکلی کمبود نیروی ان سانی ازنظر کمی و کیفی
وجود دارد و کورریکولوم های آموزش ی بر اس ام ن یاز های بخش
بهداش ت بازبینی نمیش ود .تش ویق و تنبیه برای کارکنان بهداش تی
نظاممند نیس ت و دس تگاهی برای نگهداش ت نیروی انس انی بخش
بهداشتی طراحی و اجرانشده است .ضعف انگیزش عمومی در کارکنان
مشهود است .عدم تناسب موجود در خدمات مورد انتظار مشهود است
[ .]24محققان عوامل مختلفی ازجمله وض عیت نامناس ب پرداختها،
وضعیت نامناسب حقوق ،ساعات کار زیاد ،برخورد نامناسب مردم ،کم
ثباتی ش غلی ،ادامه تحص یل ،مس ائل محیطی و بار مراجعه زیاد را در
پایین بودن ماندگاری پزشکان خانواده مؤثر میدانند [.]26 ,25
طبق یافتهها ،عدم تفاوت محس وم بین متخص ص ینی که بازخورد
ارجاع را ارس ال میکنند و آن هایی که توجهی به این کار نمیکنند
ازجمل ه چ الشه ای م دیریتی در بخش رهبری و انگیزش بود.
درحالیکه در یک سی ستم بهدا شتی درمانی خوب سازماندهی شده،
س طوح باالتر باید نتیجه ویزیت و درمان کلیه بیماران ارجاع ش ده از
سطح پایینتر را در نامه کتبی و برگههای استاندارد ،قید و توصیههای
پیگیری را برای منبع ار جاعکن نده گزارش ن مای ند ولی عدم ارا ئه
پسخوراند یا ارائه پسخوراند باکیفیت نامناس ب یکی از مش کالت
شایع نظام ارجاع است .در مطالعه حسینی و همکاران ( ،)2005از بین
 194بی ماری که با داش تن فرم ار جاع به پزش کان متخص ص
بیمارس تانهای دولتی مراجعه نمودند ،حتی برای یک مورد آنها نیز
پسخورا ند ارا ئه نش د [ .]27در م طال عات دیگر نیز به عدم ارا ئه
پسخوراند باکیفیت منا سب از سوی پز شکان متخ صص تأکید شده
است [.]28 ,1۳
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درمان دانشگاه)
 -9-4کاهش انگیزه در کارکنان شاغل در درمانگاه
"کارکنان شاغل در درمانگاه که بهنوعی وارد نظام ارجاع شدهاند و تا

بحث

محمدجواد کبیر و همکاران /چالشهای مدیریتی پیادهسازی نظام ارجاع الکترونیک بیمار

مالحظات اخالقی
ج ه ت رع ای ت اص ول اخ الق ی ،ط رح ب ه ش م اره
 IR.GOUMS.REC.1397.209به تصویب کمیته اخالق دانشگاه
رس ید .رض ایت ش فاهی مش ارکتکنندگان در مطالعه اخذ گردید و
مصاحبهها پس از کسب اجازه از آنها ضبط گردید .همچنین اطالعات
مشارکتکنندگان به صورت محرمانه نزد پژوهشگر مانده و افراد در هر
مرحله از پژوهش حق کنارهگیری از مطالعه را داشتند.

محدودیتها
اگرچه سعی شد حداکثر تنوع در نمونهها در نظر گرفته شود ولی این
مطالعه کیفی با نمونههای محدودی که بهطور هدفمند انتخابش ده
بود ند ،ان جام ش د که ام کان تعمیم دهی یاف ته های این پژوهش را
محدود می سازد .همچنین ،جلب همکاری برخی از م شارکتکنندگان
مشکل بود که با پیگیری مستمر ،توجیه اهمیت مطالعه و مصاحبه در
مکانی آرام و مورد تائید مشارکتکننده این مشکل رفع شد.

پیشنهادات
بهمنظور تکمیل یافتههای کیفی استفاده از تحلیل اسناد بهعنوان روش
مکمل پیشنهاد میگردد .در مطالعات آینده میتوان در قالب مطالعات
کمی به اولویتبندی این عوامل و راهکارهای اجرایی آن پرداخت.

میزان مشارکت نویسندگان
محمدجواد کبیر :طرح مطالعه ،تائید نس خه نهایی ،علیرض ا حیدری:
گردآوری دادهها ،تحلیل و تفس یر ،مقالهنویس ی ،محمدرض ا هنرور:
طراحی م طال عه ،زهرا خطیرن مانی :جمعآوری و آنالیز داده ها ،ن گارش
م قا له ،ع بام بدخش ان :طراحی م طال عه ،نرگس رفیعی :جمعآوری
دادهها ،سکینه بیگم کا می :طرح مطالعه ،سراجالدین عارف نیا :طرح
مط الع ه ،رحم ان بردی اوزونی دواجی :تهی ه پروپوزال ،مه دی
عبامآبادی :آنالیز دادهها ،فریده کوچک :طرح مطالعه ،امراهلل شریفی:
تهیه پروپوزال ،منصوره لطفی :آنالیز و جمعآوری دادهها.

تضاد منافع
نویسندگان مقاله هیچگونه تعارضی در منافع اعالم نکردند.

حامی مالی
حمایت مالی طرح پژوهشی با کد  11026۳توسط معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجامشده است.
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لزوم توجه بیش تر به چالشهای مدیریتی حاص ل از مطالعه و انتخاب
ا ستراتژیهای منا سب جهت بهبود و ضعیت موجود ،میتواند منجر به
ارتقاء کمی و کیفی نظام ارجاع الکترون یک اس تان گلس تان گردد.
همکاری مدیریت شبکه بهداشت و درمان ،رئیس سازمان بیمه خدمات
درمانی و مدیریت بیمارس تانها برای حل مش کالت بخش مدیریتی
راهگشاست .برنامهریزی مناسب برای رفع مشکالت فرآیندهای جاری
در نظام ارجاع تأکید میش ود .وجود برنامه نظارت اس تاندارد و اجرای
ص حیح آن در جهت تطبیق وض عیت با معیارهای پیشبینیش ده و
پیگیری موارد ارجاع شده به سطح دو در رفع نواقص مفید میباشد.

از معاونت تحقیقات و فناوری دانش گاه علوم پزش کی گلس تان و
همچنین مش ارکتکنندگان در ان جام این طرح پژوهش ی قدردانی
میگردد.
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بهکارگیری پزشکان خانواده بیتجربه و فاقد علم مدیریت یکی دیگر از
چالشهای مدیریتی در بخش س ازماندهی معرفی ش د که یکی از
عوامل منجر به این مش کل ،آموزش ناکافی یا غیر اثربخش پزش کان
خانواده میبا شد .در مطالعات دیگر ن شان داده شد که حدود نیمی از
پزشکان خانواده که به روستا اعزام شدند نسبت به و ایف خود توجیه
نیستند [ .]29در مقاله  Jaturapatpormو همکاران در سال 2007
تحت عنوان تأثیر آموزش پزش کی خانواده بر رض ایت بیماران دارای
پزش ک خانواده در تایلند ذکرش ده اس ت که برنامههای آموزش ی
پزش کان خانواده میتواند کیفیت ارجاع را از پزش کان عمومی به
متخصصان افزایش دهد [.]۳0
یکی دیگر از چالشهای مدیریتی معرفیشده در این مقاله ،برنامهریزی
برای اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک بود .مدیران س ازمان های
مرتبط با تأمین پزشکان متخصص موردنیاز ،توجیه مسئولین سیاسی
اجرایی ش هرس تانی و اس تانی از برنامه پزش ک خانواده و نظام ارجاع
الکترون یک ،کو تاه نمودن فرآی ند ار جاع ،تو جه به تعر فه خد مات
متخصصین سطح دو ارجاع ،تصمیمگیری در خصوص موارد ارجاعات
مجدد و معاینات دورهای ،تأمین الزامات قانونی برای اجرای ص حیح
فرآیندهایی همچون ارس ال پسخوراند و برقراری نظارت مس تمر و
مؤثر بر ارتقای کمیت و کیفیت ارجاع در س طح دو نقش ارزندهای ایفا
مینمایند [.]۳1
افزایش مس ئولیتها و و ایف کارکنان س تاد ارجاع علیرغم داش تن
مس ئول یت های دیگر بدون افزایش در یافتی از چالش های مدیریتی
دیگر ش ناخته ش د که در مطالعهای مش ابه در کانادا نیز حقوق پایین
دریافتی کارکنان ش اغل و عدم تناس ب آن با میزان حجم کار و
تحص یالت بهعنوان چالش ی در نظام ارجاع الکترونیک معرفی ش د
[ .]۳2الزم ا ست مدیران سازمان بیمه سالمت و وزارت بهدا شت در
راستای متناسب سازی حقوق و مزایای کارکنان چارهای بیندیشند .در
مطالعه دماری و همکاران ( )2016نیز عدم همکاری الزم بین پزشکان
عمومی و پز شکان متخ صص ،تکمیل غیرا ستاندارد در صد قابلتوجهی
از برگههای ارجاع توسط پزشک خانواده ،ضعف جدی در ارائه مشاوره
و بازخورد از سوی پز شکان متخ صص و ضعف همکاری د ستگاههای
نظارتی از چالشهای نظام ارجاع شمرده شد [.]۳۳
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