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مقدمه :واحد تغذیه از مهمترین واحدهای پشتیبانی بیمارستان میباشد و رضایتمندی بیماران را به مقدار زیادی تحت تأثیر قرار م یده د
توجه مدیران به کیفیت خدمات بخش تغذیه باعث کاهش هزینههای بیمارستان خواهد ش د در نتیج ه ای ن مطالع ه ب ه منر ور شناس ایی
چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی منتخب انجام شد
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی در سال  2981انجام شد نمونهها به روش هدفمند و گلوله برف ی
وارد مطالعه شدند روش گردآوری دادهها ،مصاحبه نیمه ساختار یافته بود  12نفر از افراد مرتبط با فعالیت بخش تغذیه و مطلع در این زمینه
انتخاب شدند تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل چارچوبی انجام شد
یافتهها :در مطالعه حاضر چالشهای شناسایی شده در قالب  1کد اصلی و  12کد فرعی شناسایی شدند کدهای اصلی ش امل قرارداده ا و
مناقصات ،نرارت ستادی ،تأمین مالی ،نرارت صفی ،نیروی انسانی ،کیفیت غذا و فضای فیزیکی بودند
بحث و نتیجهگیری :توجه به بخ ش تغذی ه در بیمارستان یکی از مهمترین عوامل در بهبود سالمت بیماران و امری جداناپذیر از فرآیند
درمان است بنابراین ﻻزم است مدیران بیمارستانها و سیاستگذاران توجه ویﮋهای به این موضوع داشته باشند ،در همین راستا میت وان ب ا
بازنگری در قراردادها و مناقصات ،نرارت ستادی ،تأمین مالی ،نرارت صفی ،تأمین نیروی انسانی ،افزایش کیفی ت غ ذا و فض ای فیزیک ی
میتوان وضعیت بخش تغذیه بیمارستان را بهبود بخشید

چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی

نرگس حیدری و همکاران

واحد تغذیه از مهمترین بخشهاای بیمارسااا و باه

است بلکه در کنارل هزینههای بیمارسااا هام حااهز

عنوا یکی از ارکا سالمت بیمارا و همچنین ارتقاء

اهمیات مایباشااد ( )2بنااابراین ،ماادیریت و نظااار

بهبااود بیمااارا در بیمارساااا مایباشااد و در نهایات

درست و صحیح بار بخاش تغذیاه عامال مهمای در

رضایامندی بیمارا را به مقادار زیاادی تحات تاأثیر

کاهش هزینه و کسب رضایت بیمارا میباشاد (.)11

قرار میدهد ( .)1در همین رابطه پژوهشگرا بار ایان

مطالعا

انجام شاده در ایان زمیناه نشاا مایدهناد

اعاقاد هساند که این واحادها بایاد باه عناوا بخاش

کیفیت خدما

جداییناپذیر در فرآیند درما و رضایت بیمارا مورد

بیشار بیمارساا ها میباشد ( .)9، 12بر هماین اساا

توجه قرار گیرند (.)2

طبق ناایج به دست آماده از مطالعاه  Abdelhafezو

غذایی بیمارسااا  ،مشاکلی رایاج در

بیمارساا ها توجه به واحد تغذیه بیمارساا میباشاد

بود دمای غذا میباشاد ( Sahin .)9و همکاارا در

کااه عاااملی اساس ای در فرآینااد درمااا و مااد زما

این زمینه بیا میکند که اکثر بیماارا باه دلیال عادم

بهبودی قلمداد میشود ( .)3از آنجایی که بیماارا باه

رضایت از کیفیت غذای بیمارساا  ،مقدار بسیار کمای

عنوا مشاریا اصلی بیمارسااا شاناخاه مایشاوند،

از غذا را مصر

میکردند ( .)2ارزیابی سرویسهاای

درما صحیح و جلب رضایت آ ها مهمتارین هاد

غااذایی در بیمارساااا نااه فقااط باارای رفاااه و تغذیاه

در نظام سالمت میباشد ( .)4بیمارسااا هاا خادما

بیمارا مهم است بلکه در کنارل هزینههای بیمارساا

مشابه ولای باا کیفیات مافااو

اراهاه مایدهناد ()5

هم حاهز اهمیت میباشد .الزم به ذکر است در کشاور

بنابراین ،هرچه کیفیت خدما

باالتر باشد ،رضایت و

نپذیرفااه اسات و

ما مطالعهای در این زمیناه صاور

وفاداری بیمارا به بیمارساا افزایش ماییاباد و ایان

مطالعا

عامل سبب ماندگاری و رشد یک بیمارساا مایشاود

رضااایامندی بیمااارا  ،پرساانل ،پزشااکا و غیااره از

(.)6،7

انجام شده در این حوزه معماوالً مرباوط باه
بخش تغذیه میباشند بنابراین ،بررسی

امروزه ،مدیرا سازما ها با چالشهاای بسایاری از

چالشهای واحد تغذیه بیمارساا الزم و ضروری باه

مواجااه م ایباشااند .در ای ان

شناسااایی

جملااه کیفی ات خاادما

نظاار م ایرسااد .مطالعااه حاضاار بااا هااد

خصوص بیمارساا ها به دلیال اهمیاای کاه در نظاام

چالشهای واحد تغذیه بیمارساا آموزشی مناخب در

سالمت دارند ،بیش از سایر سازما ها با این موضاو

شهر کرما انجام شد تا از این طریق گامی در جهات

بیمارا و مسئوال

در

روبهرو هساند ( .)8ارزیابی نظرا

مرتبط با واحد تغذیاه بیمارسااا در ارتقااء و بهباود

بهبااود وضااعیت تغذیاه بیمااارا و اراهااه خاادما
بیمارساا برداشاه شود.

کیفیت سرویس غذایی بیمارساا نقاش قابالتاوجهی
دارد ( .)9همچنین توجه مدیرا باه کیفیات خادما

روش بررسی

بخاش تغذیاه باعااک کاااهش هزینااههااای بیمارساااا

مطالعه حاضر یک پژوهش کیفای باود کاه باه شایوه

خواهد شد ( .)11ارزیابی خادما
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بخاش تغذیاه در

پدیدارشناسی در ساال  1397در بیمارسااا آموزشای
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یکی از مهمترین عوامل ماؤثر در کیفیات خادما

همکارا یکی از چالشهاای بخاش تغذیاه نامناساب

کیفیت خدما

] [ DOI: 10.22034/5.2.203

مقدمه

بیمارساا ها نه فقط برای رفاه و تغذیاه بیماارا مهام

چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی

نرگس حیدری و همکاران

ایان

یادداشتنویسی در حاشیه مان انجاام شاد و تجاارب

بیمارساا باه بیماارا و دانشاجویا باود .دادههاا از

مصاحبهشوندگا ثبت شد .برای کادگاذاری اولیاه از

طریق مصاحبه نیمه سااخاار یافااه گاردآوری شادند.

کلمااا

خااود مصاااحبهشااوندگا و برداشااتهااای

شاارکتکنناادگا در مصاااحبه از ب این پرساانل واحااد

پژوهشگر از گفاههای آ ها اسافاده شاد .موضاو هاا

تغذیه ،مدیرا و رؤسای بیمارساا  ،کارکنا مرتبط باا

چندین بار بازخوانی شدند تا بر اسا

تشاابه معناایی

بخااش تغذیااه معاوناات درمااا و معاوناات توسااعه

در کدهای اصلی و فرعی جایگزین شوند .موضو هاا

بیمارساا بزرگی و حجم بااالی اراهاه خادما

مناخب بودند .این افراد بر اسا
داشان مهار

و اطالعا

معیارهاایی از قبیال

کافی در این زمینه ،داشاان

شدند.
برای اطمینا از پایایی و روایای دادههاای کیفای از

عالقه به موضو پاژوهش و همچناین مارتبط باود

چهار معیار قابل قباول باود  ،اناقاالپاذیری ،قابلیات

مصاحبهشوندگا با بخش تغذیه وارد پژوهش شادند.

اطمینا و تأییدپذیری اسافاده شد ( .)13برای اطمینا

نمونهگیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شاد

از قابل قبول بود دادهها ،نمونهگیری با حداکثر تناو

و حجم نمونه تا اشبا دادهها به  25نفر رسید .جهات
انجاااام مصااااحبه اباااادا طااای تماااا

صور

گرفت .ضامن ایان کاه مصااحبههاا در باازه

تلفنااای باااا

زمانی  6ماهه انجام شد و مواردی همچو تخصایص

مصاحبهشوندگا  ،زماا انجاام مصااحبههاا و محال

زما کافی برای جمعآوری دادهها و حسن ارتبااط باا

مناسب از نظر مصاحبهشوندگا تعیین شد .مد زما

شرکتکنندگا در تحقیق و یادداشتبرداری همزماا

باارای هاار مصاحبهشااونده 31 ،تااا  41دقیقااه بااود.

با ضبطصو

مصاااحبههااا بااه کمااک ضبطصااو  ،ضاابط شاادند.

لحاظ گردید .عاالوه بار ایان کادهای تهیاه شاده از

مصاحبهها ،فردی و بدو ساخاار و با یک سؤال کلی

مصاحبهها در اخایار شارکتکننادگا قارار گرفات و

بیشاار و

مورد نظر به تأیید آ ها رسید.

آغاز شد و باه تادریج باه سامت ساؤاال

و ثبت دادهها در طول اجرای پاژوهش

بعد از اعمال اصالحا

عمیقتر پایش رفات .از مصااحبهشاوندگا  ،رضاایت

به منظور اطمینا از قابلیت اناقاال ،ساعی گردیاد کاه

آگاهاناه اخااذ گردیاد .رضااایت آگاهانااه شااامل حااق

کلیه مراحال اجارای پاروهه ،محایط و زمیناه اجارای

شرکت اخایاری در مطالعه ،ضبط مصاحبه بادو ناام،

مطالعه به طور کامل برای مصاحبهشوندگا شرح داده

رعایت رازداری توسط محقق ،آگااهی از نااایج کلای

شود .برای تأمین معیاار قابلیات اطمیناا نیاز فرآیناد

مطالعه بود.

انجااام مطالعااه در اخایااار اساااتید بااا سااابقه انجااام

ابادا دادههای مصاحبهها ،تایاپ شادند .ساپس باه

پژوهشهای کیفی قرار گرفت و آ ها پس از بازنگری

منظور اساخراج کدها ،دادهها کلمه باه کلماه خواناده

فرآیند مطالعه ،ناایج پژوهش را مورد تأیید قرار دادند.

شد .کلمهها ،جملهها و پااراگرا هاایی از گفااههاای

جهت تأییدپذیری ،دادهها به تأیید مشارکتکنندگا و

مهام و مارتبط باا

همچنین همکارا گروه تحقیاق و دو نفار از اعضاای

موضااو پااژوهش بودنااد ،بااه عنااوا واحااد معنااایی

علمی خارج از گروه تحقیق رسید .برای تجزیه

مصاحبهشوندگا که حاوی نکاا
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مدیریت و منابع و پیمانکار واحاد تغذیاه بیمارسااا

بر اسا

تشابه ،تفاو

معنایی و مفهومی طبقاهبنادی

] [ DOI: 10.22034/5.2.203

افضلیپور در شهر کرما انجام شد .دلیل اناخاب ایان

( )Meaning Unitدر نظاااار گرفاااااه شاااادند و

چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی

نرگس حیدری و همکاران

شد .بدین ترتیب که پژوهشاگرا بعاد از آشانایی باا

الگوها و روابط مورد نظر از یافاهها اسانااج گردید.

شناسایی و بر اساا

کلیادی را

آ  ،یاک چاارچوب موضاوعی

تنظیم کردناد و ساپس تماام نوشااههاای مرباوط باه
مصاحبههای فردی را بر اسا

چاارچوب موضاوعی

حاصل مورد بازبینی قرار دادند و یک منبع موضاوعی

یافتهها

در بررساای چااالشهااا و مشااکال

بخااش تغذیااه

بیمارساا آموزشای مناخاب در شاهر کرماا  7 ،کاد
اصلی و  21کد فرعی شناسایی شد.
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مناسب چیدما نمودند .مفااهیم ،تضاادها ،نظریاههاا،

جدول  :1کدهای اصلی و فرعی مربوط به چالشهای واحد تغذیه در بیمارستان آموزشی منتخب
ردیف

کدهای اصلی

8

قراردادها و مناقصات

3

نظارت ستادی

2

تأمین مالی

1

نظارت صفی

5

نیروی انسانی

2

کیفیت غذا

کدهای فرعی
عدم شفافیت مناقصات
محدود بودن تعداد شرکتکنندگان در مناقصات
ابهام در مالکهای تعیین صالحیت شرکتکنندگان در مناقصات
نبود حجم و مقدار یکسان در قرارداد طبخ و توزیع غذا
نبود تعدیل سالیانه قراردادها
دقیق نبودن برآورد و مبانی قیمتها
عدم ضمانت اجرایی جریمههای تعیین شده برای پیمانکار
عملکرد ضعیف معاونت پشتیبانی در خصوص پیمانکاران
ضعف مالی بیمارستان
هزینههای باالی صنعتی سازی آشپزخانه
حذف شدن ناظران ریزبین توسط پیمانکار
حل شدن ناظران در سیستم
عدم حضور ناظر مقیم در شیفتهای عصر و شب در بیمارستان
تعویض متعدد ناظرین
عدم تفکیک وظایف بین بهداشت محیط و کارشناسان تغذیه
عدم حمایت مدیریت بیمارستان از کارشناسان تغذیه
اختیار ناکافی پیمانکار در خصوص پرسنل آشپزخانه
کیفی بودن شاخص تغذیه
کیفیت پایین غذا به خاطر پخت سنتی

فضای فیزیکی
0

302
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و تحلیل مصاحبهها از روش تحلیل چارچوبی اسافاده

تجربیا

دامنه و تنو مطالب ،مفاهیم و موضاوعا

و تحقیقاا

انجاام شاده باا هام مقایساه و

مشکالت زیرساختی آشپزخانه
رعایت نکردن ضوابط فنی ،مهندسی و طراحی آشپزخانه و فضاهای مرتبط
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چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی

نرگس حیدری و همکاران

منااصات

بودند از نبود حجم و مقدار یکسا در قرارداد طبخ و

اولااین موضااو اصاالی اساااخراج شااده از نظاارا

توزیع غذا ،دقیق نبود برآورد و مباانی قیماتهاا در

شرکتکنندگا در رابطه با چالشهای بخاش تغذیاه،
مربااوط بااه قرادادهااا و مناقصااا

مشااکال

قراردادها و مناقصا

بااود.

باه اقاضاای طباع و ماهیات آ

و نبااود تعاادیل سااالیانه قراردادهااا در ایان

مناقصااا

خصوص تعدادی از مصاحبهشوندگا عناوا کردناد:

«قراردادها تعدیل سالیانه ندار به طوری که اگه تورم

جهت تأمین مناافع عماومی افاراد جامعاه ،قاوانین و

شرکت کننده دیگری اظهار داشت «شارکتهاایی کاه

خاصی برای آ ها تدوین نموده است .سالیانه

شرکت میکنن زیاد نیساان و ایان روی

مقررا

مبالغ زیادی از بودجه عماومی دولات صار

انعقااد

در مناقصا

حق اناخاب ما تأثیر میذاره» (م.)22 .

قراردادها در فعالیتهای عمرانی و طرحهای خدماتی

کد اصلی دوم :مشکالت مربوط به نظارت ستادی

ماایگااردد و از ایاان رو در راساااای حساان اجاارای

دومااین کااد اصاالی شناسااایی شااده از مصاااحبههااا

طرحهای مزباور ،الزم اسات قراردادهاای پیمانکااری

مشکال

ساادی بود کاه از اهمیات

مربوط ،به نحوی مطلوب منعقاد و مفااد آ هاا اجارا

ویاژهای در کیفی ات خاادما

گردد .در رابطه با این موضو  6کد فرعای اسااخراج
شد .عدم شفافیت مناقصا

یکی از کدهای فرعی بود

که مصاحبهشاوندگا باه آ اشااره کردناد .مصااحبه

صور

مربوط به نظار
نظار

برخااوردار بااود کااه در

دقیق هزینهها ،کاهش یافاه و کاارآیی

افزایش مییابد .عادم ضامانت اجرایای جریماههاای
تعیین شده بارای پیمانکاار (عادم تاوبیخ پیمانکاارا

شونده  11در این باره عنوا نمود کاه «در مناقصاا

توسط معاونت پشایبانی) و نظار

معموالً شرکتهای با نفوذ و قَدَر با هم تبانی دارند که

پیمانکااار دو کااد فرعاای ایاان مبحااک بودنااد کااه

هر پیمانکار کادام بیمارسااا اناخااب کناد» (م.)11 .

مصاحبهشاوندگا باه آ هاا اشااره کردناد .مصااحبه

یکی دیگر از موضوعا

مطرح شاده ،محادود باود

ضعیف بر عملکرد

شوندهای در این باره اظهار داشت« :جریمههای تعیین

باود کاه مصااحبه

شده برای پیمانکار ،ضمانت اجرایی ندارد و معاونات

شونده  25بیا نمود که «یکی از مشکال مناقصه در

پشایبانی جلوی پیمانکارا ضعیف عمل مایکناد» (م

شهرهای کوچک ،انحصاری بود و تقریباً مادامالعمار

 .)17مشارکت کننده دیگری بیا کرد «اگار پیمانکاار

بود او هست و رقابت وجود نداره» (م.)25.

در اجرای قرارداد کوتاهی کنه و جریمه بشاه در اکثار

تعداد شرکتکنندگا در مناقصا

ابهام در مالکهای تعیین صالحیت شرکتکنندگا

مواقع با رابطههایی که وجود داره ،موضو حل میشاه

بحااک دیگااری بااود کااه در موضااو

و جریمااهای پرداخاات نماایشااه» (م .)8.همچنااین

مطاارح شااد .مصاااحبه شااوندهای در ای ان

مشارکتکننده شماره  2بیا کارد «معماوالً باه خااطر

خصوص اظهار داشت« :در مناقصههاا معماوالً بحاک

این که مشکال مالی وجود داره و بیمارسااا هاا باه

احراز شرایط یا تعیین صالحیت وجاود ناداره و تنهاا

پیمانکارا بدهکار  ،معاونت پشایبانی خوب نمیتونه

در مناقصااا
مناقصااا

قیمت پایین ماالک اناخااب قارار مایگیاره» (م.)13.
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دارای اصول و قواعد ویژهای هساند و قانو گاذار در

افزایش پیدا کند ،مبلغ قرارداد زیاد نمایشاه» (م.)24 .
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کد اصلی اول -مشکالت مربووط بوه اراردادهوا و

کدهای فرعی دیگری که به آ ها اشااره شاد عباار

چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی

نرگس حیدری و همکاران

کد اصلی سوم :مشکالت مربوط به تأمین مالی
سومین کد اصلی اساخراج شده ،مشکال

مربوط باه

باعک حذفش میشه» (م.)21 .

خاص و یا در زما هایی که غیرقابل پیشبینی اسات،

ناظرا در سیسام بود که مصااحبه شاوندهای در ایان

بخش عمدهای از نگرانیها را تشکیل مایداد .ضاعف

باره بیا کرد« :ناظرا معموالً چناد مااهی خاوب کاار

مااالی بیمارساااا یکاای از کاادهای فرعاای بااود کااه

میکنن ولی بعد در سیسام حل میشاوند .ریزبینای و

مصاحبهشوندگا به آ اشاره کردند .مصاحبه شاونده

دقاشو پاایین ماییااد» (م .)8.موضاو دیگار ،عادم

شااماره  2در ایاان باااره عنااوا نمااود کااه «یکاای از

حضور ناظر مقایم در شایفتهاای عصار و شاب در

مشکال ضعف مالی بیمارساا هست کاه باه علات

بیمارساا بود .مصاحبه شاوندهای در ایان خصاوص

بدهی به پیمانکارا  ،معماوالً جلاوی پیمانکاار کوتااه

اظهار داشت« :ما باا کمباود نیارو مواجاه هساایم باه

ماایآینااد» .کااد فرعاای دوم ،هزینااههااای باااالی

طوری که توی شیفتهای عصر و شاب نااظر تغذیاه

صنعایسازی آشپزخانه بود که مصااحبه شاوندهای در

حضور ندارد» (م .)19.مشکل دیگار ،تعاویض ماعادد

این بااره بیاا کارد« :تجهیازا ظار شاویی بادو

ناظرین بود .در این خصوص مصاحبهشوندهای عنوا

حرار خشاک ،کاار مایکناد و بهداشاای نیسات و

کرد« :مشکل دیگهای که هست اینه که نااظرا زود باه

مدر هزینه بااالیی داره» (م.)11.

زود عوض میشن مثال ًدر عارض  3مااه اخیار 3 ،تاا

اسافاده از تجهیزا

مصاحبه شونده دیگری بیا کرد «بودجاههاای تعیاین

ناظر عوض شده است» (م.)23.

شده جوابگوی هزینهها نیست ،بنابراین بیمارسااا هاا

کد اصلی پنجم :مشکالت مربوط به نیروی انسانی

در اکثر اوقا

به پیمانکارا بدهکار » (م.)5 .

پنجمین کد اصلی شناسایی شده ،مشکال

مربوط باه

کد اصلی چهارم :مشکالت مربوط به نظارت صفی

نیروی انسانی است که عدم توجه به این مسئله منجار

صافی

بااه چااالشهااای اساسای در بخااشهااای بیمارساااانی

بود که یکی از مهمترین چالشهاای حاال حاضار در

میشود و دربرگیرنده سه کد فرعی بود .عدم تفکیاک

این زمینه میباشد که اگر نظار های صفی به خاوبی

وظایف بین بهداشت محیط و کارشناسا تغذیه یکای

و

از کدهای فرعی بود .مصاحبه شوندهای در ایان بااره

کاهش هزینهها میگردد .در این رابطه چهار کد فرعی

اظهار داشت« :وظایف کارشناسای بهداشات محایط و

شد نااظرا ریازبین توساط

کارشناسای تغذیه به درساای تفکیاک نشاده و عماالً

پیمانکار یکی از موضوعاتی بود که به آ اشااره شاد.

کارشناسااای تغذی اه بای اد درگی ار کااارای مربااوط بااه

مصاحبه شوندهای در این باره عنوا نماود کاه« :اگار

بهداشت آشپزخانه هم باشند» (م .)4.موضو دیگاری

ناظری خیلای از کاار پیمانکاار ایاراد بگیاره معماوالً

که به آ اشاره شد ،عدم حمایت مدیریت بیمارسااا

پیمانکار او فارد را کناار مایذاره» (م .)14.مصااحبه

از کارشناسا تغذیه بود .در ایان خصاوص مصااحبه

شوندهای دیگر بیا نمود «یکی از مشکالتی که وجود

شوندهای بیا کرد« :مدیریت بیمارساا به کارشناسای

چهارمین کد اصلی مشکال

صور

مربوط به نظار

بگیرد منجار باه افازایش کیفیات خادما

اساخراج گردید .حذ

بخش تغذیه اهمیت نمیده و به درخواستهای او ها
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تأمین مالی بود .محدودیتهای بودجهای در زما های

یکی دیگر از موضوعاتی که مطرح شد ،حل شاد
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دارد ،قدر

نداشان نااظر هسات کاه هماین مسائله

چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی

نرگس حیدری و همکاران

بهار باز نیسات» (م .)15.اخایاار ناکاافی پیمانکاار در

رعایت نشده است» (م .)15.موضاو دیگار ،رعایات

خصااوص پرساانل آشااپزخانه (پیمانکااارا رابطااه

نکرد ضوابط فنی ،مهندسای و طراحای آشاپزخانه و

اساخدامی با نیروی خود ندارناد) از دیگار مشاکال

فضاهای مرتبط (اسااندارد نبود مکا آماادهساازی و

این واحد بود که مصاحبه شوندهای در این باره اظهار

نگهداری مواد و طابخ غاذا) باود .در ایان خصاوص

داشاات« :پیمانکااارا رابطااه اساااخدامی بااا نیروهااای

مصاحبه کنندهای بیا کرد« :ما ضوابط فنای ،مهندسای

خودشا ندارند و فقط میتوانناد آشاپز و سرآشاپز و

و طراحی آشپزخانه اساانداردی نداریم مثالً جایی کاه

نگهبا را برای همکااری پیشانهاد دهناد و نیروهاای

مواد نگهداری و غذا برای طبخ آماده میشود معماوالً

دیگر را اگرچه پیمانکار از کار آ ها راضی نباشه ،حق

اسااندارد نیست» (م.)21.

تعویض یا اخراج آ ها را نداره» (م.)11.
کد اصلی ششم :مشکالت مربوط به کیفیت غذا

بحث و نتیجهگیری

مربوط باه کیفیات غاذا

ناااااایج این مطالعه نشا داد واحااااد تغذیااااه در

بود .در صورتی که کیفیت غذا افزایش یابد منجار باه

بیمارساا هاا با چالشهای بسیاری روبهرو مایباشاد.

رضایت بیمارا میشود .اولین کد فرعی ،کیفی باود

مهمترین چالشها از نظر مشارکتکننادگا در زمیناه

ششمین کد اصلی ،مشکال

شاخص تغذیه (نسبی و سلیقهای بود کیفیات غاذا)

قراردادها و مناقصا  ،نظاار

سااادی ،تاأمین ماالی،

بود .مصاحبه شوندهای گفت «کیفیت غذا یک موضو

نظار

نسبی و سلیقهای است ،هر کس بنا به ذاهقاه خاودش

فیزیک ای از چالشهای واحااد تغذی اه بودنااد .در ای ان

غذا را میپسندد» (م .)14.یکی دیگر از موضوعاتی که

مطالعه ،زیرمجموعههای قراردادها و مناقصا

شاامل

مطرح شد ،کیفیت پایین غذا به خاطر پخت سنای بود

شفافیت مناقصا  ،محدود بود تعداد شرکتکنندگا

که مصاحبهشوندهای در این باره بیا کرد« :باه خااطر

در مناقصا  ،ابهاام در ماالکهاای تعیاین صاالحیت

پخت سنای کیفیت غذا پایین مییاد و همچنین پخات

شرکتکننادگا در مناقصاا  ،نباود حجام و مقادار

سنای نیروهای زیادی را در آشپزخانه درگیر مایکناه»

یکسا در قرارداد طابخ و توزیاع غاذا ،نباود تعادیل

(م.)1.

سالیانه قراردادها ،دقیق نبود برآورد و مبانی قیمتها

کد اصلی هفتم :مشکالت مربوط به فضای فیزیکی

بود .در همین رابطه طبیبی و همکارا در مطالعهای با

هفامین کد اصلی شناسایی شده ،مشکال

مربوط باه

صفی ،نیروی انساانی ،کیفیات غاذا و فضاای

عنوا «ارزشیابی راهبرد کااهش تصادی در خادما

فضای فیزیکی بود .فضای فیزیکی مرباوط باه بخاش

پشایبانی بیمارساا های تابعه وزار

تغذیه باید اساانداردهای خاودش را داشااه باشاد تاا

و آموزش پزشکی» به این نایجه رسیدند کاه یکای از

مربوطااه را اراهااه نمایااد .مصاااحبه

دالیااال محااادود باااود تعاااداد پیمانکااااارا و

شوندهای در خصوص مشکال

زیرساخای آشپزخانه

شرکتکنندگا در مناقصاا

ماواردی از قبیال عادم

اظهار داشات« :بیشاار مشاکال

مرباوط باه عوامال

وجود پیمانکاارا توانمناد در ساطح منطقاه ،نااتوانی

باوانااد خاادما

فیزیکی و زیرساختها است که در برخی از بخشهاا
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تغذیه برای عملکارد

از جملااه آشااپزخانه بیمارساااا اساااانداردهااای الزم

چالشهای واحد تغذیه در یک بیمارستان آموزشی

نرگس حیدری و همکاران

خدمت ،حجم فعالیت و تعیین بهاای واحاد خادمت

وجااود بودجااه کااافی و مشااکال

بااود ( .)14همچنااین ناااایج مطالعااه محماادزاده و

میباشد ( .)17-19ناایج مطالعا

اسکندری نیز نشا داد یکی از مشکال

مااالی بیمارساااا
باا مطالعاه حاضار

وجااود دارد عاادم شاافافیت در برگاازاری

بودجه پایین در کشور به بعضی از بیمارساا ها دید و

با مطالعه حاضار

در نایجه بیمارساا ها با این بودجاههاا تاوا صانعای

همراساا میباشد که این میتواند به دلیل این باشد که

کرد آشاپزخانههاا و همچناین بارو ساپاری بخاش

سایای جهت اطال رسانی عمومی به شارکتکننادگا

تغذیه را ندارند.

مناقصااا
مناقصا

است ( .)15ناایج مطالعا

حقیقی و حقاوقی وجاود نادارد و همچناین محادود

مشکل بعدی ،نظار

صفی بود کاه شاامل حاذ

بود تعداد شرکتکنندگا که منجر به ایان مایشاود

شد ناظرا ریزبین توسط پیمانکار ،حل شد ناظرا

که به صالحیت شرکتکننادگا باه خاوبی پرداخااه

در سیسام ،عدم حضاور نااظر مقایم در شایفتهاای

نشود.

عصر و شب در بیمارساا و تعویض ماعادد نااظرین

چالش دیگر واحد تغذیه ،نظار

سااادی باود کاه

باود .در هماین خصاوص  Acikelو همکااارا بیاا

دربرگیرنده عدم ضمانت اجرایی جریماههاای تعیاین

میکند که عالوه بر آموزش ،نظار

شده برای پیمانکاار (عادم تاوبیخ پیمانکاارا توساط

ضروری در زمینه بهداشت آشپزخانه بیمارساا اسات

معاونت پشایبانی) ،عملکرد ضعیف معاونت پشاایبانی

( .)21در ایااان بااااره مطالعاااه  Réglier-Poupetو

در خصوص پیمانکارا باود .نااایج مطالعاه طبیبای و

همکارا نیز ذکر کرد که بیمارساا ها به بخش تغذیاه

همکااارا و  Al-Abriو  Al-Balushiنشااا داد کااه

مناسابی بار تهیاه و

نظار

اهمیت کافی نمیدهند و نظاار

کارکنا هم امری

دقیق بر کار پیمانکار و ماواد و تجهیزاتای کاه

توزیع بهداشای غذا انجام نمیشاود ( .)21از ایان رو

نمیگیرد .ارزشیابیهاا باه

میتوا با توجه به نااایج مطالعاه حاضار ایان گوناه

وی فراهم میکند؛ صور

دلیل طراحی نادرست چک لیستهای ارزیاابی دقیاق

تحلیل کرد ،عدم نظاار

نمیباشد و ناظر بر قراردادها یاا وجاود نادارد یاا باه

نسبت به بخش تغذیاه باعاک کااهش کیفیات غاذا و

درسای نظار

نمیکند ( .)14-16ناایج مطالعاا

باا

کاافی و بایاهمیات باود

همچنین افزایش هزینهها میشود.

مطالعه حاضر همسو میباشد که این میتواند ناشی از

چالش دیگر ،در خصوص نیروی انساانی باود کاه

دقیاق بار روناد اجرایای

دربرگیرنده عدم تفکیک وظایف بین بهداشات محایط

این باشد که فقدا نظاار

پیمانکارا در کشور باعک این مشکل میشود.
مشارکتکنندگا از مشااکل تااأمین مااالی جهاات

و کارشناسا تغذیه ،عدم حمایت مدیریت بیمارسااا
از کارشناسااا تغذی اه و اخای اار ناکااافی پیمانکااار در

برو ساپاری واحاد تغذیاه شاکایت داشااند .اماروزه

خصوص پرسنل آشپزخانه بود .صادقیفر و همکاارا

مواردی از قبیل ضعف مالی بیمارسااا و هزیناههاای

در مطالعهای به این نایجه رسیدند که به دلیال توزیاع

باالی صنعایساازی آشاپزخانه از چاالشهاای بسایار

نامناسب نیارو در واحادهای مخالاف بیمارسااا  ،در

جدی بخش تغذیه میباشد ( .)2،11نایجاه مطالعاا

بخش تغذیه کمبود نیروی انساانی وجاود دارد (.)22
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کارشناسا تغذیه روبهرو هساند ( .)21همچنین ناایج

طاابخ غااذا) بااود .در همااین رابطااه  O'Connorو

مطالعه قنبری جهرمی و همکاارا نیاز نشاا داد کاه

همکارا بیا کردند که یکی از راههای بهبود کیفیات

اهمیت داد مادیرا بیمارسااا باه بخاش تغذیاه و

سرویسهای غذایی ،تجهیزا

سالم و کافی میباشاد

کارشناسااا تغذیااه ماایتوانااد روی سااطح سااالمت

( .)25همچنااین  Stephensonنیااز بیااا کاارد کااه

مراجعااهکنناادگا ت اأثیر مثباات بگااذارد ( .)23ناااایج

آشپزخانههای تهیه و توزیع سرویسهای غاذایی بایاد

مخالف با مطالعه حاضر هامراسااا باود کاه

از لحاظ فیزیکی به طور مناسب سااخاه شاوند (.)26

مطالعا

میتوا دلیل این همراساا باود را در واقاف نباود

قنبری جهرمی و همکارا نیز در مطالعهای بیاا کارد

ماادیرا سیسااام بهداشاات و درمااا بااه اهمیاات

که بهسازی آشپزخانههاا و فاراهم نماود تجهیازا

کارشناسااا تغذیااه دیااد .همچنااین از آنجااایی کااه

مناسب میتواند کیفیت مواد غاذایی را افازایش دهاد

پیمانکارا بخش تغذیه ،خاود اخایااری بارای تاأمین

تا برای اناخاب و اسافاده از تجهیزا  ،کمارین فشاار

نیروهای بخش تغذیه ندارند باعاک پدیاد آماد ایان

به پرسنل وارد شود ( .)23با توجه به همراسااا باود
ناایج مطالعا

چالش میشوند.

دیگر با مطالعه حاضر اینگونه میتوا

مشکل بعدی کیفیت غذا بود که شامل ابعااد کیفای

این ناایج را تحلیل کرد که تأمین زیرساختهاای الزم

بود شاخص تغذیه (نسبی و سلیقهای باود کیفیات

میتواند بر روی کیفیت غذا و حاای تعاداد نیروهاای

غذا) و کیفیت پایین غذا به خاطر پخت سنای بود .در

شاغل در بخش تغذیه میتواند تأثیر بگذارد.

همین خصوص مطالعاه  De Giustiو همکاارا نیاز

چالشهایی شناسایی شده در این مطالعاه نشاا از

نشااا دادنااد کااه باه کااارگیری فناااوریهااای جدیاد

ضعف در قسمتهای مخالف واحاد تغذیاه داشات.

میتواند کیفیت غذا را افازایش دهاد ( .)24در نایجاه

اهمیت عملکارد واحاد تغذیاه بیمارسااا هاا از نظار

میتوا این گونه تحلیل کرد که دسارسای باه غاذای

حساسیت بهداشای ،درمانی ،اقاصادی و حاای گااهی

سالم و با کیفیات ،حاق هار انساانی اسات .خادما

اوقا

غذایی مناسب و مراقبت تغذیاهای در بیمارسااا  ،در

بیشار نباشد ،به طاور یقاین کماار نیاز نخواهاد باود

مفید و انکارناپاذیری دارد .ابااالء

شناسایی شاده بایاد

بهبود بیمارا اثرا

بیمارا بساری به سوء تغذیه ،غیر قابل قبول اسات و
منجر به افزایش مد
طوالنی شد مد

اقامات بیماارا در بیمارسااا ،
بازتوانی و هزینههای غیرضاروری

برای مراقبتهای بیمار خواهد شد.

بنابراین ،برطر

کرد مشکال

در صدر برنامههای بیمارساا ها خصوصااً بیمارسااا
افضلیپور شهر کرما قرار گیرد زیرا هرگونه مشاکل
رفع نشده در این زمینه نهایاااً باه نارضاایای بیماارا
منجر میگردد .ناایج حاصل از این مطالعاه مایتواناد

چااالش دیگاار در واحااد تغذی اه ،فضااای فیزیک ای
مناسب و کافی اعالم شاد کاه شاامل مشاکال

اجاماعی اگر از بخاشهاای دیگار بیمارسااا

باارای بهبااود کیفیاات اراهااه خاادما

بخااش تغذیااه

زیار

بیمارساا ها مورد اسافاده قرار گیرد .مایتاوا گفات

ساااخای آشااپزخانه و رعای ات نکاارد ضااوابط فن ای،

چالشهای مطرح شده در این مطالعه به احامال زیااد
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جزو چالشهای کشوری نیز میباشد که باید مادنظار
سپاسگزاری

مسئولین دانشاگاههاای علاوم پزشاکی کشاور بارای

ایان مطالعاه حاصال طارح پژوهشای تحات عنااوا

اسافاده در برنامهریزیهای کاربردی مربوط به بخاش

«بررسی چالشهای موجود در بخاش تغذیاه و اراهاه

تغذیه قرار گیرد تا بدینوسایله بااوا رضاایت هماه

 یااک مطالعااه کیفاای» بااا شااماره قاارار داد:راهکااار

.جانبه بیمارا از بخش تغذیه را کسب نمود

 و کاااااااااااااااد اخاااااااااااااااال95111237
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پیشنهادها

 در پایاا از ریاسات و مادیریت.پزشکی کرما باود

دارد که اعمال جریمهها در خصاوص عادم

 معاونات، محارم بیمارساا افضالیپاور شاهر کرماا

بر

ضرور

 نظار. ضمانت اجرایی داشاه باشد، انجام تعهدا

 معاوناات درمااا دانشااگاه علااوم،ماادیریت و منااابع

 جداگاناه صاور،واحدهای خرید و توزیع و پخت

پزشکی کرماا و تماامی افارادی کاه در انجاام ایان

 از طریق. تفکیک وظایف به درسای انجام شود.بگیرد

.مطالعه ما را یاری فرمودند کمال تشکر را داریم

و مشااارکت بااا بخااش

انعقاااد قاارارداد بلندمااد

. صنعایسازی آشاپزخانههاا اجرایای شاود،خصوصی
تضاد منافع

.در مطالعه حاضر تضاد منافعی وجود نداشت

رتباهبنادی

همچنین برای بهباود وضاعیت مناقصاا

اساانداردی برای پیمانکارا از لحااظ ساابقه فعالیات
.با کیفیت باال انجام گیرد

انجام خدما
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Abstract
Background & Objectives: Department of Nutrition is one of the most important parts of a
hospital that has a significant role in patient's satisfaction. Managers' attention to the quality
of nutrition services reduces hospital costs. This study was conducted to identify the
challenges of the nutrition department of a selected teaching hospital.
Methods: The present study was a qualitative study done with phenomenological approach in
2018. Purposeful sampling and snowball sampling were used. Data collection was done
through semi-structured interview. Participants were 25 individuals involved in the nutrition
department of the selected teaching hospital in Kerman. Finally, data analysis was done using
framework analysis.
Results: The identified challenges were classified into 7 main codes and 21 sub-codes. Main
codes were the contracts and tenders, staff supervision, financing, operational line monitoring,
human resources, quality of food and physical space.
Conclusion: Paying attention to the hospitals’ nutrition departments is one of the main factors
in patients' recovery and an inseparable part of the treatment process. Therefore, hospital
managers and policymakers should pay particular attention to this part and to improve the
nutrition department status of the hospitals through reviewing and modifying contracts and
tenders, staff supervision, financing, queue monitoring and providing sufficient human
resources, high quality food and required physical space.
Keywords: Nutrition department, Line and staff, Quality, Teaching Hospital
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