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امکان سىجی اجرای بروامٍ بیمارستان ارتقاء دَىدٌ سالمت در مراکس آمًزشی ي درماوی
ایران :عًامل پیش گًیی کىىدٌ بر اساس دیدگاَُای ارائٍ دَىدگان خدمات سالمت

تاریخ دریافت97/2/4 :

تاریخ پذیزش97/7/22 :

چكیده:
زمینه و هذف  :طرح بیمارستان َای ارتقاء دَىذٌ سالمت بٍ تغییر ريیکررد بیمارسرتاوُای سرىتر در ارا رٍ
خذمات تاکیذ داردَ .ذف ایه مطالعٍ ایجاد مستىذات علمر مًرد ویرا بررای ااررای اسرتاوذاردَای طررح
بیمارستان َای ارتقاء دَىذٌ سالمت در مراکز آمً شر ي درماور کشًر بًد.
مواد و روش ها :ایه مطالعٍ تًطیفر -تحلیلر در دٌ مرکز آمً شر ي درماور يابستٍ بٍ داوشگاٌ علًم پزشکر
تبریز در میان 300وفر ا متخظظان سالمت شاغل طر سال 1395مًرد بررسر قرار گرفت .تجزیٍ ي تحلیل
دادٌ َا با استفادٌ ا ريشُای آماری تًطیفر ي رگرسیًن لجسرتی برٍ ري  Enterدر  SPSSوسرخٍ 22
اوجام شذ .سطح معىاداری P >0/05در وظر گرفتٍ شذ.

نتایج :میاوگیه ي اوحراف معیار ومرٌ کل شاخض قابل اارا برًدن اسرتاوذاردَای بیمارسرتان ارتقراء دَىرذٌ
سالمت  66/06±17/51بًد .متغیرَای اىس ( %95 CI ;1/33-8/40ي  ،)OR;3/19وًع شرغل (-0/70
 %95 CI ;0/65ي  ،)OR;1/50وررًع فعالیررت بیمارسررتان ( %95 CI ;1/97-2/61ي  ،)OR;1/59تعررذاد
تخت َای بیمارستان ( %95 CI ;1/53-9/42ي  )OR;3/84ي برخًرداری ا داوش قبلرر در مرًرد طررح
بیمارستاوُای َای ارتقاء دَىذٌ سالمت ( %95 CI ;1/31-4/80ي  )OR;2/81پیش گًیر کىىذٌ َای قًی
تری برای داشته وظر مساعذ در خ ظًص قابل اارا بًدن استاوذاردَای ارتقاء دَىذٌ سالمت بًد.
نتیجه گیری :با تًاٍ بٍ وتایج  ،مراکرز آمً شرر ي درمراور مرًرد بررسرر ا آمرادگر ا م بررای ااررای
استاوذاردَای بیمارستان َای ارتقاء دَىذٌ سالمت برخًردار ومر باشىذ .آمادٌ سا ی کارکىان ارا رٍ دَىرذٌ
خذمات سالمت ک شًر ا بعذ رياور ي عاطفر بٍ مىظًر َمگامر برا بروامرٍ بیمارسرتان َرای ارتقراء دَىرذٌ
سالمت مر تًاوذ مًرد تًاٍ بروامٍ ریزان بخش سالمت قرار گیرد.

کلمات کلیذی :بیمارستان َای ارتقاء دَىذٌ سالمت ،استاوذاردَا ،امکان سىجر ،متخظظان سالمت ،ایران

 . 1زاًطیاض ،گطٍُ آهَظش بْساضت ٍ اضتماء سالهت زاًطىسُ بْساضت ،زاًطگاُ علَم پعضىی تبطیع ،تبطیع  ،ایطاى
 .2زاًطجَی زوتطی ترػػی ،گطٍُ آهَظش بْساضت ٍ اضتماء سالهت زاًطىسُ بْساضت ،زاًطگاُ علَم پعضىی تبطیع ،تبطیزع  ،ایزطاى ٭ًَیسزٌسُ هسزلَ. .
آزضس الىتطًٍیىی mahmoodihassan115@gmail.com :تلفي تواس09183761173 :
 .3زاًطجَی واضضٌاسی اضضس ،گطٍُ هسیطیت ٍ فٌاٍضی اعالعات سالهت ،زاًطىسُ پیطاپعضىی ،زاًطگاُ علَم پعضىی ضْیس بْطتی ،تْطاى ،ایطاى
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

-World Health Organization
-Health Promoting Hospital
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هَضز ًیاظ زض اهطای استاًساضزّای بیواضستاى ّای اضتماء زٌّسُ
سالهت زض هغالعات هرتل بِ عٌَاى عاهزل ولیزسی هعطفزی ٍ
فمساى تَاًوٌسیْای الظم زض ایي ظهیٌِ بزِ عٌزَاى هزاًم عوزسُ
للوساز ضسُ است . 11 ,8
باگصضززت بززیص اظ  30سززا .اظ هعطفززی ٍ بىززاضگیطی ایززسُ
بیواضستاى ّای اضتمزاء زٌّزسُ سزالهت زض وطزَضّای عوزستا
تَسعِ یافتِ ٌَّظ ایي هفَْم زض وطَضّای زض حزا .تَسزعِ اظ
هولِ ایطاى بِ ذَبی هعطفی ٍ بزِ واضگطفتزِ ًطزسُ اسزت .زض
ساّ .ای اذیط هغالعات اًگطت ضواضی پیطاهَى لابلیت اهطای
ایي استاًساضزّا زض بیواضستاى ّای ایطاى غزَضت گطفتزِ اسزت
 13 ,12اها پاٍّطی وِ بتَاًس زیزسگاّْای اضائزِ زٌّزسگاى
ذسهات سالهت ضاال زض بیواضستاًْای وطَض ضا پیطاهَى اهىاى
اهطای استاًساضزّای بیواضستاى ّزای اضتمزاء زٌّزسُ سزالهت
هَضز بطضسی لطاض زّس عطاحی ٍ اهطا ًگطزیزسُ اسزتّ .زسا اظ
اًجام ایي پاٍّص ،بطضسی زیسگاّْا ٍ ازضاوات اضائِ زٌّزسگاى
ذسهات سالهت ضاال زض ًوًَِ ای ًوازیي اظهطاوع آهَظضزی ٍ
زضهاًی وطَض هطتبظ با اهىاى اهطای استاًساضزّای بیواضسزتاى
ّای اضتماء زٌّسُ سالهت زض هطاوع آهَظضزی ٍ زضهزاًی سزغ
وطَض هی باضس.

مواد و روش ها
ایي هغالعِ همغعی ٍ تَغیفی -تحلیلزی زض  10بیواضسزتاى
آهَظضی زاًطگاُ علَم پعضزىی تبطیزع ٍ بزا هطاهعزِ بزِ گزطٍُ
هٌتربی اظ هترػػاى ٍ سایط اضائِ زٌّسگاى ذزسهات سزالهت
ضاال زض آًْا عی  3هاُ آذط سا 1395 .غَضت گطفتزِ اسزت.
ابعاض هوم آٍضی زازُ ّا اظ زٍ برص تطىیل ضزسُ بزَز .برزص
اٍ .هطبَط بِ زازُ ّای هوعیت ضٌاذتی اظ هولِ سي ،هٌس،
ًَ فعالیت حطفِ ای پطستاض ،پعضه  ،زاًزص لبلزی پیطاهزَى
عطح بیواضستاى ّای اضتماء زٌّسُ سالهت بلِ یا ذیط ٍ هست
ظهاى اضتغا .ووتط اظ  10سا 10 ،.تزا  20سزا ٍ .بزاالی 20
سا .بَز .ذػَغیات بیواضستاى ّای هَضز هغالعزِ اظ لحزاػ
تعساز ترت ّزای هَهزَز ووتزط اظ 200ترزت 200 ،تزا 400
ترت ٍ باالی  400ترت  ًَ ،فعالیزت بیواضسزتاى عوزَهی ٍ
ترػػی بَز .برص زٍم پطسطٌاهِ حاٍی  68سزَا .بطگطفتزِ
اظابعاض ذَز اضظیابی ساظهاى بْساضت هْزاًی بزطای بیواضسزتاى
ّزای اضتمززاء زٌّزسُ سززالهت بزَز وززِ زض بطگیطًزسُ  5حیغززِ
سیاست ّای هسیطیت  16ایزتن  ،هزساذالت ٍ اعزال ضسزاًی
بیواض  8ایتن  ،اضظیابی بیواض  8ایتن  ،ایجاز هحیظ واضی سالن
 17ایتن ٍ تساٍم ٍ ّوىاضی بزا هاهعزِ  19ایزتن هزی باضزس.
پاسد ّای هطتبظ با ّط سَا .زض همیاس لیىطت سِ گعیٌزِ ای
بلِ ;  2اهتیاظ ،تا حسٍزی;  ٍ 1ذیط; غفط لابل اضائزِ بَزًزس.
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مقدمه
اضتمای سالهت زض هٌطَض اتاٍای سزاظهاى بْساضزت هْزاًی
) (WHOبززِ غززَضت هفْززَهی گسززتطزُ ٍ بززِ عٌززَاى ضًٍززس
تَاًوٌسساظی افطاز بطای افعایص وٌتط ٍ .بْبَز سالهت تعطیز
ضسُ است  . 1زض ایي هفَْم اضتمای سالهت فطاتزط اظ آهزَظش
سالهت ٍ پیطگیطی اظ بیواضیْا زض ًظط گطفتِ ضسُ ٍ بِ ٍاواٍی
ٍ تَسعِ ظطفیت سالهتی افطاز تاویس زاضز  . 2زض هٌطَض اتزاٍا
باظًگطی ذسهات سالهت اظ عطیك اتراش الزساهات ابتىزاضی ٍ بزا
ّززسا اضتمززاء سززالهت تَغززیِ ٍیززاُ ای ضززسُ اسززت .یىززی اظ
ضاّبطزّای هعطفی ضسُ زض ایي ظهیٌزِ ،بطًاهزِ بیواضسزتاًْای
اضتماء زٌّسُ سالهت  HPH 2زض سا 1988 .هی باضزس  . 3بزط
اساس تَغیِ ساظهاى بْساضت هْاًی بِ هٌظَضاضتمزاء سزالهت
هاهعِ ،اضائزِ ذزسهات بْساضزتی ٍ زضهزاًی زض بیواضسزتاًْا بزا
فعالیت ّای اضتماء سالهت بِ غَضت یىپاضچِ هی تَاًزس ازازام
گطزز  . 4-1بٌابطیي تاویس اغلی زضعطح بیواضستاًْای اضتمزاء
زٌّسُ سالهت گستطش ضٍیىطز سالهت هحَضزض فعالیزت ّزای
ضٍظاًززِ بیواضسززتاًْا هززی باضززس  . 5زض ایززي ضاسززتا بززاظًگطی
زضفطآیٌسّای هاضی ٍ عسم توطوع اًحػزاضی بزط اضائزِ ذزسهات
زضهاًی ٍ هبتٌی بطضٍیىزطز پعضزىی ٍّوچٌزیي اضائزِ ذزسهات
سالهت بط اساس فلسفِ ول ًگطهَضز تاویس هی باضس . 6
عطح بیواضسزتاًْای اضتمزاء زٌّزسُ سزالهت 5 ،اسزتاًساضز ٍ
ضاذع ّایی ضا بطای اعویٌاى اظ ویفیت ذسهات اضائزِ ضزًَسُ
زض بیواضستاًْا هعطفی هی ًوایس .ایزي اسزتاًساضزّا زض  5حزَظُ
عباضتٌس اظ -1 :سیاست هسیطیت  -2اضظیزابی بیوزاض  -3اعزال
ضساًی ٍ هساذالت بیوزاض  -4اضتمزاء سزالهت هحزیظ وزاض - 5
بْبَز ٍ تسٍام ّوىاضی با سایط اضائِ وٌٌسگاى ذسهات  . 5ایزي
اسززتاًساضزّا زض  38بیواضسززتاى اظ  8وطززَض اضٍپززایی عولیززاتی
گطتِ ٍ پس اظ اضظیابی ،اثط برزص ٍ لابزل اهزطا تطزریع زازُ
ضسُ اًس . 7
اهىاى سزٌجی اهزطای اسزتاًساضزّای بیواضسزتاًْای اضتمزاء
زٌّسُ سالهت زض بیواضستاى ّای هرتلز هزَضز تاویزس بزَزُ
 ، 8اگطچِ تفاٍتْایی زض زیسگاّْای هترػػاى سالهت ضاال
زض بیواضسززتاى ّززا هطززاّسُ ضززسُ ٍ اظ هولززِ اضائززِ زٌّززسگاى
ذسهات سالهت ظى ،ایي استاًساضزّا ضا زض بیواضستاًْای سٌتی
بیطتط لابل اهطا زاًستِ اًس  . 10 ,9بط اساس یافتِ ّای بطذی
پاٍّص ّای اًجام ضسُ اهىاى اهطای استاًساضزّای بیواضستاى
ّززای اضتمززاء زٌّززسُ سززالهت زض بیواضسززتاى ّززای وَچززه ٍ
ترػػی فطاّن تط هی باضس  8اگطچِ ،زض بطذزی اظ هغالعزات
زیگط سَْلت اهزطای اسزتاًساضزّای  HPHزض بیواضسزتاى ّزای
بعضگتط تَغیِ ضسُ است  . 7بطذَضزاضی اظ زاًزص ٍ هْاضتْزای
1
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ضطٍضت اضائِ تَضزی بزِ افزطاز گزطٍُ ّزسا یزازآٍضی گطزیزس.
بطذَضزاضی اظ حسالل سِ سا .سابمِ فعالیت حطفِ ای بِ عٌَاى
هعیاض ٍضٍز زض ًظط گطفتِ ضس .زازُ ّای هوزم آٍضی ضزسُ زض
ایي پاٍّص بزا اسزتفازُ اظ ضٍضزْای آهزاض تَغزیفی هحاسزبِ
هیاًگیي ،اًحطاا هعیاض ٍ ضگطسیَى لجستیه زض سغ هعٌزی
زاض  P<0/05با استفازُ اظ ًطم افعاضبستِ آهاضی ٍیاُ تحلیل زازُ
ّای علَم اهتوزاعی ًسزرِ  16هزَضز تجعیزِ ٍ تحلیزل لزطاض
گطفت.

یافته ها
اظ هجوَ  354پطسطٌاهِ تَظیم ضسُ زض هیزاى هترػػزاى
سالهت 54 ،هَضز آى بِ زلیل واهل ًبَزى اعالعات ٍاضز تجعیِ
ٍ تحلیززل آهززاضی ًطززسًس ٍ زازُ ّززای هَهززَز بززط ضٍی 300
پطسطٌاهِ هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتٌس .هیاًگیي ٍ اًحطاا
هعیاض سٌی افطاز ضطوت وٌٌسُ زضپزاٍّص  41/55±6/70بزَز.
حسٍز زٍسَم اظ ایي افطاز ضا ظًاى ً ٍ %70عزیه بِ زٍ سَم ضا
پطستاضاى تطىیل هی زازًس  . %65تٌْا  %15/3اظافطاز هطاضوت
وٌٌسُ زض پاٍّص زاضای زاًص لبلی پیطاهَى اسزتاًساضزّا ٍ یزا
بطًاهِ بیواضسزتاى ّزای اضتمزاء زٌّزسُ سزالهت بَزًزس .سزایط
اعالعات بِ زست آهسُ پیطاهزَى ٍیاگیْزای بیواضسزتاى ّزای
هَضز هغالعِ زض هسٍ 1 .آٍضزُ ضسُ است.

جذول  -1مشخصات بیمارستان ها و ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کننذگان
در مطالعه امکان سنجی اجرای برنامه بیمارستان ارتقاء دهنذه سالمت
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هیاًگیي ٍ اًحطاا هعیاض ًوطُ بزِ زسزت آهزسُ زض ذػزَظ
اهىاى اهزطای اسزتاًساضزّای بیواضسزتاى ّزای اضتمزاء زٌّزسُ
سالهت  66/06±17/51بَز وِ حاوی اظ لابلیت اهطایی ًسزبی
ایي استاًساضزّا اظ زیسگاُ افطاز ضطوت وٌٌسُ هی باضزسً .تزای

ضگطسیَى لجستیه ًطاى زاز وِ ظًاى ضطوت وٌٌسُ ًسبت بزِ
هطزاى اهىاى اهطای ایي استاًساضزّا ضا  3/19بطابط بیطتط تلمزی
وطزُ اًس.
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بط ایي اساس حساوثط ٍ حسالل ًوطُ لابزل اذزص زض اسزتفازُ اظ
ایي ابعاض بیي  0-136هی تَاًس باضس.
ضٍایی ٍپایایی اٍلیِ ایي ابعاض تَسظ ّ ٍ Groeneوىاضاى زض 38
بیواضستاى اظ  8وطَض اضٍپایی هَضز تاییس لطاض گطفتِ ضسُ است.
بغَضیىِ ضطیب آلفای وطًٍباخ بطای  5حیغِ اظ  0/77تزا 0/88
گعاضش ضسُ است  . 7زض هغالعِ اًجام ضسُ تَسزظ یعمزَبی ٍ
ّوىاضاى  13زض ایطاى ،ضطیب آلفای وطًٍباخ بطای ایزي ابزعاض
 ٍ 0/87زض هغالعِ اًجام ضسُ تَسظ افطزاضی ٍ ّوىزاضاى ًیزع
ضطیب آلفای وطًٍباخ بزطای  5اسزتاًساضز زض هحزسٍزُ - 0/84
 0/76لطاض زاضت  . 12زض هغالعِ حاضزط ًیزع پزس اظ اًجزام
بطذی اغالحات ٍ ساظگاضی فطٌّگزی ضزطیب آلفزای وطًٍبزاخ
بطای ًسرِ باظبیٌی ضسُ  5استاًساضز زض هحسٍزُ 0/74 - 0/88
هحاسبِ گطزیس.
پس اظ اذص هجَظّای الظم اظ وویتِ اذالق پاٍّص زاًطزگاُ
علَم پعضىی تبطیع ،بِ توام بیواضسزتاى ّزای آهَظضزی تحزت
پَضص زاًطگاُ هطاهعِ ٍولیِ سطپطستاضاى برص ّا ٍ پعضىاى
وطیه زض زضهاًگاُ ّای ترػػی بیواضسزتاى ّزا ً 354فزط
ضوي تَضی اّساا پاٍّص هْت ضطوت زض هغالعِ ٍ اهضای
فطم ضضایت آگاّاًِ هطاضوت زض عطح پاٍّطی بط اسزاس ضٍش
سطضواضی هَضز زعزَت لزطاض گطفتٌزس .زض ایزي فطآیٌزس اعزال
ضساًی اهىاى اًػطاا اظ ضطوت زضهغالعِ زض ّط ظهزاى ٍ بزسٍى

عبدالرضا شقاقی ي َمکاران81 ..
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ارگان رسمی اوجمه علمی ادارٌ امًر بیمارستاوُای ایران

ّوچٌیي ًتای ًطاى زاز وِ ضزاًس لابزل اهزطا بزَزى ایزي
استاًساضزّا اظ ًظط پطستاضاى  1/5بطابط زض همایسزِ بزا پعضزىاى
بیطتط هی باضسّ .وچٌیي زازُ ّای بِ زست آهزسُ حزاوی اظ
سَْلت اهطای اسزتاًساضزّای هزَضز ًظزطزض بیواضسزتاى ّزای
وَچه تط ً ٍ 3/80یع ترػػی  1/59زض همایسِ با بیواضستاى

سال َفدَم ،شمارٌ  ، 3پاییس  ،3379شمارٌ مسلسل. .66

ّززای بعضگتززط ٍ بیواضسززتاًْای عوززَهی هززی باضززس .اظ هیززاى
هترػػززاى سززالهت ،افطازیىززِ زاضای زاًززص لبلززی پیطاهززَى
استاًساضزّای بیواضستاى ّای اضتماء زٌّسُ سزالهت بَزًزس زض
همایسِ با افطازیىِ فالس آى بَزًس 2/81 ،بطابط ایي استاًساضزّا ضا
زض بیواضستاى ّا لابل اهطاتط هی زاًستٌس هسٍ. 2 .

در مراکس آموزشی و درمانی ایران بر اساس دیذگاههای ارائه دهنذگان خذمات سالمت
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Health Promoting Hospital

بحث
ایززسُ بیواضسززتاًْای اضتمززاء زٌّززسُ سززالهت ذػَغززا زض
وطَضّای زض حا .تَسعِ فطغتی هْن بطای بزاظًگطی زض ضًٍزس
هاضی اضائِ ذسهات سالهت زض بیواضستاًْا ٍ اضتماء ویفیت ٍ زض
ًتیجِ ضضایت هٌسی ٍ بْطُ ٍضی بیطتط ًظاهْای اضائِ ذزسهات
سالهت هی باضس .اظ ایي ضٍّ ،سا ایي هغالعزِ اهىزاى سزٌجی
اهطای استاًساضزّای بیواضستاى ّای اضتماء زٌّسُ سزالهت زض
بیواضستاى ّای آهَظضی ٍابستِ بِ زاًطگاُ علَم پعضىی تبطیع
بط اساس زیسگاّْای هترػػاى سزالهت ضزاال زض آى هطاوزع
بَز .هٌس افطاز ضاال ضطوت وٌٌسُ زض هغالعِ ًَ ،ضغلًَ ،
بیواضستاى هحل اضتغا .ترػػی یا عوَهی  ،تعساز ترتْزای
بیواضستاًی ٍ بطذَضزاضی یا عزسم بطذزَضزاضی اظ زاًزص لبلزی
پیطاهَى بطًاهِ بیواضستاى ّای اضتماء زٌّسُ سالهت اظ عَاهزل
پززیص گززَیی وٌٌززسُ لززَی زض اهىززاى اهززطای اسززتاًساضزّای
بیواضستاى ّزای اضتمزاء زٌّزسُ سزالهت زض بیواضسزتاى ّزای
آهَظضی زاًطگاُ علَم پعضىی تبطیع بَزًس.
یافتِ ّزای ایزي هغالعزِ ًطزاى زاز وزِ زض هیزاى هترػزاى
سالهت ،ظًاى بیطتط اظ هطزاى ضاال ،استاًساضزّای بیواضسزتاى
ّای اضتماء زٌّسُ سالهت ضا لابل اهطا هی زاًستٌس .یافتِ ّزای

هغالعات لبلی ًیع ًطاى زازُ اًس وِ ظًاى ضاال زض بیواضسزتاى
ّا توایل بیطتطی بطای اًجام زازى فعالیت ّای اضتمزاء زٌّزسُ
سالهت زاضًس  . 14 ,10باتَهِ بِ ایٌىِ تعساز لابل تزَهْی اظ
واضوٌاى حطفِ ای بیواضستاى ّا زض ایطاى ضا ظًزاى تطزىیل هزی
زٌّس چٌیي ًسبتی هی تَاًس بِ عٌَاى یه عاهل تعییي وٌٌسُ
بطای اهطای هَفمیت آهیع بطًاهِ ّای اضتماء زٌّسُ سزالهت زض
بیواضستاى ّای آهَظضی وطَض هزَضز تَهزِ لزطاض گیزطز .ایزي
تَاًوٌسی ٍ عاللِ زض ظًاى ضاال بزِ اًجزام فعالیتْزای اضتمزا ء
زٌّسُ سالهت هی تَاًس بِ هْاضتْای اضتباعی آًاى ٍ زض ًتیجزِ
توایل بیطتط بِ تعاهل با بیواضاى هطتبظ باضزس .ضزَاّس علوزی
لبلی ًیع ًطاى زازُ اًس وِ زض هیاى هترػػاى سالهت ،ظًزاى
بیطتط عاللوٌس بِ اضائِ ذسهات پیطگیطی ،بطلزطاضی اضتبزاط بزا
بیواض ٍ بحث زض هَضز ضیَُ ظًزسگی ٍ ٍیاگزی ّزای اهتوزاعی
آًاى بَزُ ً ٍ 16 ,15گطش هثبتی ًسزبت بزِ فعالیزت ّزای
اضتماء زٌّسُ سالهت ٍ پیگیزطی آى زاضًزس  . 17زض هغالعزِ
استالیي ٍ ّوىاضاى ّوسَ با یافتِ ّای ایي هغالعزِ بزط ًمزص
ظًاى بِ عٌَاى اضتماء زٌّسگاى سالهت ّن زض ذاًَازُ ٍ ّزن زض
هاهعِ تاویس ضسُ است  . 18اظ آًجائیىزِ ظًزاى زض ذزاًَازُ
ًمص عوسُ هطالبتی ضا بطعْسُ زاضًس ،ضایس چٌیي عولىطزی زض
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جذول  -2پیش گویی کننذه های امکان اجرای برنامه بیمارستان ارتقاء دهنذه سالمت

فصلىامٍ

امکان سىجی اجرای بروامٍ بیمارستان ارتقاء دَىدٌ سالمت در مراکس آمًزشی ي درماوی ایران

ضٌاسایی لطاض گیطًس .زض بیواضستاى ّای وَچه تط ٍ ترػػی
هوىي است بِ زلیل تعساز بیوزاضاى ووتزط ٍ زض ًتیجزِ حجزن
واضی هحزسٍزتط ،اهزطای بطًاهزِ فعالیزت ّزای اضتمزاء زٌّزسُ
سالهت بطای هترػػاى سالهت هی تَاًزس آسزاى تزط باضزس .اظ
عطا زیگزط لابلیزت اهزطای بطًاهزِ  HPHزض بیواضسزتاى ّزای
بعضگتط هوىي است بِ هَاضزی هاًٌس ٍهَز تعساز ًیطٍی اًساًی
بیطتط ٍ با ترػزع ّزای هرتلز  ،هحزیظ فیعیىزی بعضگتزط،
اذتػاظ تسْیالت ٍ تجْیعات وافی اضتباط زازُ ضَز .بزا ایزي
ٍهَز ،تفاٍتْای هطاّسُ ضسُ زض ًتای ایي هغالعات هی تَاًزس
بِ بىاض گیطی ضٍش ّای هرتل زض اًجام پاٍّطزْای غزَضت
گطفتِ ًیع ًسبت زازُ ضَز .بط اساس سایط ًتای بِ زست آهسُ
زض ایي هغالعِ ،آى زستِ اظ هترػػاى سزالهتی وزِ اظ زاًزص
لبلی پیطاهَى بطًاهِ  HPHبطذزَضزاض بَزًزس ًظزط هسزاعس تزطی
ًسبت بِ اهىاى اهطای استاًساضزّای  HPHزاضتٌس .بزط اسزاس
یافتِ ّای هغالعات لبلی فمزساى زاًزص وزافی پیطاهزَى ایزي
بطًاهِ ٍ استاًساضزّای آى هی تَاًس هزاًم عوزسُ ای زض اهزطای
هَفمیت آهیع بطًاهِ تَغیِ ضسُ تَسظ ساظهاى بْساضت هْاًی
زض ًظط گطفتِ ضَز  . 11 ,8عزسم بطذزَضزاضی اظ زاًزص وزافی
پیطاهَى بطًاهِ بیواضستاًْای اضتماء زٌّسُ سزالهت بزِ توطوزع
بیص اظ حس بطًاهِ ّای زضسزی هػزَد زض هَسسزات آهزَظش
عالی بط ضٍی بیواضیْا ٍ ذسهات زضهاًی ٍ افلت اظ تَهِ وزافی
بززِ آى گززطٍُ اظ هحتَاّززای آهَظضززی وززِ ًمززص هْوززی زض
تَاًوٌسیْای چٌسگاًِ زاًص آهَذتگاى ایي هَسسات ٍ ًْایتا
ضلطاضی عسالت اهتواعی زض حَظُ سالهت هی تَاًس زاضتِ باضس
ًسبت زازُ ضزَز .ضٍیىزطز ظیسزت پعضزىی سزٌتی حزاون بزط
هَسسات آهزَظش عزالی ٍ زض ًتیجزِ ًظاهْزای اضائزِ ذزسهات
سالهت اثطات ذَز ضا زض سیاستْا ٍ بطًاهِ ّای وزالى هلزی ٍ
هٌغمزِ ای حززَظُ سززالهت زض بسززیاضی اظ وطززَضّای زض حززا.
تَسعِ ٍ اظ هولِ ایطاى ًطاى زازُ است وِ هتاسزفاًِ تبعزات
اهتوززاعی ،التػززازی ٍ اًسززاًی هٌفززی لابززل تززَهْی زض ابعززاز
هرتل اًساًی ،التػازی ٍ اهتواعی بطها گصاضتِ است  .بزطای
هثا .ضًٍس ضٍ بِ ضضس ّعیٌِ ّای ذزسهات زضهزاًی ٍ بزالیٌی ٍ
عسم تٌاسب فعایٌسُ زض ترػزیع اعتبزاض بزِ برطزْای زضهزاى
هحَض ٍ سالهت هحَض اظ هولِ تبعات حاون بَزى زیسگاّْای
سٌتی زض حَظُ سیاست گصاضی برص بْساضزت ٍ زضهزاى ٍ اظ
هولِ زض وطَض ایطاى بِ هطاض هی ضٍزٍ .ایزت ّزس ٍ Whitehead
ّوىاضاى هعتمسًس وِ برطی اظ ًاضسایی ّای هَهزَز بزِ عزسم
ّوىاضی ًعزیه هترػػاى سالهت ٍ بزی تزَهْی ًسزبت بزِ
بْطُ گیطی اظ تَاى ٍ زاًص تجوعی هَهزَز بزطای هَفمیزت زض
اًجام تغییطات هَضز ًیاظ زض حَظُ سالهت ٍ هرطد عسم اعتمزاز
بِ اّویزت وزاضبطز عمزل هوعزی ٍ زاًزص تجوعزی وزِ بزطای
هطاضوت هَثط هَضز ًیاظ است اضتباط زاضز . 3
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ٍاحس ذاًَازُ بِ ًمص پط ضًگ آًاى زض ًظام ّای اضائِ ذزسهات
بْساضتی ٍ زضهاًی زض هسلَلیت پصیطی ًسبت بزِ هطالبزت ٍ
ذسهات اضتماء زٌّسُ سالهت هٌجط ضَز.
سایط یافتِ ّای ایي هغالعزِ حزاوی اسزت زض ضسزتِ ضزغلی
پطستاضی ازضان هثبت بیطتطی ًسزبت بزِ پعضزىاى زضاهىزاى
پصیط بَزى اهطای هَفمیت آهیزع اسزتاًساضزّای بیواضسزتاًْای
اضتمزاء زٌّزسُ سزالهت ٍهزَز زاضزً .تزای هطزابْی زض سزایط
هغالعات اًجام گطفتِ اظ هولِ زض پزاٍّص اهزطا ضزسُ تَسزظ
ه زیس ٍایسززي ّ ٍ Misevicieneوىززاضاى زض ذػززَظ توایززل
بیطتط پطستاضاى ًسبت بِ پعضىاى هْزت هطزاضوت زض بطًاهزِ
ّای اضتماء زٌّسُ سالهت بِ زست آهسُ است  . 8ایي یافتِ ّا
هی تَاًس ًاضی اظ ًمص پط ضًگ پطستاضاى زض ّواٌّزگ وزطزى
ٍظای هطتبظ با بیوزاضٍ زض ًتیجزِ زضن بْتزط اّویزت اًجزام
فعالیت ّای اضتماء زٌّسُ سالهت باضس .ایي زض حالی است وِ
زض بسیاضی اظ وطَضّا وواواى زیسگاُ سٌتی ظیست پعضىی زض
هحیغْای بیواضستاًْا ٍ هطاوع بْساضتی – زضهاًی حاون بَزُ ٍ
زض ًتیجِ اضازُ ای بطای تغییط ساظٍ واضّای هاضی زض ضاستای
هٌافم بلٌس هست ٍ هوعی بیواضاى ،واضوٌاى بیواضستاًْا ٍ وزل
هاهعِ هطاّسُ ًوی گطزز  . 19اظ ایي ضٍ یىی اظ زالیزل عزسم
بىاضگیطی ایسُ ّای ًَآٍضاًِ زض ًظاهْای اضائِ ذسهات سزالهت
ًِ ووبَز هٌابم ٍ اهىاًات بلىِ ٍهَز هَاًم شٌّزی زض پزصیطش
اّویت ٍ سَْلت اهطای الساهاتی است وِ هی تَاًٌس تغییزطات
لابل تَهْی زض ضاذػْای سالهت هاهعِ ایجاز ًوایٌزس . 20
بسٍى ضه هْن تطیي عاهل تاثیط گصاض پیطاهَى پصیطش هفْزَم
اضتماء سالهت ٍ فعالیت ّای هطتبظ با آى ،زض ٍّلِ اٍ .زیزسگاُ
هثبت هترػػاى حَظُ سالهت ًسب بِ ایي ضٍیىطز هزی باضزس
. 21
اظ زیگط یافتِ ّای بِ زست آهزسُ زض ایزي پزاٍّص لابلیزت
اهطایی بیطتط استاًساضزّای بطًاهِ بیواضستاًْای اضتماء زٌّزسُ
سالهت زض بیواضستاى ّای وَچزه تزط ٍ ترػػزی اظ زیزسگاُ
اضائِ زٌّسگاى ذسهات سالهت هَضز بطضسی بَزً .تای بِ زست
آهسُ با یافتِ ّزای بطگطفتزِ اظ هغالعزات لبلزی ًیعوزِ بیزاًگط
سَْلت اهطای بطًاهِ  HPHزض برص ّا ٍ زضهاًگاّا ًسزبت بزِ
بیواضستاى ّای بعضگتطهی باضزسّ ،ورزَاًی زاضز  . 8اهزا ،زض
بطذی هغالعات زیگط اهطای سزْل تزط اسزتاًساضزّای  HPHزض
بیواضستاى بعضگتط هَضز اضاضُ لزطا ضگطفتزِ اسزت  . 7چٌزیي
تفاٍتْایی زض ًتای هغالعات غَضت گطفتِ هی تَاًزس ًاضزی اظ
ًاّوگَى بَزى ساذتاضّا ٍ عَاهل ظهیٌِ ای هزَثط بزط تغییزطات
ساظهاًی زض وطَضّای هرتل باضس .بایس تَهِ زاضت وِ بطای
ضطٍ ّط بطًاهِ هسیس ًیاظ بزِ اًجزام هغالعزات پزیص بزیي زض
همیاسْای وَچىتط ٍ سپس اضظضیابی ًتای ٍهَز زاضز تا هَاًم
ٍ تسْیل وٌٌسُ ّای اهطای ایسُ ّای هسیزس بزِ ذزَبی هزَضز
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بَزى هسیطیت هَسسات آهزَظش عزالی تطبیزت وٌٌزسُ ًیزطٍی
ٍ اًساًی هترػع ٍ ّوچٌیي بیواضستاًْای آهَظضی زض ایزطاى
ِبا عٌایت بِ تحت پَضزص لزطاض زاضزتي ّوزِ آًزاى زض حیغز
 هزی تزَاى، زضهاى ٍآهزَظش پعضزىی،هسیطیت ٍظاضت بْساضت
 ًتای هطابِ زض بطضسیْای آتی زض سایط بیواضستْا ٍ یزا.َحػ
.استاًْای زیگط ضا پیص بیٌی وطز

تشکر و قدردانی
ایي همالِ ًتیجِ لسزوتی اظ زازُ ّزای پایزاى ًاهزِ زوتزطای
آهزَظش بْساضززت گززطٍُ آهززَظش بْساضززت ٍ اضتمززای سززالهت
زاًطگاُ علَم پعضىی تبطیع هی باضس وِ تَسظ وویتِ اذزالق
.پاٍّص ایي زاًطگاُ هَضز تاییس لطاض گطفتِ است
 ًَیسزٌسگاى هطاتزب. TBZMED.REC.1395.438 وس اذزالق
تطىط ٍ لسضزاًی ذزَز ضا اظ ولیزِ هترػػزاى سزالهت وزِ بزا
هطاضوت زض ایي عطح پاٍّطی زیزسگاّْای ذزَز ضا بزا غزطا
.ٍلت ٍ حَغلِ بسیاضظیاز اضائِ ًوَزُ اًس اعالم هی زاضًس
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 با اضائِ تػَیطی ولی اظ عَاهل پزیص،یافتِ ّای ایي پاٍّص
 زض بیواضسزتاى ّزایHPH ِگَیی وٌٌسُ اهىزاى اهزطای بطًاهز
آهَظضی زاًطگاُ علَم پعضزىی تبطیزع بزط اسزاس زیزسگاّْای
 برطزی اظ ضزَاّس،عی گسزتطزُ ای اظ هترػػزیي سزالهت
علوی هَضز ًیاظ بطای تػوین گیطیْای هبتٌی بط بْتطیي ضَاّس
 اگطچِ بطضسزیْای بیطزتطی هْزت.علوی ضا فطاّن آٍضزُ است
ضٌاسایی هَاًم شٌّی ٍ عیٌی زض اظ هولِ اهطای بطًاهزِ ّزای
 یافتِ ّای بِ زست آهزسُ زض.اضتماء زٌّسُ سالهت اضتباط زاضز
ایي هغالعِ با فطاّن ساذتي هستٌسات علوی هزَضز ًیزاظ بزطای
 زضHPH ِبطًاهِ ضیعی زض هْت اهزطای اسزتاًساضزّای بطًاهز
بیواضستاًْای ایطاى هی تَاًس بِ سیاست گزصاضیْای هبتٌزی بزط
.بْتطیي ضَاّس علوی زض حَظُ سالهت وطَض ووه ًوایس
استفازُ اظ ًوًَِ زض زستطس ٍ هوم آٍضی زازُ ّزا فمزظ زض
یه استاى ٍ ًیععزسم هطزاضوت بیواضسزتاى ّزای ذػَغزی اظ
هولِ هحسٍزیتْای ایي عطح پاٍّطی بَزُ اًس وزِ هزی تَاًزس
ِتعوین ًتای بِ زست آهسُ بِ سایط هَاهم ٍ یا ًظاهْزای اضائز
 اها با تَهِ بِ هتوطوع.ذسهات سالهت ضا با چالص هَاهِ ساظز
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Abstract
Background: The Health Promoting Hospitals (HPH) initiative emphasizes on changes in traditional
hospitals’ approach in care provision. This study aimed to provide scientific evidence required for
successful planning and implementation of the HPH in the country’s educational hospitals.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, opinions of 300 frontline health
professionals working in the ten educational hospitals affiliated to the Tabriz University of Medical
Sciences were examined using validated tools in 2016. Descriptive data analysis procedures and
logistic regression analysis (using Enter method) were applied by SPSS software version 22. The level
of significance was considered less than 0.05.
Results: The mean scores and SD for applicability of the HPH standards were 66.06±17.51. Gender
(OR=3.19 95%CI: 1.33- 8.40), occupation type (OR= 1.50 95% CI: 0.65- 0.70), hospital type (general
vs. specialized) (OR= 1.59 95%CI: 1.10- 1.25), number of active beds (OR=3.84 95% CI: 1.56-9.42)
and having prior knowledge about the HPH program (OR=2.81 95% CI: 1.31-4.80) were identified as
significant predictors of the HPH standards’ feasibility in the studied hospitals.
Conclusion: Given that study findings, at least the baseline subjective inclination to adapt the HPH
standards in the educational hospitals do not exist through the Iranian health care providers’ points of
view. As the first step in progress towards preparation for implementing the HPH standards, planning
of tailor-made educational programs for hospitals’ staff in Iran is recommended.
Keywords: Health Promoting Hospitals, Standards, Feasibility, Health Professionals, Iran
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