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 چکیده 

ن مطالعه به منظور یباشد. ایمد نیاز برنامه پزشک خانواده شهری به عنوان یک برنامه جدید تندرستی، مستلزم تامین منابع و امکانات مور :مقدمه

 جام گرفت.شای فارس و مازندران اناستانو الزامات مرتبط در برنامه پزشک خانواده شهری بررسی وضعیت منابع فیزیکی 

مجری کز و پایگاه سالمت شهری مر 134 با توجه به برآورد حجم نمونه انجام گرفت. 1395زمستان در  کهبوده مقطعی از نوع  مطالعهروش کار: 

پووشش  به عنوان نمونه منظمی بصورت تصادفدر استان مازندران  مرکز و پایگاه سالمت شهری 96در استان فارس و مه پزشک خانواده شهری برنا
 و سکروسکال والی زمونبا آشا دهگرفت. دا شا پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرارآوری دادهابزار جمعانتخاب شدند. 

    .شدتحلیل ی مجذور کا آزمون

واحد  183ای فضای فیزیکی ازهس( بیش از یک پزشک مستقر بودند. وضعیت %3/45واحد ) 105در  مطالعه شده،و پایگاه مرکز  233از ها: یافته

درصد  1/42انواده شهری از خی کنندگان خدمات در برنامه پزشک( مطلوب بود. نصب مشخصات ارایه%1/78واحد ) 178( و نظافت عمومی  9/79%)

( دارای %4/97واحد ) 227 الم،س آفتالموسکوب( دارای %5/85واحد ) 195سالم،  EKG( دارای %8/45واحد ) 104بود.  متغیردرصد  70تا بیش از 
 وبودند. بین تامین منابع فیزیکی  سالم ( دارای اتوکالو%8/58واحد ) 125( دارای تخت ژنیکولوژی سالم، %7/77واحد )178لب تاب یا کامپیوتر سالم، 

 .(P<05/0دار وجود داشت )شای مجری تفاوت معنیرعایت الزامات در بسیاری از موارد و استان

 خالت متناسبمدان باید آرای تامین بمجری تامین نشده است که  واحدشاینشان داد بعضی از امکانات و الزامات در تعدادی از نتایج  گیری:نتیجه

 د.بعمل آی
  سالمت خدمات ،یپزشک زاتیتجهتامین منابع، منابع فیزیکی،  ،پزشک خانواده شهری گان:گل واژه

 

 مقدمه
-ا خدمات نمییولید کاال تد باعث منبع فیزیکی، مالی و انسانی است و منابع فیزیکی و مالی خود به خو سهدر شر سازمانی عملکرد اصوال حاصل 

مت دارد ولی د خدمات سالدر تولی را در نظام سالمت گرچه منابع انسانی باالترین نقش و اشمیتد عمل شود. شوند، مگر اینکه عنصر انسانی وار
رای شر برنامه جاری و بنابراین اج (.1سایر منابع از جمله منابع فیزیکی نقش غیرقابل انکاری در کمیت و کیفیت خدمات تندرستی خواشند داشت )

ای که ایط به گونهناسب با شرمات متای از الزاستلزم تامین یک سری از منابع انسانی و فیزیکی شمراه با مجموعهجدید تندرستی در نظام سالمت م
و  سالمت یارتقا در ایویوه یزیکی نقشفعنوان جزیی از منابع  تجهیزات و ملزومات پزشکی به(. 2باشد )کند، میاستانداردشای برنامه را تعیین می

ی نماید. یند تشخیص، درمان و بازتواندشندگان خدمات سالمت در فراتواند کمک شایانی به ارایهمی آن بهینه برداریو بهره دارند جامعه ایمنی
 نمایند. به شمین خاطر أمینت را نیاز مورد پزشکی باید تجهیزات و ملزومات درمانی و تشخیصی خدمات ارائه برای واحدشای بهداشتی درمانی

با وجودی که تامین متعادل منابع یکی از . (3-4د )ندشمی شکل را واحدشای بهداشتی درمانی منابع از مهمی پزشکی بخش و ملزوماتتجهیزات 
مت را عدم توازن جدی بین شای سالیکی از مشکالت نظام ،2000باشد، سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال نیازشای ارایه خدمات میپیش

ود مزمن تجهیزات شم نند که کمبککار می شا کارکنان اغلب در مراکز فرسودهنماید. در این نظامری و داروشا اعالم میمنابع انسانی، فیزیکی، فناو
 (. 5مشهود است )
 ،انتظارمناسب  تلفن، فضای نظیر رفاشی امکانات از ایپاره مرکز بهداشتی درمانی شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفتند، فقدان 22که  ایدر مطالعه

 در Boller(. 6بود ) نگردیده مطلوبی فراشم حد در مراجعین حال رعایت برای بهداشتی سرویس و سردکن آب تعداد مراجعین، به کافی صندلی

انتطار،  فضای مرکز، در آب به مراکز )دسترسی موجود در عمومی شایزیرساخت تولد، از قبل شایساختار مراقبت بررسی بخش در خود مطالعه
 به دسترسی مشروط را شامراقبت ساختاری بعد کیفیت در الزمه ارتقای و داده قرار ارزیابی مورد مشاوره( را و مراقبت محل هداشتی،ب سرویس

نیز  و تجربه با و متبحر انسانی نیروی به دسترسی عدم Kyeiدر مطالعه (. 7پرسنل و گیرندگان خدمات به شمه امکانات مورد نیاز عنوان نمود )
و  Agha(. 8است ) بوده این مراکز در ساختاری بعد کیفیت در بودن نامطلوب اصلی از دالیل نظر مورد خدمت انجام برای الزم جهیزاتت فقدان
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 انداذعان داشته مسئله این به شامراقبت ساختار بعد در بررسی متوسط ارزیابی نمودند، را کنیا خانواده در تنظیم خدمات ساختار شمکاران که کیفیت

 . (9دارد ) به سزایی سهم مطلوب خدمت یک ارائه در مراکز و تجهیزات انسانی نیروی مراقبت، ارائه محل هک
-یش در عمده دانشگاهبد که کم و الشی بوو بیمه روستایی تامین شمه منابع و امکانات مورد نیاز و رعایت الزامات مرتبط چدر برنامه پزشک خانواده 

ر تامین جرا شد ممکن است دا(. برنامه پزشک خانواده شهری که در دو استان فارس و مازندران 10اشته است )شای علوم پزشکی کشور وجود د
رسی وضعیت منابع ه منظور بربمطالعه  باشد. لذا اینشای مشابه یا متفاوت مواجه باشد که خود نیازمند به مطالعه نسبتا جامع میمنابع با چالش

 شای فارس و مازندران انجام گرفت.استانرنامه پزشک خانواده شهری و الزامات مرتبط در بفیزیکی 

 

 روش کار

شالای فالارس و اسالتان نفالر 20000 باالیشهرشای  شهریمناطق  انجام گرفت. محیط پووشش 1395 زمستانبوده که در  مقطعیاین مطالعه از نوع 
مرکالز   657تان فارس و در اس شهریپزشک خانواده  برنامه مجریهری و پایگاه سالمت شکز بهداشتی درمانی مر 1123جامعه پووشش  مازندران و

عاله حجالم جاموجاله باله بالا تحجالم نموناله بودند. در استان مازندران  شهریپزشک خانواده  برنامه بهداشتی درمانی و پایگاه سالمت شهری مجری
یگالاه سالالمت شالهری و در پامرکالز و  134در استان فالارس و فرمول محاسبه حجم نمونه،  برآوردپووشش در دو استان فارس و مازندران از طریق 

 ایگالاهپمراکالز و از لیسالت  تفادهتعیین و با اسالعنوان نمونه پووشش هبمجری برنامه خانواده شهری مرکز و پایگاه سالمت شهری  96استان مازندران 
 صر در خصوص شالد  وو توضیح مخت منتخب و پایگاهمراکز به حضوری شدند. با مراجعه  انتخاب منظمبه روش تصادفی  شر استان سالمت شهری

سالابقه  سالالیکودن حالداقل شرط ورود نمونه پووشش به مطالعه دارا بالچگونگی اجرای مطالعه و بعد از اخذ رضایت شفاشی پرسشگری انجام گرفت. 
 افتتاح یا شروع به کار بود.

خالانواده و  ، شرح وظالای  پزشالکهریبرنامه پزشک خانواده شاجرای  شایورالعملگیری از دستبا بهرهخود ساخته پرسشنامه  شا،آوری دادهابزار جمع
از و بسالته در خصالوص بالسالئوال  17 ،سئوال باز و بسالته 8حاوی چهار بخش شامل: متغیرشای سازمانی با استانی  شایلیستو چک مراقب سالمت
ئوال بسالته در خصالوص سال 38و  وص تالامین الزامالات مراکالز و پایگالاهسئوال بسالته در خصال 14ای ساختمان استقرار مراکز و پایگاه، وضعیت سازه

مان بیماله سالالمت ارشناسالان سالازاز شش نفر از مدیران و ک نظرخواشیبرخورداری مراکز و پایگاه از تجهیزات و ملزومات پزشکی، اداری و رفاشی با 
و پایایی آن رسیده  ائید خبرگانتان خانواده شهری به شکل صوری به ایران، دو نفر از کارشناسان پایشگر برنامه پزشک خانواده شهری و سه از پزشک

جالود و اطمینالان و مسالتندات مو شای مربوط را صرفا با مشاشده منابع، امکانالاتسازی برداشت پرسشگران که دادهانجام طرح پایلوت و یکسانشم با 
 است. شده درصد تائید 95با بیش از کردند کامل از برخوردار بودن در مراکز و پایگاه مورد مطالعه ثبت می

با کدگذاری و  جهیزات و ملزوماتسازمانی، وضعیت فیزیکی ساختمان، تامین الزامات و تمتغیرشای بسته مربوط به پاسخ سئواالت به  امتیازدشی برای
افالزار در نرم یفیک یرشایمتغ یبرا یذور کامج آوری شده با آزمونشای جمع. دادهسئواالت باز شم به شمان صورت )کمی کسسته( وارد اکسل گردید

SPSS-23 05/0 یدر سطح معنادارα< .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 
 

  نتایج
 58رصد( از استان مازندران بودنالد. د 1/42مرکز و پایگاه ) 98درصد( از استان فارس و  9/57مرکز و پایگاه ) 135مرکز و پایگاه مطالعه شده،  233از 

ک خالانواده شالهری از حالداقل برناماله پزشالدرصد( خصوصی بودند. سابقه فعالیت در  1/75مرکز و پایگاه ) 175درصد( دولتی و  9/24اه )مرکز و پایگ

مرکالز و پایگالاه  27بح و عصالر، صدرصد( دو شیفته  8/64مرکز و پایگاه ) 151ماه بود. ساعات کار  6/45±9/14 میانگینماه با  56تا حداکثر  یکسال
رکز و پایگالاه م 27عصر( و  4-8درصد( تک شیفته عصر )از ساعت  0/12رکز و پایگاه )م 28صبح(،  8-12( تک شیفت صبح )از ساعت درصد 6/11)
شک خانواده شالهری را باله شای خصوصی مجری برنامه پزوضعیت فضای فیزیکی مراکز و پایگاه 1ل بعد از ظهر بود. جدو 2درصد( تا ساعت  6/11)

 دشد.س و مازندران نشان میشای فارتفکیک استان
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 های مجری برنامه پزشک خانواده شهری : وضعیت فضای فیزیکی مراکز و پایگاه1جدول

 های فارس و مازندراندر استان
 های مجریاستان

 وضعیت فضای فیزیکی
 P کل مازندران فارس

Value درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
        ز مالکیت پایگاه یا مرک

 7/22 52 8/26 26 7/19 26 دولتی

 1/37 85 0/34 33 4/39 52 ملکی/شخصی 369/0
 3/39 90 2/39 38 4/39 52 استیجاری
 9/0 2 - - 5/1 2 واگذاری

 اشتغال بیش از یک پزشک در واحد مورد بررسی
 7/54 127 8/58 57 9/51 70 خیر 182/0 3/45 105 2/41 40 1/48 65 بلی
        خورداری از آبدارخانه بر
 5/22 52 4/17 17 1/26 35 خیر 082/0 5/77 179 6/82 80 9/73 99 بلی

 ای ساختمان مراکز و پایگاه وضعیت سازه
 9/79 183 3/75 73 4/83 110 مطلوب 

 5/17 40 6/22 22 6/13 18 تاحدودی مطلوب 194/0
 6/2 6 1/2 2 0/3 4 نامطلوب

        آبدارخانهوضعیت فیزیکی 
 6/67 121 5/68 55 6/66 66 مطلوب 

 3/26 47 5/26 21 3/26 26 تاحدودی مطلوب 845/0
 1/6 11 0/5 4 1/7 7 نامطلوب

        سرویس بهداشتی
 - - - - - - خیر - 100 233 100 98 100 135 بلی

        وضعیت فیزیکی سرویس بهداشتی
 6/69 160 7/67 65 9/70 95 مطلوب 

 3/24 56 1/27 26 4/22 30 تاحدودی مطلوب 671/0
 1/6 14 2/5 5 7/6 9 نامطلوب

        استفاده بیماران از سرویس بهداشتی
 2/75 173 7/88 86 4/65 87 استفاده بدون اعمال محدودیت

 7/15 36 2/8 8 1/21 28 استفاده با اعمال محدودیت <001/0
 1/9 21 1/3 3 5/13 18 عدم استفاده

        برخورداری از وسایل گرمایشی
 4/85 198 7/82 81 4/87 117 کامل

 2/14 33 3/17 17 9/11 16 تا حدودی 361/0
 4/0 1 - - 7/0 1 عدم برخورداری

        کنندهبرخورداری از وسایل خنک
 6/83 194 6/81 80 1/85 114 کامل

 1/15 35 4/17 17 4/13 18 تا حدودی 686/0
 3/1 3 0/1 1 5/1 2 عدم برخورداری

        نظافت عمومی مراکز و پایگاه 
 1/78 178 0/74 71 1/81 107 مطلوب 

 4/18 42 9/21 21 9/15 21 تاحدودی مطلوب 441/0
 5/3 8 1/4 4 0/3 4 نامطلوب

        اتصال مراکز و پایگاه به اینترنت
 3/1 3 0/2 2 7/0 1 خیر 384/0 7/98 229 0/98 96 3/99 133 بلی

ده پزشک خانوا ی مجری برنامهشاای در وضعیت فضای فیزیکی مراکز و پایگاهشای چندان قابل مالحظهدشد تفاوتنشان می 1شمانطور که جدول
 شود.شای فارس و مازندران مشاشده نمیشهری در استان
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 های مجری برنامه پزشک خانواده شهریایگاه: میزان رعایت یا تامین الزامات در مراکز و پ2جدول 

 های فارس و مازندراندر استان
 استان مجری

 نوع الزامات
 P کل مازندران فارس

Value درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
       نصب تابلوی پزشک خانواده در سردرب مطب

 2/18 42 3/8 8 2/25 34 نبود 001/0 8/81 189 7/91 88 8/74 101 بود
       در معرض دید مراجعین بودن شیفت و ساعات کار مطب

 2/22 51 4/13 13 6/28 38 نبود 004/0 8/77 179 6/86 84 4/71 95 بود
        هانصب تابلوی شناسایی اتاق

 7/54 127 4/47 46 0/60 81 کامل
 1/18 42 6/20 20 3/16 22 ناکامل 163/0

 2/27 63 0/32 31 7/23 32 عدم نصب
        دهنده خدماتنصب مشخصات ارائه

 1/43 100 3/44 43 2/42 57 کامل
 3/23 54 8/25 25 5/21 29 ناکامل 551/0

 6/33 78 9/29 29 3/36 49 عدم نصب
      در معرض دید مراجعین بودن مشخصات پزشک جانشین

 2/69 157 1/82 78 8/59 79 نصب مشخصات کامل
 2/6 14 2/3 3 4/8 11 شخصات ناقصنصب م 002/0

 6/25 56 7/14 14 8/31 42 عدم نصب
       1590در معرض دید مراجعین بودن تابلوی 

 7/29 68 8/36 35 6/24 33 نبود 041/0 3/70 161 2/63 60 4/75 101 بود
     در معرض دید مراجعین بودن لیست مراکز معین

 2/42 98 5/30 29 3/52 69 نبود 004/0 8/56 129 5/69 66 7/47 63 بود
     در معرض دید مراجعین بودن لیست متخصصین و مراکز پاراکلینیک

 3/28 65 7/16 16 6/36 49 نبود <001/0 7/71 165 3/83 80 4/63 85 بود
        ثبت روزانه اسامی بیماران ویزیت شده

 2/91 209 9/96 94 1/87 115 کامل
 9/7 18 1/3 3 4/11 15 ناقص 031/0

 9/0 2 - - 5/1 2 عدم ثبت
        وجود فرم سفید ارجاع

 2/1 3 0/2 2 8/0 1 نداشت 368/0 8/98 224 0/98 96 2/99 128 داشت
        خوراندهای ارجاعبایگانی پس

 3/61 136 5/83 81 0/44 55 منظم
 7/29 66 4/13 13 4/42 53 تاحدودی منظم <001/0

 0/9 20 1/3 3 6/13 17 نامنظم
 پوشیدن روپوش سفید توسط پزشک خانواده

 8/46 108 6/54 53 0/41 55 خیر 028/0 2/53 123 4/45 44 0/59 79 بلی
 پوشیدن روپوش سفید توسط مراقب سالمت

 3/36 81 0/50 47 4/26 34 خیر <001/0 7/63 142 0/50 47 6/73 95 بلی
ضی از شهری در بع مه پزشک خانوادهشای مجری برنادشد میزان رعایت یا تامین الزامات در مراکز و پایگاهشان مین 2شمانطور که اطالعات جدول

فارس و  شایر استانای دحظهخوراندشای ارجاع تفاوت قابل مالدشندگان خدمات، بایگانی پسموضوعات مثل پوشیدن روپوش سفید توسط ارایه
 شود.مازندران مشاشده می
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 : میزان تامین تجهیزات، ملزومات پزشکی و اداری موجود در اتاق معاینه پزشک 3ول جد

 های فارس و مازندرانهای مجری برنامه پزشک خانواده شهری در استانمراکز و پایگاه
 استان مجری

 نام وسایل
 P کل مازندران فارس

Value درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
EKG        
 1/54 123 1/58 54 5/51 69 داشتند 200/0 8/45 104 9/41 39 5/48 65 دنداشتن

        اتوسکوپ
 7/98 229 100 98 8/97 131 داشتند 191/0 3/1 3 - - 2/2 3 نداشتند

             آفتالموسکوپ  
 5/85 195 4/88 84 5/83 111 داشتند 196/0 5/14 33 6/11 11 5/16 22 نداشتند
        سکوپالرنگو
 7/79 181 4/89 84 9/72 97 داشتند 002/0 3/20 46 6/10 10 1/27 36 نداشتند

        پنگاتوسکو
 7/54 123 9/58 56 5/51 67 داشتند 167/0 3/45 102 1/41 39 5/48 63 نداشتند

        چراغ معاینه )قوه(
 6/99 230 0/99 96 100 134 داشتند 420/0 4/0 1 0/1 1 - - نداشتند

        دارترازوی قدسنج
 7/56 127 1/58 54 7/55 73 داشتند 417/0 3/43 97 9/41 39 3/44 58 نداشتند

        تخت معاینه
 4/97 226 9/96 95 8/97 131 داشتند 503/0 6/2 6 1/3 3 2/2 3 نداشتند

        پرده پاراوان
 5/57 130 1/51 48 1/62 82 داشتند 064/0 5/42 96 9/48 45 9/37 50 نداشتند

       فشارخون سنج بزرگسال
 100 233 100 98 100 135 داشتند - - - - - - - نداشتند

        فشارخون سنج اطفال
 2/77 173 9/85 79 2/71 94 داشتند 007/0 9/22 51 1/14 13 8/28 38 نداشتند

        بتا بل
 1/81 135 0/62 57 0/60 78 داشتند 400/0 9/39 86 4/37 34 0/40 52 نداشتند

        کامپیوتر
 5/65 144 1/68 64 5/63 80 داشتند 286/0 5/34 76 9/31 30 5/36 46 نداشتند

        لب تاب یا کامپیوتر
 4/97 227 0/98 96 0/97 131 داشتند 501/0 6/2 6 0/2 2 0/3 4 نداشتند

        میز تحریر
 100 232 100 98 100 134 داشتند - - - - - - - تندنداش

        فایل
 9/73 170 4/71 70 8/75 100 داشتند 279/0 1/26 60 6/28 28 2/24 32 نداشتند

عاینه ماق ود در اتی و اداری موجای در راستای تامین تجهیزات، ملزومات پزشکشای چندان قابل مالحظهدشد تفاوتنشان می 3شمانطور که جدول
 .شودنمی شای فارس و مازندران مشاشدهشای مجری برنامه پزشک خانواده شهری در استانپزشک خانواده مراکز و پایگاه
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 : میزان تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و اداری موجود در اتاق مامایی مراکز 4جدول 

 رس و مازندرانهای فاهای مجری برنامه پزشک خانواده شهری در استانو پایگاه
 استان مجری

 نام وسایل
 P کل مازندران فارس

Value درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
        تخت ژنیکولوژی

 7/77 178 9/96 94 6/63 84 داشتند <001/0 3/22 51 1/3 3 4/36 48 نداشتند
        پرده پاراوان

 4/60 137 9/72 70 1/51 67 تندداش <001/0 6/39 90 1/27 26 9/48 64 نداشتند
        دارچراغ معاینه پایه

 0/73 168 7/88 86 7/61 82 داشتند <001/0 0/27 62 3/11 11 3/38 51 نداشتند
        دارترازوی قدسنج

 5/61 136 8/53 49 9/66 87 داشتند 034/0 5/38 85 2/46 42 1/33 43 نداشتند
         اتوکالو
 8/55 125 1/57 52 9/54 73 داشتند 422/0 2/44 99 9/42 39 1/45 60 نداشتند
        کیتسونی
 4/93 213 9/97 93 2/90 120 داشتند 017/0 8/6 15 1/2 2 2/92 13 نداشتند

        اسپکلوم
 5/61 136 3/90 84 0/40 52 داشتند <001/0 5/38 85 7/9 9 4/59 76 نداشتند
        تناکلوم
 5/45 102 9/55 52 2/32 50 داشتند 006/0 5/54 122 1/44 41 8/61 81 نداشتند

        هیسترومتر
 8/53 103 6/57 53 2/38 50 داشتند 003/0 2/46 120 4/42 39 8/61 81 نداشتند

        گوشی مامایی
 5/67 154 5/83 81 7/55 73 داشتند <001/0 6/32 74 9/16 16 3/44 58 نداشتند

        فشارخون سنج
 8/94 218 9/95 93 0/94 125 داشتند 374/0 2/5 12 1/4 4 0/6 8 نداشتند

        میز تحریر
 6/92 213 8/93 91 7/91 122 داشتند 371/0 4/7 17 2/6 6 3/8 11 نداشتند

        فایل
 3/80 183 9/77 74 0/82 109 داشتند 276/0 7/19 45 1/22 21 0/18 24 نداشتند
ه مجری برنام شایکز و پایگاهدشد میزان تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی موجود در اتاق مامایی مرانشان می 4شمانطور که اطالعات جدول

ارس و ف شایر استاندای ظهپزشک خانواده شهری در بعضی از موارد مثل تامین تخت ژنیکولوژی، اسپکلوم و گوشی مامایی تفاوت قابل مالح
 شود.مازندران مشاشده می
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 : میزان تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و اداری در اتاق تزریقات و پانسمان و تجهیزات رفاهی 5جدول 

 های فارس و مازندرانهای مجری برنامه پزشک خانواده شهری در استانمراکز و پایگاه
 استان مجری

 نام وسایل
 P کل مازندران فارس

Value درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
        تخت معاینه

 3/98 228 100 97 0/97 131 داشتند 113/0 7/1 4 0 0 0/3 4 نداشتند
        پرده پاراوان

 4/71 162 6/65 61 4/75 101 داشتند 073/0 6/28 65 4/34 32 6/24 33 نداشتند
        ترالی پانسمان

 8/84 195 8/94 91 6/77 104 داشتند <001/0 2/15 35 2/6 5 4/22 30 نداشتند
        کپسول اکسیژن با مانومتر

 9/93 217 9/97 95 0/91 122 داشتند 025/0 1/6 14 1/2 2 0/9 12 نداشتند
        ست پانسمان

 0/83 191 9/97 95 2/72 96 داشتند <001/0 0/17 39 1/2 2 8/27 37 نداشتند
        هست بخی
 9/76 176 4/87 83 4/69 93 داشتند <001/0 1/23 53 6/12 12 6/30 41 نداشتند
        یخچال
 3/87 200 7/93 89 8/82 111 داشتند 011/0 7/12 29 3/6 6 2/17 23 نداشتند

        آبسردکن
 6/49 111 2/47 42 1/51 69 داشتند 331/0 4/50 113 8/52 47 9/48 66 نداشتند

        تلویزیون در سالن انتظار
 4/41 94 4/30 28 9/48 66 نداشتند

 6/58 133 6/96 64 1/51 69 داشتند 004/0

امه ای مجری برنشراکز و پایگاهمدشد تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در اتاق تزریقات و پانسمان نشان می 5شمانطور که اطالعات جدول
فارس و  شایر استانای دهضی از موارد مثل تامین ترالی پانسمان، ست پانسمان و ست بخیه تفاوت قابل مالحظپزشک خانواده شهری در بع

 شود.مازندران مشاشده می
 5تالا  3ر جالدول دورد نیاز که شای مجری برنامه پزشک خانواده شهری از تجهیزات و ملزومات مبا توجه به وضعیت برخورداری مراکز و پایگاه

 49مالورد بررسالی برخالوردار بودنالد.  قلم تجهیزات و ملزومات 38درصد( از کلیه  4/3مرکز و پایگاه ) 8واحد مورد مطالعه،  233ه شد، از بین نشان داد
مرکالز و  116قلالم و  38درصد از  85تا  70درصد(  8/25مرکز و پایگاه ) 60قلم،  38درصد از  100درصد تا کمتر از  85درصد(  0/21مرکز و پایگاه )

 قلم تجهیزات و ملزومات مورد بررسی برخوردار بودند.  38درصد از  70درصد( کمتر از  8/49پایگاه )
ان مازنالدران( تفالاوت شالای اسالتیگاهشای مجری )با برخورداری باالتر مراکز و پابین برخورداری مراکز و پایگاه از تجهیزات و ملزومات و استان

-سبت به پایگاهنباالتر مراکز دولتی  شا )با برخورداریخورداری از تجهیزات و ملزومات و نوع مراکز و پایگاهبین بر (.P=008/0دار وجود داشت )معنی

غیرپزشکی در مراکالز  وقلم تجهیزات پزشکی  38میانگین برخورداری  (.P<001/0دار وجود داشت )شای طر  قرارداد بخش خصوصی( تفاوت معنی
عصالر  2ا سالاعت قلالم و تال 1/28±5/5قلالم، تالک شالیفته عصالر  1/29±3/5قلم، تک شیفته صبح  5/27±9/5شای دو شیفته صبح و عصر و پایگاه

 (.P=026/0ت )دار وجود داششا تفاوت معنیقلم بود و بین میانگین برخورداری تجهیزات و ساعات کاری مراکز و پایگاه 5/5±0/31
 

 

 بحث 
قلم تجهیزات و ملزومالات مالورد بررسالی  38شای مورد بررسی از شمه مراکز و پایگاهدشد که درصد معدودی از مطالعه نشان میاین شای یافته

خدمات مورد نیاز در  یجادشنده خدمات بهداشتی درمانی در سطح اول و ارایه یکواحدشای ارایهتجهیزات و ملزومات در کامل بودن برخوردار بودند. 
مالوثرترین  Palmer. باشالدمالی ارایه خدماتسطح دوم شش مراجعه غیرضروری مردم به ، یکی از فاکتورشای مهم برای پیشگیری یا کایک مراجعه



 8 

ایالن کامالل شیوه جلب مردم و تشویق آنها به استفاده از خدمات سطح اول را دادن اطمینان به آنها از جنبه قابل اعتماد بودن این خالدمات و تجهیالز 
 (.12و  10) خالوانی داردشالمبالا مطالعالات سالایرین  برای ارایه خدمات بهداشتی درمانیاز تجهیزات پزشکی مورد نی کمبود(. 11) داندمیمربوط مراکز 
و نقالص  . بدون تردید کمبالودسی پوشیده نیستی بهداشت و درمان بر ک، درمان و پووشش در عرصهت تجهیزات پزشکی در پیگیری تشخیصاشمی

تجهیالز ناکالافی مراکالز بهداشالتی (. 13) سازداقبت سالمت را با مشکل مواجه مینظام مر و حیاتی ضروری ارائه خدمات، این گونه تجهیزات و وسایل
-ش سالالمت کمبود اعتبارات بخالممکن است مربوط به ل عمده آن یکی از دالیباشد که درمانی یکی از مشکالت عمومی نظام مراقبت سالمت می

تری اسقاط و بالاستفاده گردند کمبالود کوتاه ر نگیرند و یا در دوره زمانیشود تجهیزات تهیه شده مورد استفاده قرادیگری که باعث می باشد و مشکل
از ای که درصد قابل مالحظاله پور شیروانی و شمکاران گزارش شدنصراهللمطالعه  دررا که چ (.14) باشدمهارت ناکافی می پرسنل و یا وجود پرسنل با

 1384کاله از سالال  ECGد. باله عنالوان مثالال دسالتگاه رفتنالگبرداری قرار نمیمورد بهره ،و یا با وجود سالم بودن بودندتجهیزات تامین شده سالم ن
بالرداری بودند، مورد بهره سالم برخوردار ECGمرکزی که از  3درصد آن خراب و غیرقابل استفاده گردید و  10سال بعد  7، حدود بود خریداری شده

 .(10) نددادقرار نمی

شالای هر برخالی پایگالاکردنالد. حتالی دیک به نیمی از واحدشای مجری بیش از یک پزشک خانواده کار میدشد در نزدپووشش حاضر نشان می

فاع از اسالتقرار بالیش از یالک شم گزارش شد. بعضی از مدیران در دخانواده پزشک  5بیش از استقرار و مراکز درمانی تامین اجتماعی  سالمت شهری

یالک بالیش از  واحالدشای مجالری اگر در شان این است کهو توجیه دارندحسن اجرای برنامه بیان می به عنواندر یک مرکز یا پایگاه پزشک خانواده 

یگالر د ،دنالر حضالور نیابدر محالل کالا یبه شر دلیلیا مراقبین سالمت مستقر باشد و یکی از پزشکان طور بیش از یک مراقب سالمت و شمینپزشک 

به علت عدم حضور  ارضایتی مردمنات مورد نیاز مراجعین را ارایه نمایند و آن وقت از بروز د خدمنتوانپزشک و مراقب سالمت حاضر در محل کار می

زیالادی  تالا حالدوداه فوق دیدگشود. طبیعی است اگر رسالت پزشک خانواده ارایه خدمات صر  درمانی باشد، میپزشک یا مراقب سالمت پیشگیری 

دمات خالارایه آنوقت  شا باشد،ریاکید بر ارایه خدمات پیشگیری و مراقبت جامع و مستمر بیمامقبولیت خواشد داشت. ولی اگر رسالت پزشک خانواده ت

اطر حضالور بالیش از یالک نفری شم ناکافی و نارسا خواشد. حال چه رسد وضعیت محل کار به خ 3000ساعت کار مفید برای یک جمعیت حدود  8با 

قی دنبال ر حاضر و مابکه به نوبت شمیشه یک پزشک و یک مراقب سالمت در محل کاای تبانی و تفاشم شود پزشک و یک مراقب سالمت به گونه

   کارشای شخصی خود باشند.

مت، ساعات انجام ندگان خدمات سالدشدشد که بعضی از الزامات تاکیده شده از جمله معرفی مراکز و افراد ارایهنشان میمطالعه شای این یافته

موجالب انالد تومالیملی کاله . یکی از عواتامین نشددر خصوص قواعد برنامه پزشک خانواده شهری در سطح مناسب  رسانی به شهروندانکار و اطالع

باشالد. ت مالیاز خالدمات سالالم رخورداریبدشندگان و ضوابط شود، آگاشی و شناخت الزم از ارایهگیرندگان خدمات سالمت کنترل و یا اصالح رفتار 

یتی ضالمنی از نارضالاودی تالا حالدشود که انتظارات مردم در چارچوب تعیین شالده تعالدیل و ات سالمت سبب میآشنایی با ضوابط و قواعد ارایه خدم

ای در مطالعه .گیردنجام نمیرغم اشمیت اطالع رسانی جامع به مردم، اقدامات موثری در سطح جمعیت ادشند علیپیشگیری شود. مطالعات نشان می

ی قالرار مالورد بررسال خالانواده مندی از دفترچه بیمه روستایی در طرح پزشکتسهیالت، ضوابط و شرایط بهرهبیمه شده روستایی از  1081آشنایی  که

( دارای سالطح درصالد 5/58نفالر ) 632( دارای سالطح آشالنایی متوسالط و درصد 5/38نفر ) 416( دارای سطح آشنایی خوب، درصد 3نفر ) 33 گرفت،

 رداشت. بتری شای گستردهدشد که برای آشنا نمودن مردم باید قدمان مینتایح مطالعه مذکور نش. (15) آشنایی ضعی  بودند

ای، ت سالازهی از نظر وضعیشای مجری برنامه پزشک خانواده شهرپنجم فضای فیزیکی مراکز و پایگاهدشد که حدود یکاین مطالعه نشان می

وضالعیت  (.6وانی دارد )با مطالعاله غفالاری سردشالت و شمکالاران شمخالکه تا حدودی  عمومی دارای شرایط مطلوب نبودند شرایط آبدارخانه و نظافت

جالاد شالرایط دم را بالرای ایتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم فرشنگ مالرکه میدشنده خدمات سالمت ضمن اینمطلوب فضای فیزیکی مراکز ارایه

. بنابراین ضالرورت دارد کاله (7-8) یفیت خدمات سالمت باشددشنده کتواند نشانیرمستقیم میغمطلوب محل مسکونی تحت تاثیر قرار دشد، به طور 

ک واحالد ان و منزلالت یالدشنالده شالدشنده خدمات سالمت برای جلب اعتماد مردم در تامین شرایط مطلوب فضای فیزیکی که نشانشمه مراکز ارایه

 بهداشتی باشد، اقدام نمایند. 

یزیالون بالرای ب سالردکن و تلوشای مجری فاقد امکانات رفاشی مثالل آکز و پایگاهدشد که حدود نیمی از مراشای مطالعه حاضر نشان مییافته

واردی کاله صال  مالاشد، مخصوصا در بمردم مینیازشای شای احترام به که یکی از نشانهضمن اینبیماران بودند. تامین امکانات رفاشی برای بیماران 

 ماید. نی احتمالی جلوگیری شاو اعتراض و از بروز عصبانیتداشته می و آرامش در ایجاد سرگرنقش موثری تواند میانتظار کمی طوالنی باشد، 

شالای برناماله کالی از ویوگالیی 02شا فاقد ست پانسمان و ست بخیه بودند. در دسالتورالعمل درصد مراکز و پایگاه 20نزدیک به این پووشش  در

ای مجری برناماله کاله فاقالد واحدش باید توجه نمود(. حال 16شده است ) وانعنپزشک خانواده شهری انجام پانسمان و بخیه ساده به صورت رایگان 

 توانند این خدمات را به متقاضیان نیازمند ارایه نمایند.لوازم ضروری باشند چگونه می
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ت. یکالی از وان بالوده اسالارافاقالد پالرده پالتخالت معایناله کردند که اقی کار میتدرصد پزشکان در ا 50 دشد که بیش ازالعه حاضر نشان میطم
 رشنالگ کشالور درالوه بالر آن فعالشای حفظ اسرار بیمار این است که بیمار در یک محل امن و بدور از حضور دیگران مورد معاینه قرار گیرد. ضرورت

ر حقوق اساسی انسان بار گیرند. تاکید ، مورد معاینه قرسایر مراجعیندر حضور و دختران زنان بیماران خصوصا دشد که خیلی از موارد این اجازه را نمی
هداشالتی باط ضالع  سیسالتم یابد که تخلفالات و نقالمین بیمار به عنوان یک انسان زمانی اشمیت اشای بهداشتی درمانی، خصوصا حفظ شدر مراقبت
وصی بیمار باله صخ رام به حریمدر منشور حقوق بیمار به صراحت آمده است که احت .گردد برای دریافت خدماتایجاد موانع فرشنگی ر به درمانی منج

زان در ایر کالارآموانشجویان و سشا و معاینات پزشکی رعایت شود. حتی در مراکز آموزشی که قرار گرفتن دشنگام مراقبت از وی، دفع حاجت، مشاوره
 (.17) مار صورت گیردگردد که این کار با اعالم رضایت بی، تاکید مییابدکنار بیمار ضرورت می

قالانون برناماله  88و  85د مالواد . باله اسالتنادشندگان خدمات فاقد روپوش سفید در حین انجام کار بودنالده نیمی از ارایهاین مطالعه نزدیک بدر 
و کرامالت  ظ حالریم شخصالیوری و حفمستمر کیفیت خدمات سالمت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره یچهارم توسعه و به منظور ارتقا

، افالزایش ضالریب ایخالق حرفهاط عرفی و اجتماعی، حفظ سالمت و ایمنی کارکنان و بیماران، ایجاد تصویر مثبت از ضوابرعایت موازین و  انسانی،
ا آن تشالریح بالوابط مالرتبط امنیت فردی و شغلی کارکنان و شناسایی سریع آنان در محیط کار، استانداردشای پوشش افراد در موسسات پزشکی و ضال

ه متناسالب کای آن به گونه تمیز، مرتب و بدون چروک خوردگی بودنبه باشد که وشیدن روپوش توسط کارکنان میموارد ذکر شده پشده که یکی از 
 با وجهه واحد بهداشتی باشد، تاکیده شده است.

جالود ور داعاله تفالاوت معنالید مطالشای مالوردر استانو رعایت الزامات  تجهیزاتدشد که برخورداری از بعضی پووشش نشان میاین شای یافته
از  یدالیالل متعالددممکن است مات و رعایت الزا باشد. تفاوت در تامین تجهیزاتمیشمسو ( 10پور شیروانی و شمکاران )با مطالعه نصراهللکه  داشت

دشنالدگان و ارایالهر ، نگرش و رفتایاستانی و شهرستاناسان نو کارش پیگیری مدیرانکمیت و کیفیت ، تامین میزان اعتبارات مورد نیاز جمله، تفاوت در
 داشته باشد.  در نگهداشت منابع ضع  فنیو گر شای بیمهگیرندگان خدمات سالمت، پرداختی دیرشنگام سازمان

 

  گیرینتیجه

 برنامالهدشای زامالات و اسالتاندارلاامکانالات، بعضالی از شای مستمر به منظور بهبود استاندارد منابع فیزیکالی، رغم تالشعلی داد کهنتایج نشان 
شمچنالین  وو شهرسالتانی سالتانی ا گالرو کارشناسان پالایشگردد مدیران لذا پیشنهاد می دارد. بهبودنبوده و نیاز مبرم به کامل  شهری شک خانوادهپز

 ماتد نیاز اقدامورالزامات مع جاتامین کامل منابع فیزیکی و رعایت به نسبت پزشکان خانواده شهری که از مخاطبان اصلی نتایج این پووشش شستند 
 نمایند. الزم را معمول

 

 گذاری در نظام سالمتگیری مرتبط با سیاستکاربرد در تصمیم
ز زمالان اجالرای برناماله پزشالک خالانواده اسالال  5با توجه به اینکه حدود  ؟دیتدانسیه ممطالعه چورد در مورد موضوع م ق،یتحق نیام اقبل از انج -1

ز مالدیران و ا احتمالاال خیلالی امین منابع فیزیکی مورد نیاز پزشکان خانواده شهری وجود نداشالت.از کمیت و کیفیت تگذرد اطالعات جامع شهری می
 .ن امور نداشتندچندانی برای ای نگرانیشاید  تامین شده، در حد انتظارتجهیزات و ملزومات مورد نیاز  اینکهتصور با کارشناسان 

و توزیالع مطلالوب  مالورد نیالاز در تولیالد ای و شالغلینظر بر اینکه تامین منابع حرفه کند؟مطالعه حاضر چه اطالعاتی را به دانش موجود اضافه می -2
عالاد مختلال  را در ابامالات در تالامین منالابع و الزشالای موجالود خدمات سالمت غیر قابل اجتناب خواشد بود، این پووشش نوع و وسعت کمی و کاستی

 اولویت موارد، تصمیمات متناسب را اتخاد نمایند. تواند بر اساس اشمیت وگذاران میمشخص نموده است. سیاست
نتایج این پووشش بالا  گذاری و مدیریت نظام سالمت کشور اثر بگذارد؟شای مرتبط با سیاستسازیتواند بر تصمیمنتایج مطالعه حاضر، چگونه می -3

ایسه قرار داده اسالت را مورد مق دو استان فارس و مازندران توجه به اینکه کل مناطق مجری برنامه پزشک خانواده شهری در ایران را مورد بررسی و
اردشای ن بهبالود اسالتاندآای و متعاقالب شالای دورهگذاری و اعمال اصالحات الزم به منظالور بهبالود کمالی و کیفالی پالایشتواند نقشی در سیاستمی

 واحدشای ارایه خدمات سالمت داشته باشد.  
 

 

 تشکر و قدردانی
ز معاونالت شای مطلالوب، ادتشای فارس و مازندران به جهت مساعبیمه سالمت استان استانی و شهرستانی و کارشناسان مدیرانبدینوسیله از 

شالهری و پرسشالگران  شکان خانواده، از کلیه پزبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بابل، شیراز، جهرم، فسا، الرستان به جهت ایجاد شماشنگی
 گردد.صمیمانه تقدیر و تشکر میشای الزم به جهت شمکاری
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