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  علمي  نامه

  
 تأثيرپزشكان در برنامه تحول نظام سالمت و  يميبسته مق ياجرا يابيارزش

  شهر اصفهان يدرمان يمراكز آموزش ارانيبر آموزش دست آن
  

  نندهيالسادات بالهام ون،يعشور ديوح ،*ييثنادخت شاهنيآرم ،يمحمدرضا صبر ز،يطاهره چنگ
  

  103تا  101 ):10(19؛ 1398 تيرجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ م
مقدمه:  

 يهاشبكه ياندازراه راناي با اهداف مشترك انجام شده است. در يمتفاوت ول يهاوهيها به شاصالح نظام سالمت در كشور
  ).3تا1(بوده است هاتجربه ناي از يكيبهداشت و درمان كشور 

وزارت بهداشت درمان  يهادر برنامه تياولو كيبه عنوان  يبه صورت جد 1393سال  ليتحول نظام سالمت از اوا طرح
و  يبهداشت يقرار داد و قطعاً نظام آموزش يآن را از ابعاد مختلف مورد بررس توانيقرار گرفت، كه م يو آموزش پزشك

پزشكان است.  يميطرح، مق ناي از ابعاد يكي). 4(خواهند بود ريپذتأثيرطرح  ناييها از اجرادانشگاه يفرهنگ يو حت يپژوهش
طرح در  ناي ي). با توجه به اجرا5اند(بخش برنامه تحول سالمت ذكر كرده نيتريپزشكان را چالش يميمق ،يمنابع خبر

 يمورد بررس يپژوهشو  يآموزش ستميطرح در س ناي خواهد بود كه اثرات مثبت يمنطق اريبس يآموزش يهامارستانيب
كرد تا نقاط ضعف اصالح شود. بر همين  يابيارز زياز آن را ن يناش يحال الزم است عوارض منف نيو در ع رديقرار گ

  مورد بررسي قرار گرفت. ارانياثرات اجراي طرح تحول نظام سالمت بر آموزش دست يفياساس در يك مطالعه ك
  

   :هاروش
انجام شد. در مرحله نخست با توجه به اسناد مربوط به  1395در سال  يكم و يفيدر دو مرحله به صورت ك مطالعهاين  

ز ا يميبسته مق يشدند. اطالعات مربوط به اجرا نييربط تعيموجود از قبل، افراد ذ يآموزش يهانديو فرا يميبسته مق
مرحله دوم مصاحبه  در به دست آمد. ياسناد موجود در دانشگاه علوم پزشك يو بررس نيولؤمصاحبه با مس قيطر
 علميهيأت ياعضا ،يپزشك ارانيدست كه نفر) 197هدف ( يافراد گروها هيمند با كلبه روش هدف افتهيساختار مهين

 يموزشآ يهامارستانيپرستاران بو سر هامارستانيدر ب ميبرنامه پزشك مق نيولؤمس م،يپزشك مق يدارا ينيبال يهاگروه
 و هيمااستخراج چهار درون و امحتو ليتحل انجام شد و پس از ،اصفهان بودند يپزشك علوموابسته به دانشگاه  يدرمان
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در پرسشنامه مربوط به هر گروه با توجه  هامؤلفه ناي كه تعداد ديگرد يطراح )پرسشنامه( يابيابزار ارزش آن يهامؤلفه
، سؤال 26تا  10منطبق با دستورالعمل  هبرنام ياجرا و تيري، مدسؤال 3 با برنامه ييبه نقش آنان متفاوت بود (آشنا

 تسؤاال). سؤال 29تا12ميپزشك مق ايو عملكرد و اخالق حرفه زهيانگ ،31تا21 اريدست ايعملكرد و اخالق حرفه آموزش
  . ديگرد ي) طراح1تا  5 ازيمخالفم (با امتكامالً موافقم تا كامالً به صورت  كرتيگانه لپنج اسيدر مق
نمونه  45با تعداد  لوتيمطالعه پا قياز طر ييايو پا نيمنابع و اخذ نظر متخصصان تأم يبا بررس يو محتو يصور ييروا

 با هاداده .بود) 7/0آلفا در هر چهار گروه باالتر از  (مقدارديگرد دييكرونباخ تأ يبا روش آلفا يجامعه آمار از مجموع
  شد.  تحليل SPSS-21و توسط نرم افزار  يفياستفاده از آمار توص

  
  :نتايج
آن مربوط  نيتركم و) 36/4±9/0( ميپزشك مق نيمسؤولبا برنامه مربوط به  ييآشنا زانيم نيتربيش هاي پژوهشيافته طبق

 ميمق پزشك نيمسؤولمنطبق بر برنامه مربوط به  ياجرا و تيرينمره مد نيانگيم نيتربيش .بود) 16/3±06/1( ارانيبه دست
در آموزش  ميپزشك مق مثبتتأثير طهحي در. بود) 34/3±62/0( علميهيأت يآن مربوط به اعضا نيتركم و) 43/0±9/3(

  نمره را داشتند. نيتركم) 38/3±7/0( سرپرستاران و) 82/3±96/0( نيتربيش م،يپزشك مق نيمسؤول اران،يدست
 نيتربيش ارانيدست و نيتركم )86/2±76/0( ميپزشك مق نيمسؤول اران،يبر عملكرد دست ميمثبت پزشك مق تأثيرمورد  در

 نيمسؤول ار،يدست اياخالق حرفه يارتقا و يابيارز در ميپزشك مق موضوع نقش در .دادند اختصاص )63/3±8/0نمره را (
  نمره را داشتند. نيتركم )17/3±82/0( سرپرستاران و نيتربيش) 87/3±67/0( ميپزشك مق

و سرپرستاران  نيتربيش) 96/3±53/0( ميپزشك مق نيمسؤول مار،يب نيبر بال ميمورد حضور به موقع پزشك مق در
 ميشك مقپز نيولؤنمره به مس نيتربيش ميعملكرد مثبت پزشك مق و زهيمورد انگ در نمره را داشتند. نيتركم) 63/0±43/3(
نمره  نيتربيش ،اياخالق حرفه طبضوا تيمورد رعا در .داشت تعلق) 36/3±6/0به سرپرستاران ( نيتركم و) 75/0±51/3(
 يكل تيمورد رضا در بود. اراندستي به مربوط) 06/3±6/0( نمره نيتركم و ميپزشك مق نيمسؤول به مربوط) 42/0±3/4(

 داده) 1/4±1/1( ميپزشك مق نيمسؤولنمره را  نيتربيش و )4/3±4/1( علميهيأت ينمره را اعضا نيتركم مياز پزشك مق
  . بودند
  باشد. يآموزش مارستانيدر ب ميپزشك مق نيگزيتواند جامي سال آخر اريداشتند دست دهيعق ميپزشك مق نيمسؤول اكثر
 يساعت برا نيدتريشب مف 10تا  6ساعت  هازريسوپروا و ارانيدست و علميهيأت ياعضا تيتوجه به نظرات اكثر با

 ي، اعضاكنندگانساعت بود. همه شركت نيترديصبح مف 1شب تا  10 يميمق ،نيمسؤولاز نظر  و ميحضور پزشك مق
  دانستند.مي ارجح يميمق يمتخصص را برا يعلمتأيه
  

  :بحث
 ،اناريعملكرد دست و ارانيدر آموزش دست مثبتتأثيرپزشكان  يميبسته مق ياجرا برنامه نتايج اين پژوهش نشان داد

 يليمساتوان گفت يكي از مي با توجه به نتايج مطالعهان داشته است. اريدست اياخالق حرفه يارتقا و يابيارز درهمچنين 
و پزشك مقيم در ارتباط با مديريت  كشيكگيري براي پزشك توجه به مرزهاي تصميم كه بايد مورد توجه قرار گيرد

ن كامل فرايند تعيي تبيين و مكتوب شدن دهد.ميالشعاع خود قرار عملكرد دستياران را نيز تحت بيماران است كه آموزش و
 آموزش پزشكان يك شود.مي نيز عملكرد دستياران آموزش و يسبب ارتقا تكليف بيماران در اجراي بسته پزشك مقيمي



  انو همكار طاهره چنگيز  نامه علمي
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ث باع ،نظارت كافي بر مراقبت از بيمار داشته باشنداين كه بايد عالوه بر  علميهيأتاعضاي  مهم است و وظيفه بسيار
كليد رسيدن به اين هدف اعتماد متقابل است. نظارت بدون استقالل مانع  افزايش استقالل و اقتدار دستياران نيز بشوند و

دستيار همراه  همراه با اعتماد و احترام بين پزشك ناظر و كه ارتباط خوبي شود. در صورتيكسب مهارت دستياران مي
 راراستقالل برق يك تعادل مناسب بين نظارت و ،براي هر فراگير به صورت جداگانه در نظر گرفته شود با بازخورد مكرر و

  ).6افزايش قدرت استقالل دستياران شود( تواند منجر به ايمني بيمار ومي شود كهمي
آموزش  و ميدر برنامه پزشك مق كنندهمختلف مشاركت يهاگروهاطالعات از  يگردآور توانمي پژوهش ناي نقاط قوت از

  را نام برد. اريدست
  

  گيري:نتيجه
 يميدر مورد برنامه مق زيرا ن يمثبت، اثرات منف اتتأثير انيمرتبط با برنامه ضمن ب يهاگروهمطالعه نشان داد كه  ناي

 تيتقو موجود و صينقا عنوان شده در رفع موانع و اتييبا توجه به جز ديكه در صورت ادامه طرح بااند مدنظر داشته
 يهايزيرهمه جانبه و برنامه يهايهمكار ،ينيدر امر نظارت بال تربيش توجه برداشته شود. يمؤثر يهاموارد مثبت گام

  گردد.مي هيتوسعه و بهبود برنامه توص يهماهنگ برا
  

  قدرداني:
. پژوهشگران از است اصفهان يشگاه علوم پزشكندا 394564 بيارشد با كد تصو ينامه كارشناسانيپا مقاله حاصل ناي

  را دارند. يقدردان اصفهان كمال تشكر و يشكزو دانشگاه علوم پ كنندگانشركت هيكل يهمكار
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