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چکیده
مقدمه :توانایی جذب گردشگر در بازارهای بینالمللی سالمت به وجود استانداردهای کیفیت وابستته استتا ایتن معالبته بتا هتد تبیتین
وضبیت بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس استانداردهای سازمان محور کمیستیون مشتترب بتینالملت
انجام گرفتا
روش بررسی :این معالبه توصیفی در  4بیمارستان منتخب آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام شتدا
جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامههای استاندارد سازمان محور کمیسیون مشترب بینالملت کته دارای  71ستؤال و  1حیعته بهبتود
کیفیت و ایمنی بیمار ،پیشگیری و کنترل عفونت ،اداره رهبری و هدایت ،ایمنی و مدیریت تأسیسات ،آموزش و صالحیت کارکنان ،متدیریت
اطالعات و ارتباطات بود ،انجام شدا از آمارهای توصیفی میانگین و درصد استفاده شدا دادهها در نترمافتزار آمتاری  SPSSنستخه  12وارد
شدندا
یافتهها :میزان رعایت استانداردهای سازمان محور در بیمارستانهای مورد معالبه 16/1 ،درصد بود که نشان از آمادگی نستبی معتاب بتا
استانداردهای کمیسیون مشترب بینالمل در جذب گردشگران پزشکی داشتا بیشترین میزان رعایت استانداردها مربوط به حیعه ایمنتی و
مدیریت تسهیالت با  14/4درصد انعباق و کمترین میزان مربوط به حیعه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با  77/1درصد انعباق به دست آمدا
بحث و نتیجهگیری :بیمارستانها برای نزدیک شدن به استانداردهای بینالمللی و دریافت گواهی اعتباربخشی بینالمللی باید بته حیعته
بهبود کیفیت و ایمنی بیمار توجه بیشتری داشته و با اقدامات اصالحی ،استانداردهای الزم در این حیعه را ارتقاء دهندا
واژگان کلیدی :گردشگری پزشکی ،کمیسیون مشترب بینالمل  ،تضمین کیفیت ،استانداردهای سازمان محور ،بیمارستان آموزشی
ارجاع :زارعی احسان ،احمدی کشکولی صادق ،خزلی محمد جواد ،فضل ی اوچ حصلار فراسل  ،عزیلزی عادلل  ،شلم
بيمارستانهای آموزشی برای جذب ردشگران پزشکی بر اسلا
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عمومی ،دااشکده بهداش  ،دااشگاه ع وم پزشکی شهيد بهشتی ،تهران ،ایران

ارشد ،دااشکده ع وم پزشکی راش ،راش ،ایران
ارشد ،دااشکده مدیری

و اطالعرساای پزشکی ،دااشگاه ع وم پزشکی شيراز ،شيراز ،ایران
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 .5کارشنا

ارشد ،دااشکده ع وم پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران

 .1کارشنا

ارشد ،دااشکده مدیری و اطالع رساای پزشکی ،دااشگاه ع وم پزشکی شيراز ،شيراز ،ایران
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 .2کارشنا

اسلتااداردهلای سلازمان محورکميسليون مشلتري بلي الم ل :یلک مطالعل ملوردی .مج ل

محور 6231؛ .352-315 )2(2

 .6استادیار ،روه بهداش
 .3کارشنا

اللدینی للری عبلا  .آملاد ی

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

احسان زارعی و همکاران

مقدمه

بزرگترین مانع در مسیر رشاد گردشاگری پزشاکی،

گردشگری پزشکی اشاره به سفرهای خاار از محا

م قاعااد کااردن بیماااران از راه دور اساات .کشااورهای

زندگی بیماران بارای دسا یابی باه خادمام مراتبات

گردشگرپ یر باید به مش ریان خود اطمینان دهناد کاه

سالمت میباشد که هزینه ایان سافر بار عهاده خاود

خدمام درمانی ارائه شده در کشورهای میزبان از نظر

بیماران است ( .)1در عصر جهانی شادن ،بیمااران در

ن یجه ایمنی و بیخطر بودن و ح ی از نظر رو هاای

حال خرید خدمام مناسب سالمت در سرتاسر جهان

کن رل درد باا خادمام موجاود در کشاور خودشاان

هس ند که این امر منجر به توسعه پدیاده گردشاگری

برابری میکند یا برتر از آن است (.)13

سالمت شاده اسات ( .)2ساازمان جهاانی بهداشات،

یاف ههای مطالعام پیشین نشاان مایدهاد کیفیات و

گردشااگری پزشااکی را ان خاااس ساافر بااه خااار از

ایمنی ارائه خدمت در کشورهای میزبان از مهامتارین

مرزهای بینالمللای بارای دریافات خادمام درماانی

دغدغههای بیمارانی است کاه تصاد مساافرم باه آن

تعریف میکند ( .)3صانعت گردشاگری پزشاکی در

کشور و دریافت خدمام درمانی را دارند و باه دنباال

سالهای اخیر رشد تاب توجهی داش ه است .ترکیبای

خدماتی میگردند که کیفیت و ایمن بودن آن از منظر

زماان ان ظاار بیمااران

بینالمللی تضمین شده باشد ( .)14مطالعهای در ایران

برای دریافت خدمام در کشاورهای توساعه یاف اه و

بیان میکند که کشاورمان در زمیناه زیرسااختهاای

هزینه پایین خدمام در کشاورهای در حاال توساعه،

اولیه و درمانی ،حمایتهاای کارآماد دولات ،داشا ن

هزینااههااای باااای خاادمام سااالمت در کشااورهای

برنامه مدون توسعه گردشگری پزشاکی ،مشاارکت و

ساهولت مساافرمهاای باینالمللای،

هماااهنگی باین بخشای در سااطک کااالن و عملیااتی،

پیشرفتهای سریع فناوری پزشاکی و اسا انداردهای

داش ن مراکز ارائه دهنده خدمام سالمت با اع بار بین

گردشاگری پزشاکی شاده

در صنعت گردشگری پزشاکی روباه

از عوام مخ لف نظیر افازای

صنع ی ،افزای

مراتبت منجر به گسا ر
است (.)4-9

المللی با چال

رو است و تاکنون هیچ یک از بیمارسا انهاای ایاران

گردشگری سالمت ،سهم بزرگی در ات صاد کشورها
دارد .امروزه گردشاگری ساالمت سااانه حادود 06

موفق باه اخا اسا انداردهای باینالمللای کمیسایون
مش رک بینالمل نشدهاند (.)11

( .)16صنعت گردشاگری پزشاکی در آسایا در حاال

تیمت پاایینتار هسا ند ،کشاورهایی در جا س ایان

از  4.4میلیاارد

سرمایه موفقاناد کاه عاالوه بار پاایین باودن تیمات

دار از درآماد گردشااگری ساالمت از آن کشااورهای

خدمام ،دارای پزشکان ماهر و برخاوردار از مواهاب

مالزی ،تایلند ،سنگاپور و هند بوده است (.)16

و جاذبههای طبیعای و نیاز از کیفیات پ یرف اه شاده

رشد است ( .)11تا ساال  2612بای

یک ای از دای ا عمااده گردشااگران باارای دریافاات

جهانی در ارائه خادمام نیاز برخاوردار باشاند (.)10

خدمام در سایر کشورها ،کیفیت خدمام میباشد که

کشور ماا بارای بهارهمنادی از ایان توانمنادیهاا باا

معمااواً در کشااور مباادأ وجااود ناادارد ( .)12جا س

مشکالم اساسی روبه رو است که از جمله مهمتارین

بیماااران ب اینالملل ای بااا مااوانعی روب اهرو اساات کااه

آن ،انطباق تسهیالم درمانی کشاور باا اسا انداردهای
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میلیارد دار درآمد را باه خاود اخ صااا داده اسات

از آنجا که گردشگران به دنبال درمانهای باکیفیت و

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

احسان زارعی و همکاران

پزشکی در بازارهای بینالمللای محساوس مایشاوند

بینالمللی است (.)11
مناسبترین شایوه بارای رفاع ایان نگرانای ،اع باار

(.)19

بخشی مراکز درمانی توسط آژاناسهاای باینالمللای

اس انداردهای کمیسیون مش رک بینالمللی بار بیماار

اع باربخشی و دریافت گواهی تضمین کیفیات اسات

تمرکز دارند و مدیریت سازمان را به خاوبی توصایف

( .)10بیمارس انها باید به دنبال گاواهی اع باربخشای

میکنند .همچنین سازماندهی آنها بر اسااس مسایری

از یک مرجع بینالمللی برای اندازهگیاری عملکارد و

است که بیمار در یک سازمان مراتبت بهداشا ی طای

ب اه وی اژه در ارتباااب بااا کیفی ات مراتباات و کااارآیی

مینماید یعنی از فرآیند پ یر

تا ترخیص ،ح ای باه

سیس مشان باشند .گاواهی اع باربخشای از آن جهات

ملزومام تب از ورود بیمار و بعد از ترخیص وی نیز

مهم است که به سازمان اجازه میدهد تا به مش ریان

توجه دارند ( .)26اع باربخشی کمسیون مشا رک باین

بگوید که تحت ارزیابیهای بیرونی تارار گرف اه و از

المللی میتواند بهبود کیفیت خدمام و ایمنی بیماران

سازمانهای مشابه و دارای عملکرد به ر ،الگاو گرف اه

را ایجاد کند و در نهایت ،افزای

رضاایت بیمااران و

و اس انداردهای موردنیاز برای تأمین مراتباتهاای باا

ارائهدهندگان خدمام را نیز به دنبال خواهد داشات و

کیفیت و ایمن را برآورده کرده است (.)11

همچنین یک الگوی ملی و بینالمللی به عناوان مادل

عالوه بر این ،گواهی اع باربخشی بینالمللای بارای

ارتقای ایمنی است که تعهد ،پاسخگویی و اع بار یاک

یک بیمارسا ان جهات رتابات در باازار باینالمللای

سازمان برای کیفیات مراتباتهاای ساالمت را نشاان

مراتبتهای سالمت و ج س بیمار خارجی یک ام یاز

میدهد ()21 ،22؛ بناابراین کاامالً مشاهود اسات کاه

و مزیت رتاب ی محسوس مایشاود و باه عناوان یاک

توانااایی ج ا س گردشااگر در بازارهااای ب اینالملل ای

تمباار اع بااار باارای آن بیمارساا ان اساات .در واتااع

سالمت به رعایت اس انداردهای باینالمللای مراتبات

بیمارس انها از طریق گواهی اع باربخشای مایتوانناد

وابس ه است ( .)23ن ایج تحقیقی که در زمینه توریسم

اع ماد عمومی ،رضایت بیماار و رضاایت کارکناان را

پزشکی در کشور کانادا انجام شد ،نشان داد باه دلیا

بهبااود بخشااند و باعااد بهبااود کیفیات مسا مر و در

عدم پیادهسازی اس انداردهای کمیسیون مشا رک باین

نهایت تضمین رهبری ساازمان بارای ارائاه خادمام

المل در این کشور ،افزای

سفر بیماران به خاار از

عالی ،بهبود مس مر و دس یابی به تعالی شوند (.)11

کانادا دیده مایشاود ( Nagarajan .)24ضامن بیاان

آن بیمارس ان اع بار به همراه خواهد داشت و به بیمار

عوام مهام بازدارناده توساعه ایان صانعت را کمای

اطمینان میدهد که مؤسسه ،مراتبتهای باا کیفیات و

اب کاار دولات ،فقادان مکانیسام اع بااربخشای ،نباود

ایمن ارائه میکند .کمیسیون مش رک بینالمل یکی از

سیاست یکپارچه تیمت و اس اندارد در بیمارس انهای

مع برترین نهادهای اع باربخشی کیفیات مراتباتهاای

کشور مطرح نمود ( Carabello .)21بیان میکند کاه

درمانی است که اس انداردهایی را برای مراکز درماانی

گردشگران پزشکی آمریکاایی بارای ان خااس کشاور

خار از آمریکا ارائه میدهد .این اس انداردها در حال

مقصد عواملی مانند تعداد مراجعه بیماران فرامرزی به

حاضر بااترین تضمین برای ارائاهدهنادگان خادمام

آن کشاااور ،برناماااههاااای اع باربخشا ای و وجاااود
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صدور گواهی مربوطه از سوی نهادی مع بار ،بارای

برتااری رتاااب ی هنااد در زمینااه گردشااگری پزشااکی،

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

احسان زارعی و همکاران

سازمانهای بینالمللی اس اندارد را در نظر مایگیرناد

اردیبهشت تا شهریور سال  1391در  4بیمارس ان

ساالمت در

آموزشی من خب وابس ه به دانشگاه علوم پزشکی

بازار بینالمللی ،به کیفیات تضامین شاده خادمام و

شهید بهش ی انجام گرفت که سه بیمارس ان بزرگ و

دس یابی به اس انداردهای بینالمللی از جملاه ( JCI:

سان ر دارای تخصص عمومی (الف،

 ،د) و یک

 )Joint Commission Internationalوابس ه اسات

بیمارس ان سان ر دیگر (س) دارای تخصص تلب و

( )10همچنین مسعودی و همکاران در مطالعاه خاود

ریه ان خاس شدند .نحوه ان خاس نمونهها به این

به این ن یجه رسیدند که ایجاد مکانیسمی برای اع باار

صورم بود که با توجه به شرایط عمومی مندر در

بخشی مراکز درمانی کشور ،همچاون اسا انداردهاای

تانون مصوس وزارم بهداشت برای مراکز پ یرای

اع باربخشی کمیسایون مشا رک باینالمللای موجاب

گردشگر سالمت که شام دارا بودن نشان درجه یک

کیفی ات خاادمام و ج ا س هاار چااه بیش ا ر

مثبت و یا عالی در اع باربخشی بیمارس انها عنوان

گردشگران ساالمت خواهاد شاد ( Connell .)14در

شده و همچنین با توجه به این که این بیمارس انها

کشور اس رالیا در مطالعه خود دریاف ند که بزرگتارین

باید ب وانند خدماتی را ارائه دهند که جزء خدمام

مااانع در مس ایر گردشااگری پزشااکی ،م قاعااد کااردن

موردنظر بیماران خارجی باشد ( ،)21از بین 12

بازدیدکنندگان اح مالی از راه دور است .این کشاورها

بیمارس ان آموزشی و درمانی تحت پوش

دانشگاه

باید باه مشا ریان خاود اطمیناان دهناد کاه خادمام

علوم پزشکی شهید بهش ی که شرایط ورود به مطالعه

درمانی ارائه شده در کشورهای میزبان ،از نظر ن یجاه،

را داش ند 4 ،مورد به صورم تصادفی به عنوان

امنیت و بیخطر بودن و ح ی از نظر رو های کن رل

ان خاس شدند.

( .)20توانایی ج س گردشاگر در بخا

افاازای

درد با خدمام موجود در وطن بیمار برابری مایکناد

نمونههای پژوه

ابزار گاردآوری دادههاا شاام دو تسامت باود کاه

تطابقپ یری مراکز درمانی با اس انداردهای بینالمللای

بیمارس ان ،درجه ارزشایابی بیمارسا ان و مشخصاام

میتواند به بیمارس انها کمک کند تا تبا از ارزیاابی

کلی بیمارسا ان و تسامت دوم پرسشانامه اسا اندارد

توسط نهادهای رسمی ،نقااب تاوم و ضاعف مرکاز

کمیسیون مش رک بینالملا باود .ایان پرسشانامههاا

خود را شناخ ه و در جهت رفع کاسا یهاا بپردازناد.

شام دو دس ه اس اندارد بود که یک دس ه مرباوب باه

این مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت اس انداردهای

اس انداردهای بیمار محور و دیگری سازمان محور بود

کمیساایون مشاا رک بااینالمللاای در زمینااه جاا س

که در این پژوه

اس انداردهای سازمان محور ماورد

گردشااگران سااالمت ،در بیمارساا انهااای آموزشاای

بررسی تارار گرف ناد .اسا انداردهای ساازمان محاور

من خب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشا ی در شاهر

شام  0بعد بهبود کیفیت و ایمنی بیمار ( 31ساؤال)،

تهران انجام شد.

پیشگیری و کن رل عفونت ( 23سؤال) ،اداره ،رهباری
و هدایت ( 20ساؤال) ،ایمنای و مادیریت تأسیساام

روش بررسی

( 21سؤال) ،آموز

ای ملطالع تللوصيلفی ب صلورت ملقطعی در بلازه زملاالی

ماادیریت اطالعااام و ارتباطااام ( 21ساؤال) بودنااد.
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( .)13انجااام پااژوه هااایی در رابطااه بااا میاازان

تساامت اول حاااوی سااؤااتی در رابطااه بااا نااو

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

احسان زارعی و همکاران

ام یازدهی به سؤاام با اسا فاده از مقیااس پانجتاایی

بعد در  4بیمارس ان به این صورم شد که نمره بین 6

لیکرم بود به این شک کاه اگار اسا انداردی کاامالً

تااا  ،21نشاااندهنااده فقاادان آمااادگی در گردشااگری

رعایت میشد ( 4ام یاز) ،اگر اغلب رعایت میشد (3

پزشکی ،نمره بین  20تا  ،11بیاانگر آماادگی نسابی و

ام یاز) ،اگر تا حدودی رعایت میشد ( 2ام یااز) ،اگار

ام یاز  11به باا حاکی از آمادگی کام بود.

به ندرم رعایت میشد ( 1ام یاز) و اگر اصالً رعایت

پژوهشگران باا مراجعاه باه بیمارسا انهاای ماورد

نمیشد (ام یاز صفر) تعلق گرفت ( .)21 ،21با توجاه

مطالعه و کسب اجازه از رئیس بیمارس ان جهت اجرا،

به نظر مشااور آمااری ،ام یاازیبنادی ابعااد باه ایان

نسبت توزیع و جمعآوری پرسشنامهها اتادام کردناد.

صورم شد که اگر میانگین نمره هر بعاد باین ()1-6

نحوه تکمی پرسشنامههاا باه ایان صاورم باود کاه

وضعیت ضعیف ،ام یاز بین ( )3-2م وسط و ام یااز 3

پرسشنامه مرتبط با بهبود کیفیت و ایمنی بیمار پس از

به باا ،خوس در نظر گرف اه شاد کاه در بعاد بهباود

مراجعه به واحد بهبود کیفیت و گف گو با مسئول ایان

کیفیت و ایمنی بیمار ام یاز صفر تا  31نشانگر شارایط

واحد تکمی شد .پرسشانامه مارتبط باا پیشاگیری و

ضعیف ،ام یاز باین  39تاا  114نشااندهناده شارایط

کن رل عفونت پس از مصاحبه با سوپروایزر آموز

و

م وسط ،ام یاز  111به باا نشاندهنده شارایط خاوس

کن رل عفونت تکمیا گردیاد .پرسشانامه مرباوب باه

بود .در خصاوا بعاد پیشاگیری و کن ارل عفونات،

اداره ،رهبااری و هاادایت طاای مصاااحبه بااا ماادیر

ام یاز صفر تا  23نشاندهنده وضعیت ضاعیف ،ام یااز

بیمارس ان تکمی گردید .پرسشنامه ایمنی و مادیریت

 24تا  09نشاندهنده شرایط م وساط و ام یااز  16باه

تأسیسام از طریق مراجعاه باه نااظر فنای تأسیساام

باا حاکی از وضعیت خوس بود .در بعد اداره ،رهبری

تکمی گردید .پرسشنامه آموز

و صالحیت کارکنان

و هدایت ،ام یاز صافر تاا  20نشااندهناده وضاعیت

از طریق گف گو با مسئول کارگزینی تکمی شاد و در

ضعیف ،ام یاز  21تا  11نشاندهنده وضعیت م وساط

نهایت پرسشنامه مادیریت اطالعاام و ارتباطاام باا

و ام یاز  11به باا بیانگر شرایط خاوس باود .در بعاد

مراجعااااه بااااه مساااائول

IT:

ایمناای و ماادیریت تأسیسااام ،ام یاااز صاافر تااا 21

 )Technologyکاما شاد .جهات تحلیا دادههاای

نشااندهنااده شاارایط ضااعیف ،ام یااز باین  21تااا 11

جمعآوری شده از آماره توصیفی درصد اس فاده شاد.

نشاااندهنااده شاارایط م وسااط و ام یاااز  12بااه باااا

دادههااا در ناارمافاازار آماااری  SPSSنسااخه  26وارد

نشاندهناده شارایط خاوس باود .در بعاد آماوز

و

(Information

شدند.

ضعیف ،ام یااز  24تاا  09نشاانگر شارایط م وساط و

یافتهها

ام یاز  16به باا نشاندهنده شرایط خوس بود .در بعد

بر اساس یاف ههای مطالعه ،میزان تطاابق اسا اندارهای

مدیریت اطالعام و ارتباطام ،ام یاز بین صافر تاا 21

سااازمان محااور در بیمارس ا انهااای آموزش ای مااورد

نشاانگر شارایط ضاعیف ،ام یااز  21تاا  14حاااکی از

مطالعه 11/2 ،درصد بود که نشاندهنده آمادگی کاما

وجود شارایط در حاد م وساط و ام یااز  11باه بااا

بیمارس انها بود .بر اساس یاف ههای مطالعه ،بیشا رین

نشاندهنده شرایط خوس بود .در نهایت ام یاز ک هار

میزان رعایت اس انداردها در بیمارس انهاای آموزشای
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صالحیت کارکنان ،ام یاز صفر تا  23حاکی از شارایط

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

احسان زارعی و همکاران

مااورد بررساای ،مربااوب بااه اس ا انداردهای ایمناای و

ام یاز کا  91مرباوب باه بیمارسا ان «د» و در حیطاه

و

اداره ،رهبری و هدایت باا ام یااز کا  11مرباوب باه

صالحیت کارکنان با  14/2درصد بود و کم رین میزان

بیمارس ان «الف» بودند .در محور مدیریت اطالعام و

رعایت اس انداردها در حیطه بهباود کیفیات و ایمنای

ارتباطام بیمارسا ان « » و «الاف» باه ترتیاب دارای

بیمار با 11/2درصد بود.

بیش رین ( )163و کم رین ( )10ام یااز بودناد .محاور

ماادیریت تسااهیالم بااا  14/4درصااد و آمااوز

بااترین میزان رعایت اس انداردهای ساازمان محاور

پیشگیری و کن رل عفونت در بیمارس ان « » ،بیش رین

مربوب به بیمارس ان «س» با  10/0درصد و پایینترین

ام یااز ( )13و بیمارس ا ان «س» دارای کم اارین ام ی ااز

میزان رعایت مرباوب باه بیمارسا ان «الاف» باا 11/1

( )11بااود .محااور آمااوز

و صااالحیت کارکنااان در

درصد بود .در بیمارس ان «س» بااترین ام یااز مرباوب

بیمارساا ان «س» و بیمارساا ان «د» بااه ترتیااب دارای

و صالحیت کارکنان بود کاه انطبااق

بیشا رین ( )92و کم اارین ام یااز( )01بودنااد .محااور

کاما داشات .باااترین ام یااز مادیریت اطالعاام و

ایمنی و مدیریت تسهیالم در بیمارس ان «د» بااترین

ارتباطام م علق به بیمارس ان « » با  91/9درصد بود.

ام ی ااز ( )91و بیمارس ا ان « » دارای کم اارین ام ی ااز

به بیمارس ان «د» نیز بااترین ام یاز ایمنای و مادیریت

( )13بود.

تسهیالم با  96/1درصد تعلق گرفت و در بیمارس ان

در نهایت بیمارس ان «س» در سه حیطه بهباود کیفیات

و صاالحیت کارکناان 11 ،درصاد باا

و

به حیطه آموز

«الف» آماوز

و ایمنی بیمار ،اداره ،رهباری و هادایت و آماوز

اس انداردها انطباق داشت.

صالحیت کارکنان بااترین ام یاز ،بیمارسا ان « » در

بیمارس ان «س» در دو حیطاه بهباود کیفیات و ایمنای

دو حیطه مدیریت اطالعاام و ارتباطاام ،پیشاگیری

بیمار با ام یاز ک  131و اداره ،رهباری و هادایت باا

وکن رل عفونات و بیمارسا ان «د» در حیطاه ایمنای و

ام یااز کا  ،90بااااترین ام یااز را بااه دساات آورد و

مدیریت تسهیالم بااترین ام یازهاا را کساب کردناد

کم رین ام یاز در حیطه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار باا

(جدول .)1

جدول  :1میزان رعایت استاندارهای سازمان محور در بیمارستانهای مورد مطالعه
بیمارستانهای مورد بررسی
ابعاد استانداردهای

ب

الف

ج

امتیاز

درصد رعایت

امتیاز

درصد رعایت

امتیاز

درصد

کل

استاندارد

کل

استاندارد

کل

رعایت

سازمان محور

امتیاز کل

درصد رعایت
استاندارد

استاندارد

استاندارد

666

15/9

629

36/6

631

23/2

35

13/5

95/3

26

99/2

31

33/2

23

92/2

22

93/2

23/6

و ایمنی بيمار

91

19/2

39

21/1

662

36/3

34

22/3

23/5

12

92/3

59

16/3

22

36/3

23

23/6

92/9

26

22

33

666

13

95

12

92/3

24/3

ایمنی و مدیری تسهيالت

22

26/4

31

22/2

22

91/2

32

36/9

24/4

نمره کل

23/22

95/9

35/22

21/1

36

23/5

21/11

26

26/3

اداره ،رهبری و هدای
مدیری

اطالعات و ارتباطات

پيشگيری و کنترل عفوا
آموزش و صالحي
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بهبود کيفي

د
درصد رعایت

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

احسان زارعی و همکاران

یاف ااههااا حکای ات از آن داشاات کااه می ازان رعای ات

پزشااکی تی اد کردنااد ( .)32جعفااری و همکاااران در

اساا انداردهای سااازمان محااور در بیمارساا انهااای

مطالعه خود که در سه بیمارس ان دول ی تحت پوش

آموزشااای ماااورد بررسااای 11/2 ،درصاااد باااود.

دانشااگاه علااوم پزشااکی تهااران انجااام دادنااد ،میازان

بیمارساا انهااای مااورد مطالعااه از نظاار تطااابق بااا

رعایت اس انداردهای ساازمان محاور را  10/1درصاد

اس انداردهای کمیسیون مش رک باینالملا در جا س

ذکر کردند ( .)21مطالعه مساعودی اصا و همکااران

گردشگران پزشکی ،آمادگی تاب تبول (کام ) داش ند

در  1بیمارس ان خصوصی ،ارتباب باین اسا انداردهای

که باا ن یجاه مطالعاه شافقت و همکااران کاه در دو

ماادیریت سااازمان مراتبااتهااای درمااانی کمیساایون

بیمارساا ان دول اای و دو بیمارساا ان خصوصاای در

مش رک بینالمل و توریسم درمانی در بیمارس انهای

دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد ،تقریبااً مشاابه

تهران را بررسی نموده و میزان رعایت اسا انداردهای

بود و میازان رعایات اسا انداردهای اع باربخشای در

سازمان محور را  19درصد ذکر کردند ( .)33همچنین

بیمارسااا انهااااای خصوصااای  13/23درصااااد و

در مطالعاااه جبااااری و همکااااران ،میاازان رعایاات

بیمارس انهای دول ای  10/12درصاد باه دسات آماد

اساا انداردها ،باااای  11درصااد بااود ( .)34ن ااایج

( Woodhead .)29در مطالعاااه خاااود حااادود 316

مطالعام انجام شده تا حد زیاادی باا مطالعاه حاضار

بیمارس ان که مورد تأیید ساازمان کمیسایون مشا رک

همخوانی داشت .به نظار مایرساد کاه باا توجاه باه

اع باربخشی بینالمل بودند را بررسی نماود و میازان

اجرایاای نمااودن اساا انداردهای اع باااربخشاای در

رعایت اس اندارهای کمیسیون مش رک بینالمل را 96

بیمارس انهای آموزشی و همچنین این بیمارسا انهاا

کرد ( .)36کلهر و همکاران در مطالعاه

که به صورم سالیانه جهت کسب نماره اع باربخشای

خااود کااه در  4بیمارساا ان دول اای 2 ،بیمارساا ان

پای

و ارزیابی میشاوند ،ایان امار مایتواناد تاأثیر

خصوصی و  1بیمارسا ان خیریاه در دانشاگاه علاوم

بسزایی در میزان رعایت اس انداردهای سازمان محاور

پزشاااکی تااازوین انجاااام دادناااد ،میا ازان رعایا ات

کمیسیون مش رک بینالمل داش ه باشد.

اس انداردهای اع باربخشی در بیمارس ان خیریاه را 11

میزان رعایات اسا انداردهای بهباود کیفیات و ایمنای

درصد ،خصوصی  11/2درصد و دول ی  11/1درصاد

بیمار در بیمارس انهای ماورد بررسای 11/2 ،درصاد

عنااوان نمودنااد ( Reddy .)31در پژوهشاای تحاات

بود کاه کم ارین نماره را در باین هماه اسا انداردها

عنوان «ارزشیابی جنبههای توریسم پزشکی منطباق باا

داشت .میزان رعایت اسا انداردهای بهباود کیفیات و

اس انداردهای اع باربخشی کمیسیون مش رک بینالمل

ایمنی بیمار در ن ایج مطالعه شفقت و همکااران 14/4

در عربس ان ساعودی در ساال  »2611از  216نفار از

درصد ( ،)29مطالعه جعفری و همکاران  13/0درصد

پرس اران ،کارکنان اجرایای بیمارسا ان و پزشاکان در

( )21و مطالعه خدایاری و همکاران  11درصاد ()21

زمینههای تابلیتهای ج س گردشاگری در شاهرهای

بود که همسو با ن یجه مطالعه حاضر باود و باا ن اایج

مخ لف عربس ان سعودی سؤال پرسایده شاد کاه 19

مطالعه کلهر و همکاران و خادایاری و همکااران کاه

درصااد از پاساا دهناادگان پیااادهسااازی و اجاارای

میزان رعایات ایان اسا اندارد را باه ترتیاب در  00و

درصد گزار
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بحث و نتیجهگیری

اس انداردهای اع بار بخشی را دلی ج س گردشاگران

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

 11/2درصد گزار

احسان زارعی و همکاران

کرده بودند ( ،)21،31همخاوانی

 10درصد ( ،)29کلهر و همکاران 13/1 ،درصاد ()31

نداشاات .در حااال حاضاار از آنجااایی کااه یکاای از

و جعفری و همکاران  )21( 19/3باود کاه همساو باا

رویکردهای مهم جهت جلوگیری از اشابا محصاول

ن یجه مطالعه حاضر بود و با ن ایج مطالعام مساعودی

یا مرگ سازمان ،مدیریت کیفیت جامع است ،ل ا ایان

اص و همکاران ،خدایاری و همکاران و زحم ک

و

رویکرد از ابزارهای مهم ،کارا و مؤثر بارای بهارهوری

همکاران که میزان رعایت این اس اندارد را باه ترتیاب

و رویارویی باا ت ییارام ساریع محایط و رتابات در

 01/1 ،03و  06درصد اعاالم کردناد (،)21، 33 ، 31

سطک ملی و جهانی است .هدف از این کار ،کمک باه

همسو نباود .همچناین میازان رعایات اسا انداردهای

باابردن کیفیات محصاول یاا خادمام اسات کاه باا

پیشگیری و کن رل عفونت  11بیمارس ان آموزشای در

رضای مندی مش ری همراه شاده و در نهایات

کره جنوبی  16درصد بود ( )30کاه باا ن اایج مطالعاه

خواهد داد .همچناین مطالعاام

حاضاار همخااوانی نداشاات .ن یجااه مطالعااه  Kangو

مخ لفی در رابطه با مدیریت کیفیت و ارتقای خدمام

همکاران میزان آگاهی پرس اران از راهنماهاای کن ارل

گردشگری پزشاکی وجاود دارد؛ بناابر ایان یکای از

عفونت با میکروارگانیزم را در حدود  11درصد نشان

اباازارهااای مناسااب باارای بهبااود و ارتقااای خاادمام

داد و میزان پیروی و اطاعات آناان از اسا انداردها را

پزشکی به شمار مای رود .باه نظار مایرساد اجارای

ضعیف اعالم نمود 36 .درصد پرس اران کمبود وتات

مدلهای بهبود کیفیت از جمله مدل مادیریت کیفیات

و  94/1آنان ،نداش ن آگااهی در ایان زمیناه را دلیا

فراگیر و حاکمیات باالینی در بیمارسا انهاای ماورد

نشس ن دستها ذکر کردناد ( .)31باه نظار مایرساد

مطالعه ،تأثیر بسزایی روی این موضاو داشا ه باشاد.

مهمترین دلی عدم آگاهی اکثار پرسا اران نسابت باه

همچنین تعهد مدیریت ،یکی از مسئولیتهای مدیران

چگونگی کن رل عفونتهای بیمارسا انی ،پیگیاری در

در اس قرار مادیریت کیفیات فراگیار اسات ( .)21باه

اجاارای پروتکاا هااای پیشااگیری از عفونااتهااای

همین دلی مدیران ارشد شخصاً در تدارک پیاده کردن

بیمارس انی و آموز

آن به پرسن میباشد .همچناین

و توسعه مدیریت کیفیت فراگیر درگیر شاده و تعهاد

از آنجاایی کاه معماواً واحادهای آماوز

آشکار خود را با رهبری ،طرز تفکر و اداره سازمان بر

عفونت با یک کارشناس اداره میشوند ،اح ماال ابا ال

اساس اصول برخاس ه از آن نشاان دهناد .عاالوه بار

به عفونتهای بیمارس انی در گردشگران پزشکی ،باه

نشان دادن تعهد شخصی ،ازم است مدیران تعهد ک

عنوان یکی از محدودیتهای باالینی بارای مساافرم

سازمان به ارتقاء کیفیت ترغیب کنند.

پزشکی گردشگران به خار از کشور تلمداد میشود.

افزای

هزینهها را نیز کاه

و کن ارل

بیمارس انهای مورد مطالعاه ،مرباوب باه پیشاگیری و

عفونتهای بیمارسا انی باه عواما بسایاری وابسا ه

کن رل عفونت باا میازان رعایات آن در  11/1درصاد

است که از جمله آنها ،ویژگیهای فردی و تحصیلی،

بیمارس انهای مورد مطالعه بود کاه نسابت باه ساایر

برگاازاری دورههااای آموزش ای و عوام ا ماادیری ی و

اس انداردهای باتیمانده ،نمره پایینتری داشت .میازان

انگیزشی و در نهایت تادوین سیسا م ملای کن ارل و

رعایت این اس اندارد در مطالعه شافقت و همکااران،
316

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال سوم /شماره / 3پاییز 6331

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2022-01-17

دومین اس اندارد از لحاظ دارا بودن کم رین نمره در

همچنین میزان آگاهی کارکنان پرس اری در خصاوا

جذب گردشگران پزشکی براساس استانداردهای سازمان محور

احسان زارعی و همکاران

نظارم عفونتهای بیمارس انی و کمی ه کن رل عفونت

بیمارس انهای کشور است که به عدم آگاهی یا تمای

میباشد.

گردشگران پزشکی داخلی و خارجی از تابلیاتهاای

می ازان رعای ات اس ا انداردهای رهبااری و هاادایت در

بالفع خدمام باینالمللای ساالمت و اسا فاده از آن

بیمارس ان مورد بررسی 12/1 ،درصد بود که در سطک

منجر میشود ( .)39طبیبی و همکاران در مطالعه خود

مطلوبی ترار داشت .میزان رعایت اس اندارد رهبری و

بیان میکند که تبلی ام و اطال رسانی در شابکههاای

هدایت در مطالعاه شافقت و همکااران  10/1درصاد

بینالمللی میتواند منجر به ج س گردشگر از سراسار

( ،)29در مطالعه مسعودی اص و همکاران این میزان

جهان شاود ( .)46علیارغم توجاه فاراوان باه مسائله

برابر  13درصاد ( ،)33در مطالعاه کلهار و همکااران

کیفیت و حفاظات دادههاا و اطالعاام ،هناوز ماوارد

 16/1درصااد ( )31و در مطالعااه 11 Pfeffermann

زیادی از مسائ و مقررام جهاانی بارای گردشاگری

درصد بود ( )31که با ن ایج مطالعه حاضار همخاوانی

پزشکی تدوین نشده است که این مسئله خألهاایی را

داشت .میزان رعایت این اس اندارد در مطالعه جعفری

از نظر تانونی و اخالتی ایجاد مینمایاد ( .)24وجاود

و همکاران 09/2 ،درصد ( )21و در مطالعه خادایاری

سیس م اطالعاتی منسجم و سیس مهایی بارای معرفای

و همکاران  01/3درصد بود که با ن یجه مطالعه حاضر

پزشااکان برجسا ه بیمارسا ان در جا س گردشااگران

همخوانی نداشات ( .)21باه نظار مایرساد یکای از

پزشکی مؤثر است؛ بنابراین اطاال رساانی باه روز در

عوام مطلوس باودن ایان بعاد ،وجاود هیئات امنااء

خصوا خدمام پزشکی در ایاران مایتواناد باعات

مس ق در بیمارس انهاای ماوردنظار و ایانکاه ایان

ج س گردشگر شود.

بیمارس انها به صورم مس ق و با رهبری هیئت امناء
اداره میشدند ،بود (.)21

میزان رعایات اسا انداردهای آماوز

و صاالحیت

کارکنان 14/2 ،درصاد باه دسات آماد کاه در ساطک

ارتباطام 12/1 ،درصد باه دسات آماد کاه در ساطک

مطالعااه شاافقت و همکاااران ( )29در دو بیمارساا ان

مطلوبی ترار داشت .میزان رعایات ایان اسا اندارد باا

دول ی و دو بیمارس ان خصوصای در دانشاگاه علاوم

ن یجاه مطالعااه شاافقت و همکاااران  11درصااد (،)29

پزشکی شیراز  11/2درصد و مطالعه مسعودی اص و

مطالعه کلهر و همکاران  11/1درصد ( ،)31جعفری و

همکاران ( )33در  1بیمارس ان خصوصی در دانشاگاه

همکاااران  19/1درصااد ( )28و مسااعودی اصاا و

علوم پزشکی تهران  11/1درصد و مطالعه جعفاری و

همکاران با  16درصاد ( )33همخاوانی داشات و باا

همکاران در ساه بیمارسا ان دانشاگاه علاوم پزشاکی

ن یجه مطالعاه خادایاری و همکااران باا میازان 04/1

تهران  14/0درصد بود که باا ن اایج پاژوه

حاضار

درصد همخوانی نداشات ( .)21افشاانی و همکااران

همخااوانی داشاات و بااا ن ااایج مطالعااه خاادایاری و

در مطالعه خود بیان کردند که یکای از نقااب ضاعف

همکاااران ( )21،21در  4بیمارساا ان دول اای تحاات

عمااده صاانعت گردشااگری پزشااکی کشااور فقاادان

پوش

دانشگاه علوم پزشاکی تهاران  03/9درصاد و

اطااال رسااانی مناسااب و حرفااهای و بااه خصااوا

مطالعااه کلهاار و همکاااران ( )31در  1بیمارساا ان در

خألهااای موجااود در روابااط عمااومی الک رونیااک در

دانشگاه علوم پزشکی تزوین  06/9درصد همخاوانی
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میزان رعایات اسا انداردهای مادیریت اطالعاام و

مطلوبی ترار داشت .میزان رعایات ایان اسا اندارد در
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نداشت .به نظر میرساد آماوز

احسان زارعی و همکاران

مناساب کارکناان و

م کور نسب اً مناسب بود .این امر به معنی عدم نیاز باه

کسب صالحیتهای موردنظر میتواند پش یبان مراکاز

ارتقای وضعیت رعایت این اس انداردها نیست ،لایکن

درمانی در ارائه مناسب خدمام گردشاگری پزشاکی

در موارد بهبود کیفیت و ایمنای بیماار و پیشاگیری و

باشد؛ بنابراین بیمارس انهاایی کاه خواهاان ورود باه

کن رل عفونت ،بیمارسا انهاا نیازمناد برناماهریازی و

بازار بینالمللی مراتبتهای سالمت هس ند باید بارای

اجرای طرحهایی در جهت بهبود وضعیت خود بودند

کارکنان خود به خصوا در زمینه یاادگیری

و بایسا ی ب واننااد بااا ارائااه برنامااهای جااامع در رفااع

آموز

زبانهای بینالمللی سرمایهگ اری کنند.
در مطالعه حاضر میزان رعایت اس انداردهای ایمنای

نقاااایص ما ا کور کوشااایده و راه را بااارای کساااب
اع باربخشی که پی

نیاز اساسی برای ورود و فعالیت

و مدیریت تسهیالم 14/4 ،درصد به دسات آماد کاه

کارا در بازار بینالمللای گردشاگری پزشاکی اسات،

در سطک بسیار مطلوبی ترار داشت .مسعودی اصا و

هموارتر نمایند.

همکاااران در مطالعااه خااود می ازان رعای ات ایمن ای و
آموزشی -درمانی تهران 1/3 ،از  1ذکر کرد که در حد

با توجه به مشخص شدن نقااب تاوم و نقااب تابا

م وسط به باایی ترار داشت ( .)33همچنین جعفاری

اصالح ،این مراکز میتوانند با سرمایهگ اری هار چاه

و همکاران در سه بیمارس ان دول ی میزان رعایت ایان

بیش ر بر روی نقاب توم و معرفای آنهاا باه عناوان

اس اندارد را  4/11درصد ذکر کردناد ( .)21شافقت و

توانمندیهای منحصر به فرد خود در ارائاه خادمام،

همکاااران در دو بیمارس ا ان دول ای و دو بیمارس ا ان

نق

را در این بازار پررنگتر نماید .در زمینه

خصوصی میزان رعایت این اس اندارد را همچناین 11

نقاب تاب اصالح نیز میتوان بر حسب مورد از طریق

درصااد عنااوان کردنااد ( )29کااه بااا مطالعااه حاضاار

تدوین برنامههای جامع ،آماوز

کارکناان و اصاالح

همخوانی داشت و نشاندهناده وضاعیت مطلاوس در

برخی از فرایندها ،ن یجه ماوردنظار را حاصا نماود.

و همکااران نیاز

همچنین با اس فاده از مااتریس ساوام (نقااب تاوم،

مطلوس بودن این اس اندارد را نشان داد که باا مطالعاه

ضعف ،فرصتها و تهدیدها) به نقاب توم و ضاعف

حاضر همسو است ( .)31به نظار مایرساد نوساازی

خود پی برده و در جهت تقویت هرچاه بیشا ر نقااب

ساخ مان و تجهیزام بیمارس انی دلی مطلاوس باودن

توم خود و رفع نقاب ضعف ،گام ماؤثری در جا س

این اس اندارد باشد.

گردشگران پزشکی بردارند .همچنین پیشنهاد میگردد

این زمیناه باود .مطالعاه زحما ک

خوی

به نظر میرسد که بیمارسا انهاای آموزشای ماورد

واحاادی تحاات عنااوان توریساام پزشااکی و کمی ااه

بررسی ،آمادگی نسبی در ج س گردشاگران پزشاکی

گردشگری پزشاکی در دانشاگاههاا و دانشاکدههاای

داشاا ند کااه الب ااه ایاان توانمناادیهااا در برخاای از

علوم پزشکی و بیمارس انهاا ایجااد گاردد .تورهاای

اس انداردها مناساب و در برخای دیگار ناکاافی باود.

رساامی باارای جا س گردشااگر پزشااکی و همچناین

وضااعیت اساا انداردهایی ماننااد ایمناای و ماادیریت

سیس م جامعی جهات در اخ یاار گ اشا ن اطالعاام

و صااالحیت کارکنااان آمااادگی

بیمارس ا انهااای منطبااق بااا اس ا انداردهای کمیس ایون

تسااهیالم و آمااوز
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ماادیریت تسااهیالم را در سااطک بیمارساا ان هااای

پیشنهادها
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احسان زارعی و همکاران

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش ی تهاران

مش رک بینالمل به توریستهای خاارجی و ساایت

به خاطر حمایت مالی این طرح و پرسان زحما ک

های اطال رسانی به زبانهای عربی و انگلیسی که باه

بیمارس انهای تحت مطالعاه باه خااطر همکااری در

،معرفی مراکز درمانی و ناو خادمت آن مایپردازناد

مصاااحبه و تکمیا پرسشاانامههااا تشااکر و تاادردانی

.راهاندازی گردد

.مینمایند
سپاسگزاری
تعارض منافع

ای ان مقالااه حاص ا طاارح پژوهش ای مصااوس کمی ااه

 کاه هایچ گوناه تعاار،نویسندگان اظهار مینمایند

تحقیقام دانشاجویی دانشاگاه علاوم پزشاکی شاهید

.منافع با یکدیگر و سازمانی نداش ند

-1391/62/13  باا کااد1391 بهشا ی تهاران در سااال
 نویسااندگان مقالااه از کمی ااه تحقیقااام. بااود1016
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Abstract
Background & Objectives: The ability to attract tourists in international health markets
depends on the quality standards. The aim of this study was to determine the state of
educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences based on
organization-oriented standards of joint commission international.
Methods: This Descriptive study was performed in four selected teaching hospitals of Shahid
Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. Data collection was carried out using the
questionnaires of the organization-oriented standards of joint commission international
including 76 questions in 6 areas of improving quality and patient safety, infection prevention
and control, leadership and guidance, safety and facility management, training and staff
competence and information and communication management. Descriptive statistics were
used as mean and percentage. Data were entered into SPSS20 software.
Results: The compliance rate of organization-oriented standards in the hospitals was 81.2%
that indicated the relative readiness with regard to the standards of joint commission
international in attracting medical tourists. The highest compliance rate of standards was
related to safety and facility management (84.4%) and the lowest compliance rate was related
to quality improvement and patient safety (75.2 %).
Conclusion: Hospitals should pay more attention to the quality improvement and patient
safety in order to meet international standards and obtain an international accreditation
certificate, and they are supposed to improve standards in this area through corrective actions.
Keywords: Medical Tourism, Joint Commission International, Quality Assurance,
Organization-Oriented Standards, Teaching Hospital
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