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Abstract

Introduction: Considering the importance of teaching and treatment in educational
hospitals and their impact on each other and the importance of the therapeutic and
teaching role of the assistants in educational hospitals, the quality of training of
specialist assistants have been influenced by this project. The purpose of this study was
to Identify and Explain the Affecting Factors on quality of residents education in the
healthcare transformation plan system.
Methods: This qualitative study was performed with qualitative content analysis in
spring of 2019 on 24 managers, faculty members and medical assistants of Mashhad
University of Medical Sciences by purposeful sampling method until reaching to the
theoretical saturation and confidentiality of the data was carried out. Data were
collected by semi-structured interviews, organized, categorized, and analyzed by
MAXQDA10 software.
Results: The data were extracted based on three main axes of treatment burden, clinical
education, and process monitoring. Furthermore the data were also extracted based on
9 axis of treatment priority of treatment on education, increasing the number of patients,
professional ethics (medical error, satisfaction), the skills of assistants, teacher-assistant
teaching, theoretical training, management weakness and expertise of the project, the
lack of proper separation of the budget, the time of education, treatment, and research,
the lack of allocation of resources and facilities.
Conclusion: The findings of this study indicated that the quality of medical education
in the implementation of the health system reform plan has been influenced in three
aspects including treatment burden, clinical education, and process monitoring.
Regarding to these issues, it is necessary to pay attention to the medical education of
specialized residents in educational hospitals in the next step of implementation of this
plan or such plans.
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چکیده
مقدمه :با توجه به همزمان بودن آموزش و درمان در بیمارستانهای آموزشی و تاثیرپذیری از یکدیگر و اهمیت نقش درمانی و آموزشی دستیاران در
بیمارستانهای آموزشی ،کیفیت آموزش دستیاران تخصصی تحت تاثیر این طرح قرار گرفته است .هدف از این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل
تاثیرگذار بر کیفیت آموزش دستیاری تخصصی در اجرای طرح تحول سالمت است.
روشها :مطالعه کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوا در بهار  1398بر روی  24نفر از مدیران ،استادان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به
روش نمونهگیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری و با رعایت محرمانه بودن اطالعات انجام شد .دادهها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته
جمعآوری ،و با نرم افزار  MAXQDA10سازماندهی و مقولهبندی و تحلیل شد.
یافتهها :دادهها در سه محور اصلی بارِ درمانی ،آموزش بالینی ،نظارت بر فرآیند و  9محور فرعی اولویت درمان بر آموزش ،افزایش تعداد بیماران،
اخالق حرفهای(خطای پزشکی ،رضایتمندی) ،مهارت دستیاران ،آموزش استاد به دستیار ،آموزش تئوری ،ضعف مدیریت و کارشناسی طرح ،عدم
تفکیک صحیح بودجه و زمان آموزش و درمان و پژوهش ،ضعف تخصیص منابع و امکانات استخراج شدند.
نتیجهگیری :یافتهها پژوهش نشان داد در اجرای طرح تحول نظام سالمت ،کیفیت آموزش پزشکی تخصصی در سه بعد بارِ درمانی ،آموزش بالینی،
نظارت بر فرآیند از این طرح تاثیر پذیرفته است .با توجه به این ابعاد ،لزوم توجه به بحث آموزش پزشکیِ دستیاران تخصصی در بیمارستانهای آموزشی
در مراحل بعدی اجرای این طرح و یا طرح هایی از این قبیل ،ضروری است.
واژگان کلیدی :طرح تحول نظام سالمت ،کیفیت آموزش دستیاری ،دستیار
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منظر ،بعد درمانی و اقتصتتادی آن بیشتتتر به چشتتم میخورد ،اما
قطعتاً نظتام آموزشتتتی ،بهتداشتتتتی و پژوهشتتتی و حتی فرهنگی
دانشتتگاهها از اجرای این طرح در حال حاضتتر و مهمتر در آینده
تاثیر خواهند پذیرفت] .[11در حال حاضتر ،یک دستتیار که وظیفه
ستنگین خدمترستانی به بیماران را در کنار اعضتای هیات علمی
در بیمارستتتانهای آموزشتتی به عهده دارد ،باید بتواند همگام با
این وظیفه خطیر ،آموزشهای الزم را در محضتتتر استتتتادان فرا
بگیرد ،اما متأستتتفانه بعد از اجرای طرح تحول نظام ستتتالمت با
افزایش تعتداد مراجعین ،گتاهی علیرغم تالش قتابتل ستتتتتایش
استتادان ،مواقعی پیش میآید که آموزش ناخواستته فدای مستأله
درمان بیماران میشتود ،که این امر احتمال خطای پزشتکی و به
خطر افتادن ستتالمتی بیمار را نیز افزایش داده استتت .با توجه به
اینکه حوزه ستتالمت از مهمترین بخش خدمات به مردم استتت،
توجه به ارائهدهندگان خدمات ستتالمت(دستتتیاران) که در آینده
قرار استتت به عنوان متخصتتصتتین در حوزه درمان فعالیت کنند،
حتائز اهمیتت استتتت .بعتد از اجرای طرح تحول نظتام ستتتالمتت،
پژوهشهتای زیتادی در ارتبتا بتا اجرای این طرح انجتام شتتتده
استتتت امتا در مورد تتاثیرپتذیری آموزش از اجرای طرح تحول
تحقیق میدانی صتتورت نگرفته استتت .رزم آرا ،رزم آرا و جوادی
نیا( )1394در تحقیق خود به این مساله اشاره کردهاند که با توجه
به حجم باالی بیماران در ابتدای شتروع طرح به بیمارستتانهای
آموزشتی برای استتفاده از تستهیالت ،آموزش پزشتکی در تمام ابعاد
متاثر شتده استت .با توجه به اهمیت آموزش دستتیاران به عنوان
متخصتصتین آینده ،پرداختن به امر آموزش دستتیاری که از اجرای
طرح تحول نظام ستالمت متاثر شتده استت ،امری ضتروری استت.
لذا هدف اصتلی این پژوهش شتناستایی و تبیین عوامل تاثیرگذار
بر کیفیت آموزش دستتتیاری تخصتتصتتی در اجرای طرح تحول
ستالمت استت .پژوهش حاضتر با استتفاده از رویکرد کیفی از نوع
تحلیل محتوا ،بر استتا نظرات ،مدیران ،استتتادان و دستتتیاران
دانشتگاه علوم پزشتکی مشتهد ،عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش
دستتتیاری تخصتتصتتی در اجرای طرح تحول ستتالمت را مورد
شناسایی قرار داد.

روش کار
این تحقیق بتا رویکرد کیفی و بتا روش تحلیتل محتوای
متتعتتارف ) (Conventional content analysisصتتتورت
گرفت .هدف از تحلیل محتوا شتناستایی اهداف ،ارزشها ،فرهنگ
و تمایالت متن یا نویسنده متن یا فرد مصاحبه شونده ،یا مشاهده
شتتده استتت .به عبارتی مالک ،شتتناخت ناخودآگاه متن استتت.
تحلیتل محتوا ابتتدا بتا توصت تیف عینی ،نظتاممنتد و کمی محتوای
روابط آشتتکار ستتروکار داشتتته اما طی زمان به تفستتیر محتوای
پنهتان بستتتط یتافتت] .[12نمونته تحقیق متدیران ،استتتتتادان و
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امروزه نقش برجستتتتته دانشتتتگتاههتا در تربیتت نیروهتای
متخصتتص برای جامعه و ایجاد خودباوری در پژوهشهای نو در
باالترین ستتطح موجود برکستتی پوشتتیده نیستتت .در این میان
رستتالت عظیم تربیت پزشتتکان متعهد و متخصتتص برای حفظ و
ارتقای ستالمت جامعه بر دوش دانشتگاههای علوم پزشتکی نهاده
شتده استت ] .[1نظام آموزش پزشتکی ایران برای تامین نیازها و
انتظارات داخلی جهت ارتقای ستتالمت جامعه و تضتتمین کیفیت
نیروی انستتتانی برای کستتتب وجتاهتت بین المللی و رتبته اول
منطقهای ،جهت رقابت در بازار جهانی آموزش پزشتتکی ،نیازمند
ارتقای کیفیت آموزش پزشتتکی استتت] .[2پزشتتکان فردا باید
بتوانند به شتکل بهتری ،پاست گوی نیازهای جامعه باشتند و برای
حل مشتتکالت بهداشتتتی جامعه خود ،تبحر و قابلیت مورد نیاز را
کستتب نمایند] .[3ارتقای آموزش پزشتتکی تخصتتصتتی و فوق
تخصتصتی ،به دلیل نقش کلیدی دستتیاران و دانشآموختگان این
رشتهها ،همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران آموزش
پزشتکی استت] .[4دوره دستتیاری پزشتکی دوره مهمی استت و
ستتتطح بتاالیی از انرژی جستتتمی و روانی را طلتب میکنتد ].[5
دستتیاران از ارکانهای کلیدی در ارتقاء و بهبود عملکرد ستیستتم
آموزشی و درمانی محسوب میشوند و درمان شبانهروزی بیماران
در مراکز آموزشتی علوم پزشتکی بر عهده دستتیاران میباشتد].[6
متاستتفانه فرایندهای آموزشتتی امروزه با چالشهایی مواجه شتتده
استت و در پارهای موارد از اهداف برنامهها دور شتدهاند .دستتیاران
برای جبران کمبود پزشتک در بیمارستتانهای آموزشتی مشتوول به
کتار میشتتتونتد] [7و بتا حجم زیتادی از مطتالتب علمی و کتارهتای
عملی که به طور فشتترده انجام میدهند ،مواجه هستتتند] .[8در
آموزش پزشتکی فراگیران هم در آموزش و هم در درمان بیماران
نقش دارند ،مشتتکالتی مانند افزایش جمعیت ،شتتلوغی و ازدحام
بخشهای اورژانس ،کمبود منابع و ستایر مشتکالت حوزه درمان
مستتتقیم یا غیرمستتتقیم آموزش را تحت تاثیر قرار میدهد].[4
ستتیستتتم آموزش عالی همیشتته شتتاهد تنوع برنامههای تربیت
دانشجوی پزشکی بوده ،ضمن اینکه برنامهها دارای کاستیهایی
نیز بوده که برای اصتالح آن تالشهایی صتورت گرفته استت .در
همین راستتتا همیشتته مشتتکالت درمان و بهداشتتت با وضتتعیت
آموزش پزشتکی عجین بوده استت] .[9وزارت بهداشتت ،درمان و
آموزش پزشکی کشور همزمان با تحوالت صورت گرفته در سایر
کشتتتورهای جهان ،طرح تحول ستتتالمت را از  15اردیبهشتتتت
 1393با هشتتت بستتته خدمتی به طور رستتمی در کشتتور و کلیه
دانشتتگاههای علوم پزشتتکی با هدف اولیه تکمیل حلقه حفاظتی
مردم در مقتابتل هزینتههتای ستتتالمتت ،اجرا کرد کته تتا کنون ادامته
دارد] .[9هدف طرح ارتقای ستطح ستالمت مردم ،کاهش پرداخت
از جیب ،توستعه و ارتقای شتاخص ستالمت جامعه استت] .[10به
طرح تحول ستتالمت از ابعاد مختلفی میتوان نگریستتت ،از یک
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دستتیاران تخصتص دانشتگاه علوم پزشتکی مشتهد بودند که به
روش هدفمند انتخاب شدند .در ابتدا محقق با مشارکت کنندگانی
که معرفی شتده بودند تما گرفت و ضتمن بیان هدف تحقیق،
روش مصتتاحبه ،اطمینان از محرمانه بودن مصتتاحبه ،در صتتورت
موافقت ،زمان و مکان مصتاحبه توستط مشتارکتکنندگان تعیین
شتتد .مصتتاحبهها از دی ماه  1397شتتروع و تا اردیهشتتت 1398
ادامه پیدا کرد .مصتاحبهها توستط نویستنده مستئول و در محیطی
آرام انجام شتد .در مجموع  24مصتاحبه بصتورت حضتوری انجام
گرفت .ویژگی شرکت کنندگان در جدول  1خالصه شده است:
دادهها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعآوری شد .ابزار
جمعآوری دادهها سواالتی است که توسط متخصصین روایی آن
تایید شده و توسط محقق از افراد مصاحبه شونده پرسیده شد15 .
سوال مطرح شده که  3سوال از کل سواالت در قسمت ذیل
مشاهده میشود:
 -1عوامل تاثیرگذار طرح تحول سالمت بر آموزش کدامند؟
 -2چه پیشنهادهایی برای ارتقای آموزش دستیاری در اجرای
طرح تحول سالمت دارید؟
 -3به نظر جنابعالی هرچه تعداد مریض بیشتر باشد ،با توجه به
اینکه قسمتی از آموزش تجربه است ،کیفیت آموزش بهتر
خواهد شد؟
مصاحبه با رضایت مصاحبه شوندگان ضبط و متن مصاحبهها
در اولین فرصت بصورت کلمه به کلمه و با ادبیات مصاحبه-
شوندگان تایپ شد .متن هر مصاحبه چند بار خوانده شد تا
پژوهشگر به درک عمیقتری از دادهها برسد .تحلیل دادهها بعد از
جمعآوری دادهها به روش تحلیل محتوای متعارف و مطابق با
روش گرانهیم و الندمن( )2004انجام شد .کدگذاری با استفاده از
نرم افزار  MAXQDA10انجام گرفت .متن هر مصاحبه ،بعد

از بارگذاری در نرم افزار ،کدگذاری و سازماندهی شد .در کدگذاری
متن مصاحبهها به واحدهای معنایی(کدها) شکسته شد .کدهای
اولیه فهرست شد و در پایان کدگذاری از نرم افزار
 MAXQDA10خروجی به صورت اکسل گرفته شد .کدها و
متن اختصاص داده شده به هر کد در قالب فایل اکسل و بر اسا
فرد مصاحبه شونده مشخص شد .بعد از استخراج کدهای باز ،کدها
بر اسا تشابه مفهومی و معنایی گروهبندی و هر طبقه با عناوینی
که مبین ویژگیهای آن بود ،نامگذاری شد .به تدریج با مقایسه و
ادغام مداوم ،دادهها در طبقات اصلی جا گرفت و در نهایت
مضمونها استخراج شدند.
مقبولیت دادهها( )Credibilityبا مرور دست نوشتهها توسط
مشارکتکنندگان صورت گرفت .بعد از پیاده سازی مصاحبهها،
متن مصاحبهها به چند نفر از مصاحبه شوندهها ارسال شد تا متن
تایپ شده مورد تایید قرار گیرد ،همچنین نمونهگیری با حداکثر
تنوع( مدیران ،استادان ،دستیاران) باعث افزایش اعتبار دادهها شد.
قابلیت تایید( )Confirmabilityبا رعایت بیطرفی محقق،
توافق روی کدها و درون مایهها صورت گرفت .بعد از استخراج
کدها و مشخص شدن مقوله های اصلی و فرعی نتایج تحقیق در
اختیار دو نفر از اعضای هیات علمی قرار گرفت و تایید شد .قابلیت
اطمینان دادهها( )Data Dependabilityبا استفاده از نظرات
کارشناسان و مطالعه مجدد کل دادهها فراهم شد .بعد از انجام ده
درصد از کدگذاریها ،متن مصاحبهها در اختیار دو کارشنا قرار
گرفت تا مجددا کدگذاری انجام شود و به این ترتیب ،قابلیت
اطمینان دادهها حاصل شد و همچنین قابلیت انتقال
( )Transferabilityاز طریق مصاحبه با مشارکتکنندگان
متفاوت و ارائه نقل قولهای مستقیم ،تبیین غنی دادهها را امکان-
پذیر کرد].[12

جدول .1مشخصات افراد مصاحبه شونده
مدیران

استادیارگروه بیمارهای قلب و عروق

داخلی(پایه)4

دانشیار گروه جراحی عمومی

زنان و زایمان(پایه)4

دانشیار گروه ارولوژی

بیماریهای قلب و عروق(پایه)4

معاون آموزشی بیمارستان قائم(عج)(دانشیار ،گروه بیماریهای اعصاب)

استادیار گروه زنان

بیهوشی(پایه)4

معاون آموزشی بیمارستان اکبر(استاد ،گروه اطفال)

دانشیارگروه ارتوپدی

بیماریهای موز و اعصاب(پایه)4

معاون آموزشی دانشگاه(دانشیار ،گروه چشم پزشکی)

دانشیار گروه جراحی عمومی

طب اورژانس(پایه)3

مدیرگروه آموزشی (استاد ،گروه بیماریهای اعصاب)

استادیارگروه بیهوشی

بیماریهای موز و اعصاب(پایه)3

استادیار گروه زنان

زنان و زایمان(پایه)2

مسئول آموزش دستیاری گروه آموزشی (دانشیار ،گروه داخلی)
رئیس بخش زنان(دانشیار ،گروه زنان)
معاون آموزشی تخصصی دانشکده پزشکی(استاد ،گروه جراحی موز و اعصاب)

معاون آموزشی گروه (استادیار ،گروه جراحی موز و اعصاب)

نتایج
تحلیتتل دادههتتا در نهایتتت 3مضتتمون اصتتلی و  9مضتتمون
فرعتتی از عوامتتل تاثیرگتتذار بتتر کیفیتتت آمتتوزش دستتتیاری
تخصصی در اجترای طترح تحتول ستالمت را شناستایی کترد:
 -1بتتارِ درمان(اولویتتت درمتتان بتتر آمتتوزش ،افتتزایش تعتتداد
65

بیمتتاران ،اختتالق حرفتتهای) -2 ،آمتتوزش بتتالینی (مهتتارت
دستتتیاران ،آمتتوزش استتتاد بتته دستتتیار ،آمتتوزش تئتتوری) و -3
نظتتارت بتتر فرآیند(ضتتعف متتدیریت و کارشناستتی طتترح ،عتتدم
تفکیتتک بودجتته و زمتتان آمتتوزش ،درمتتان و پتتژوهش ،حتتذف
منابع و تخصیص آن).
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استادان

دستیاران تخصص

جدول  .2تاثیر بارِ درمانی بر کیفیت آموزش دستیاری
مقوله

اولویت درمان بر آموزش

افزایش تعداد بیماران

اخالق
پزشکی

اخالق
حرفه ای
رضایت
مندی

زیرمقوله

افراد مصاحبه شونده

افزایش کار درمانی استادان ،افزایش بار بیمار در بیمارستانهای
آموزشی\افزایش کار درمانی استادان با پرداخت کارانه ،افزایش کار
درمانی استادان\خستگی استادان ،افزایش کار درمانی دستیاران ،آموزش
دستیاران تحت نظارت گارد باال\شیفت کار درمانی از گارد باالتر به گارد
پایینتر ،استفاده از دستیاران به عنوان نیروی کار ارزان قیمت ،افزایش
خدمات رسانی به مردم ،اولویت درمان بر آموزش ،افزایش سطح درمان،
اهداف طرح تحول نظام سالمت\رایگان شدن تجهیزات و وسایل
پزشکی\کاهش دغدغه بیماران

P01, P02,p03, p04,
,p05,p06,p07, p08,p09,
p10,p11,
p12,p13,p14,p15,p16, ,p17,
p18, p19, ,p20,p21, ,p22,
p24

125

افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی ،گسیل شدن بیماران از
بیمارستانهای خصوصی به سمت بیمارستانهای دولتی

P01, P02,P03,p05,p06,
p07,p08,p09,p10,p11,p13,
p14,p15,p16,p17, ,p21,p24

71

افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی\افزایش خطای پزشکی،
افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی\اخالق حرفه ای\تحت تاثیر
گرفتن اخالق حرفهای دستیاران ،افزایش بار بیمار در بیمارستانهای
آموزشی\اخالق حرفه ای\متاثر بودن اخالق حرفهای از محیط
کار\رابطه پزشک -بیمار\آسیب دیدن بیمار ،شکایت بیمار ،آسیب به
بیماران در آینده
ایجاد نارضایتی در بین استادان و پزشکان ،ایجاد نارضایتی در بین مردم،
اهداف طرح تحول نظام سالمت\رایگان شدن تجهیزات و وسایل
پزشکی\نارضایتی همراه بیمار ،پرداختی پزشکان\ایجاد رقابت ناسالم در
بین استادان برای ویزیت و عمل بیماران ،افزایش بار بیمار در
یمارستانهای آموزشی\افزایش فشار و استر دستیاران ،انگیزه
دستیاران\کاهش انگیزه دستیاران ،ارزیابی استادان بصورت
نامحسو \کاهش انگیزه پزشکان برای هیات علمی شدن ،ایجاد
مشکالت روحی برای دستیاران ،از بین رفتن جایگاه پزشکی ،مدعی و
طلبکار بودن بیماران بعد از دریافت خدمات رایگان

P01, p02,o03, p05, p07,
p08, p09, p10, p13, p14,
p15, p16, p17,p18, p19,
p20, p21, p22, p24

P01, p02, p03, p05, p07,
p08,p09,p11, p12,p13, p14
p15, p17, p18, p19, p21,
p22, p23, p24

میزان تکرار
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111

جدول  .3تاثیر آموزش بالینی بر کیفیت آموزش دستیاری
مقوله

مهارت
دستیاران

افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی\افزایش مهارت دستیاران،
افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی\کاهش مهارت دستیاران،
افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی\کمک به افزایش تجربه
دستیاران ،افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی\کاهش مهارت
دستیاران\کاهش آموزش در اتاق عمل ،افزایش ظرفیت دستیاری\کاهش
آموزش\کاهش مهارت دستیاران

P01,p02, P03,p04,p05, p06,p10,p11,
p13,p14,p15,p17, p18,p20, p22,p24

آموزش استاد
به دستیار

افزایش ظرفیت دستیاری\کاهش آموزش ،افزایش ظرفیت پذیرش
دستیاری ،افزایش مستند نویسی دستیاران ،افزایش بار بیمار در بیمارستان-
های آموزشی\آموزش دستیاران بر اسا آزمون و خطا ،کاهش فرصت
آموزش استاد به دستیار  ،تحت تاثیر قرار گرفتن آموزش پزشکی\تحت
تاثیر قرار گرفتن همه مقاطع آموزشی از طرح تحول\کاهش آموزش
پزشکی عمومی ،از دست دادن بعضی کیسهای آموزشی دستیاران با
حضور پزشک درمانی

P01,p02, P03,p04,p05, p06,p07,
,p08,p09,p10,p11, p12,p13,
p14,p15,p16, p17,p18,p19,p21, p22,
p23,p24

آموزش تئوری

افزایش بار بیمار در بیمارستانهای آموزشی\کاهش زمان مطالعه
دستیاران ،تحت تاثیر قرار گرفتن آموزش پزشکی\آموزش تئوری
دستیاران\کاهش مشارکت دستیاران در کال  ،تحت تاثیر قرار گرفتن
آموزش پزشکی\آموزش تئوری دستیاران\کاهش آموزش تئوری دستیاران

P01,p02,p03,p06,p07,p08,p09,p10,
p13,14,p15,p17,p18,p19,p21
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زیرمقوله

افراد مصاحبه شونده

تعداد

133

59

66

شناسایی و تبیین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش دستیاری تخصصی در اجرای طرح تحول سالمت
جدول  .4تاثیر نظارت بر فرآیند بر کیفیت آموزش دستیاری
مقوله

زیرمقوله

افراد مصاحبه شونده

ضعف مدیریت و کارشناسی
طرح

عدم کارشناسی طرح تحول از دید افراد درگیر در طرح تحول ،طرح تحول نظام
سالمت طرح بدون کارشناسی ،مشکل در اجرای طرح تحول سالمت\نبودن
مدیریت و نظارت در اجرای طرح تحول سالمت ،کمبود بودجه در اجرای طرح
تحول ،آسیب دیدن بیمارستانهای خصوصی ،اهداف طرح تحول نظام
سالمت\کاهش پرداخت هزیته توسط بیمار ،افزایش ظرفیت دستیاری\بیکاری
متخصصین ،اهداف طرح تحول نظام سالمت\کاهش پرداخت هزیته توسط
بیمار\دسترسی همگان به خدمات درمانی

P02,p03, p04, p05,
p06, p07, p08,
p09,p10, p11, p12,
p13,p14,p15, p16,
p17, p18, p19, p20,
p21, p22, p23, p24

117

عدم تفکیک صحیح بودجه
و زمان آموزش و درمان و
پژوهش

عدم تفکیک صحیح بودجه و زمان آموزش و درمان و پژوهش

P01, p05, p08, p09,
p11, p12, p16, p17,
p18, p19

21

طرح تحول طرح بدون کارشناسی\طرح بدون بررسی منابع ،عدم توزیع عادالنه
یارانه سالمت ،کمبود امکانات و تجهیزات در بیمارستانهای آموزشی بعد از اجرای
طرح تحول ،رایگان بودن خدمات بهداشتی ،افزایش هزینه های درمانی ،پرداختی
پزشکان\ایجاد مشکل در پرداختها ،درآمد پایین دستیاران

P01, p02, p03, p05,
p06, p07, p08, p09,
p10, p11, p12, p13,
p14, p16, p17, p18,
p22, p23, p24

88

منابع

بحث
هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی و تبیین عوامل تاثیرگذار
بر کیفیت آموزش دستیاری تخصصی در اجرای طرح تحول
سالمت است .بدین منظور با متخصصان و صاحبنظران در حوزه
پژوهش ،مصاحبه شد و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آموزش
دستیاری تخصصی در اجرای طرح تحول سالمت احصاء گردید.
نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات بیانگر آن است که عوامل تاثیرگذار
بر کیفیت آموزش دستیاری تخصصی در اجرای طرح تحول
سالمت را میتوان در سه حوزه اصلی بارِ درمانی ،آموزش بالینی
و حوزه فرآیند نظارت و  9حوزه فرعی طبقه بندی کرد.
بارِ درمانی

67

است] Dehghan .[15و همکاران هم در تحقیق خود به این
نتیجه رسیدند ،رضایت بیماران از کیفیت خدمات درمانی
بیمارستانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت افزایش یافته
است که این امر نشان داد در اجرای طرح تحول نظام سالمت،
درمان اولویت اول بیمارستانهای آموزشی قرار گرفت و همین
مساله آموزش را تحت الشعاع قرار داده است].[16
افزایش تعداد بیماران .با توجه به ارائه تسهیالت برای
بیماران در اجرای طرح تحول نظام سالمت ،دغدغه بیماران برای
پرداخت هزینه و دریافت بهترین خدمات از بهترین پزشکان در
بیمارستانهای آموزشی ،کاهش پیدا کرد و همین مساله باعث
افزایش تعداد مراجعین به بیمارستانهای آموزشی شد .یک نفر از
مصاحبه شوندگان درباره مساله فوق چنین اظهار نظر کرده است:
" طبیعتاً همه میان سمت بیمارستانهای دولتی چه اونایی
که میتونن پرداخت کنن چه اونایی که نمیتونن پرداخت کنن چون
به نظرشون میاد دیگه خیلی غیر عاقالنه هست که بخوان هزینه
ده برابر رو بدن"(.)p07
در تحقیقی که  Faridfarو همکاران انجام دادند ،نشان
دادند اجرای طرح تحول باعث افزایش میزان پذیرش کلینیکها
و پاراکلینیکها شد .همانطور که مالحظه میشود اجرای طرح
تحول نظام سالمت تعداد بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای
آموزشی را افزایش داده است].[17
اخالق حرفهای .فشار سیستم به بیمارستانهای آموزشی
برای پذیرش همه بیماران به نوعی بر اخالق حرفهای دستیاران
نیز تاثیرگذار بود .یک نفر از مصاحبه شوندگان در مورد متاثر شدن
اخالق حرفهای این چنین اظهار نظر کرده است:
"وقتی شما در شرایط پرکار قرار میگیرید که مجبورید که
محیطهای آموزشی دانشگاهها به اصطالح پاس بدن به بار
درمانی ،رعایت اون اخالق و به اصطالح شئونات حرفهای گاهی
سخت هست ،بنابراین بار کار قطعاً میتونه که رو اخالق حرفهای
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بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت ،با توجه به کاهش
تعرفه پرداختی بیماران و ارائه خدمات خوب با کمترین هزینه در
بیمارستانهای آموزشی ،تعداد مراجعین به بیمارستانهای
آموزشی افزایش یافت که این مساله مشکالتی را ایجاد کرد .بارِ
درمانی سه مقوله را در بر میگیرد :اولویت درمان بر آموزش،
افزایش تعداد بیماران و اخالق حرفهای(خطای پزشکی ،رضایت-
مندی).
اولویت درمان بر آموزش .در طرح تحول نظام سالمت
عمدتاً به بحث درمان پرداخته شد .باید دقت شود که توجه صرفاً
به درمان ،میتواند آموزش صحیح و جامع دستیاران را تحت تاثیر
قرار دهد که خود اثر غیرقابل جبرانی را بر آینده پزشکی ایران
خواهد گذاشت .یک نفر از مصاحبه شوندگان به مشکل آموزش
دستیاران چنین اشاره کرده است:
" طرح تحول سالمت بزرگترین ایرادش دو تا چیز به نظرم
بود ،یکی اینکه آموزش رو به موازات درمان ندید" (.)p16
 Hoseini sevakو همکاران در تحقیقی که انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که کیفیت خدمات درمانی پس از اجرای طرح
تحول نظام سالمت در بیمارستانهای شهر یاسوج افزایش یافته

میزان تکرار
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درمانی ،مشکالت روحی را برای دستیاران ایجاد کرده است].[6
 Malekو همکاران هم در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که با توجه به اینکه بیشترین عامل استر زا مربو به
بارِ کاری و مسئولیتپذیری بوده است ،لذا توصیه شده است جهت
کاهش استر  ،ساعات کاری دستیاران کمتر شده و حمایت
بیشتری از آنان شود] ،[8که با نتایج تحقیق حاضر همسو است.
سالهاست که دستیاران ایرانی بین آموزش و کار سرگردانند ،اما
عمالً آموزش بخش کوچکی از ساعات حضور آنها در بیمارستان
را تشکیل میدهد Sepehrmanesh .و همکاران نیز در تحقیق
خود نشان دادند که اکثریت دستیاران پزشکی دارای فرسودگی
شولی بودند و یافتن راه حلی برای کاهش افسرگی شولی دستیاران
امری ضروری است] ،[5که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
 Tavakkolو همکاران هم در تحقیق خود نشان دادند هرچه
قدر پزشکان از لحاظ رضایتمندی در سطح باالیی قرار داشته
باشند ،به همان نسبت از تعهد استمرار و هنجاری باالتری
برخوردار خواهند بود].[22
آموزش بالینی

آموزش بالینی مهمترین بخش از آموزش دوره پزشکی است.
بدون آموزش بالینی صحیح قطعاً نمیتوان پزشک حاذق تربیت
کرد .آموزش بالینی نقش مهمی در شکلدهی توانمندهای حرفه-
ای دستیاران دارد .با اجرای طرح تحول نظام سالمت در
بیمارستانهای آموزشی ،آموزش بالینی تحت تاثیر قرار گرفته
است .در آموزش بالینی یادگیری دانشجویان تا حد زیادی به اثر
بخشی محیط آموزشی وابسته است .آموزش بالینی از سه مقوله
تشکیل شده است :مهارت دستیاران ،آموزش استاد به دستیار و
آموزش تئوری.
مهارت دستیاران .افزایش بارِ درمان به نوعی میتواند
مهارت دستیاران را افزایش دهد .وقتی کاری را بیشتر انجام دهیم
در انجام آن کار احتمال دارد مهارت بیشتری کسب کنیم .یک نفر
از مصاحبهشوندگان درباره مسئله فوق چنین اظهارنظر کرده است:
" خب وقتی تعداد بیمار هم به همون نسبت زیاد بشه که اینا
بتونن باالخره اون تجربه رو پیدا کنن بیمار رو ببینن تو رشته
جراحی مهارتشون میره باال وقتی تعداد زیاد باشه ،مهارت بستگی
به این داره که چقد کار بکنن" (" )p04
انجام کار بدون رعایت اصولی و پشتوانه علمی ممکن است
به نوعی درمان را تحت تاثیر قرار دهد .یک نفر از مصاحبه
شوندگان در مورد مساله فوق اینگونه اظهارنظر کرده است:
" دستیار باید بر اسا علم روز و آموزش از قبل دیده شده،
بیمار رو درمان کنه ،نه اینکه اینقد بیمار درمان کنه با آزمون و
خطا بره جلو ،این باعث شده بود آموزش بر اسا آزمون و خطا
اتفاق بیفته"). (p2
با توجه به نتایح تحقیق حاضر ،بارِ درمان به نوعی مهارت
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تاثیرگذار باشه" (.)p10
 Dehghaniو همکاران هم در تحقیق خود نشان دادند
عوامل محیطی به عنوان مهمترین ابعاد تاثیرگذار در عدم رعایت
معیارهای اخالقی هستند ،که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی
دارد .رعایت استانداردها در محیط کار از جمله بارِ درمان قطعاً بر
رعایت اخالق حرفهای توسط پزشکان موثر است].[18
خطای پزشکی .افزایش ساعت کاری بدون توجه به
نیازهای اولیه دستیاران احتمال خطای انسانی را در بین دستیاران
بیشتر کرده است .یک نفر از مصاحبه شوندگان درباره افزایش
خطای پزشکی اینگونه اظهار نظر کرده است:
" استادان پیشکسوت ما میگن ،آفت طبابت تعداد بیمار زیاد
است و این متاسفانه اتفاق افتاده با این طرح که پزشکان در همه
ردهها حتی رزیدنتها هم هستن تا استادان مجبور شدن تعداد
بیشتری بیمار ببینن و این مسائل عواقبش قطعاً خطای پزشکی
بیشتری هست" (.)p05
 Wolmanو همکاران در تحقیق خود نشان دادند که  5تا
 36درصد خطاهای پزشکی در مراکز مختلف به دلیل خستگی
پزشکان رخ میدهد که این نتیجه با نتایج تحقیق حاضر مطابقت
دارد].[19گزارش  IMOنیز نشان میدهد ساعت کاری زیاد
دستیاران باعث از دست رفتن خواب ،بی تجربه بودن ،شدت بارِ
کار درمانی ،نبودن نظارت کافی ،قوانین و ضوابط ضعیف که این
عوامل خطاهای پزشکی دستیاری را به صور ت سیستماتیک
افزایش میدهد] .[18این گزارش با نتایج تحقیق حاضر نیز
همخوانی دارد West .و همکاران هم در تحقیق خود نشان دادند،
خطای پزشکی دستیاران با استر و اضطراب و فرسودگی شولی
فرد در رابطه است ،که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد].[21
رضایتمندی .با اجرای طرح تحول نظام سالمت و افزایش
کار درمانی ،کشیکهای طوالنی ،فشار روحی و جسمی به
دستیاران وارد شده است و این امر باعث نارضایتی و بیانگیزگی
در بین دستیاران شده است .یک نفر از مصاحبه شوندگان درباره
مسئله فوق چنین اظهار نظر کرده است:
"افسردگی خیلی شایع هست بین آسیستانا ،اضطراب خیلی
شایعه به همون نسبت حتی بیماریهای سایکوساماتیک و معلوم
نیست اینا خوب بشه ،بخاطر فشار کار یعنی در عین اینکه
مجبوری اونهمه بیمار و کار درمانیشون و انجام بدی از اون طرف
مجبوری با اونهمه همراهی سر و کله بزنی که طبیعتا کار آسونی
نیست" (.)p07
 Afkhamzadehو همکاران در پژوهش خود نشان دادند
که اکثر دستیاران استر شولی را تجربه میکنند و اعمال
مدیریت در برنامه آموزشی دستیاران امری ضروری است].[22
نتایج این تحقیق با تحقیقی که  Soleimanhaو همکاران انجام
دادند نیز تطابق دارد ،طبق نتایج این تحقیق اکثر دستیاران (83
درصد) از وضعیت حقوق و آموزش دستیاری ناراضی بوده و انگیزه

حرفهای پایینی دارند .استر

و اضطراب ناشی از افزایش کار
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نظارت بر فرآیند

نظارت بر فرآیند برای انجام موفق هر برنامه الزامی است.
نظارت و ارزیابی دورهای بر تمامی بخشهایی که از اجرای طرح
تحول نظام سالمت ،متاثر گردیدهاند ،امری ضروری است .نظارت
بر فرآیند متشکل از  3زیر طبقه "ضعف مدیریت و کارشناسی
طرح" " ،عدم تفکیک بودجه و زمان آموزش  ،درمان و پژوهش"
و " حذف منابع و تخصیص آن" میباشد.
ضعف مدیریت و کارشناسی طرح .به نظر میرسد در
69

عدم تفکیک بودجه و زمان آموزش ،درمان و پژوهش.

تعریف درست بودجه و زمان آموزش ،درمان و پژوهش در
بیمارستانهای آموزشی و توجه به اهمیت جایگاه هرکدام تاثیر
مثبتی در نظام سالمت و درمان کشور خواهد داشت .در طرح
تحول سالمت با توجه به تعداد زیاد بیماران و نبود زیرساختهای
الزم در بیمارستانهای آموزشی به نظر میرسد به اهمیت این
مساله کمتر توجه شده است .یک نفر از مصاحبه شوندگان درباره
مساله فوق چنین اظهار نظر کرده است:
" تو گروههای مختلف احتماال متفاوته ولی به نظر میرسه که
دستیاران شاید  30درصد براشون فعالیت آموزشی باشه 40 ،درصد
آموزشی باشه 60 ،درصد بیشتر فعالیت درمانی دارن ،وقتشون رو
رو چیزی میذارن حاال تو اطفال این کمتره توی رشتههای جراحی
بیشتره یعنی دستیار مجبوره که وقتش رو برای کار درمانی بذاره"
(.)p16
 Bastsniو همکاران در تحقیق خود نشان دادند ،طرح تحول
سالمت علیرغم تمام محسناتی که دارد ،در برخی جوانب با نقایص
و کاستیهایی روبرو است که موجب نارضایتی گروههای ذینفع
شده است ،لذا نیازمند پایش و ارزیابی دورهای است] ،[29که این
نتیجه با نتیجه پژوهش حاضر که نشان داد مشکالتی در اجرای
طرح تحول نظام سالمت وجود دارد ،همخوانی دارد.
حذف منابع و تخصیص آن .تزریق منابع مالی به حوزه
سالمت از اهمیت خاصی برخوردار است .به نظر میرسد منابع
مالی در اجرای این طرح به درستی پیش بینی نشده بود و همین
امر هم مشکالتی را ایجاد کرد .یک نفر از مصاحبهشوندگان درباره
مساله فوق چنین اظهار نظر کرده است:
"االن که دیگه هیچی نیست نه دارویی نه وسیلهای ،ازدحام
همه رو به جون هم انداخت ،ما همیشه در تعادل نیستیم یا از اینور
میفتیم یا از اونطرف دولتی رو قیمتش و میبریم باال مریض پاش
و نمیذاره دولتی هم بیمارستان دولتی از کار میفته ،یه بارم اونقد
2020, Vol. 14, No.2
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دستیاران را افزایش داده است ،ولی افزایش مهارت بدون رعایت
اصول و رعایت مراحل علمی قطعاً بر درمان بیماران تاثیر منفی
خواهد داشت.
آموزش استاد به دستیار .وقتی تعداد بیماران افزایش پیدا
میکند ،کار درمانی استاد و دستیار افزایش پیدا خواهد کرد و به
همان نسبت از زمان آموزش استاد به دستیار کاسته خواهد شد.
یک نفر از مصاحبه شوندگان درباره متاثر شدن آموزش استاد به
دستیار این چنین اظهار نظر کرده است:
"یه تیغ دو لبه است دیگه .آموزش اساتید کم شد وقت کمتر
داشتن برای اینکه آموزش بدن ،مخصوصا اساتید فول
تایم"(.)p23
 Rohamو همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
که آموزش بر بالین نقش مهمی را در در رابطه استاد و دانشجو و
همچنین ارتقا آموزش دارد] ،[24که با نتیجه تحقیق حاضر که بر
اهمیت آموزش استاد به دستیار تاکید میکند همخوانی دارد.
 Ahmadiyanهم در تحقیق خود به این نتیجه رسید تعامل کم
بین دانشجو و استاد در محیط بالین میتواند ناخواسته منشأ
آموزشهای نامناسب باشد] .[25که این نتیجه با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد.
آموزش تئوری .آموزش تئوری و نظری پایه آموزش بالینی
است .وقتی تعداد بیمار زیاد باشد آموزش تئوری دستیاران تحت
تاثیر قرار خواهد گرفت .یک نفر از مصاحبه شوندگان درباره مساله
فوق چنین اظهار نظر کرده است:
"افزایش بار درمان بر روی کال های نظری نیز تاثیرگذار
بود" .در کال های آموزش وقتی بار بیماران زیاد باشه قاعدتاً
برنامههای تئوری و برنامههای نظری هم ممکنه تحت تاثیر قرار
بگیره ،حاال من نمیتونم بگم بطور خاص چه درصدی بوده ولی
قابل پیش بینی هست که باالخره بارِ درمان بتونه روی کال -
های نظری هم تاثیرگذار باشه" (.)p10
 Tirgarو همکاران هم در تحقیق خود نشان دادند عوامل
محیطی و فردی بر آموزش تئوری تاثیرگذار است] .[26که این با
نتایج پژوهش حاضر ،مطابقت دارد .ایمنی بیمار و بهبود کیفیت
سیستم آموزش بخش جداییناپذیر بیمارستانهای آموزشی
هستند ،که در بیمارستانهای آموزشی باید به هر دو مورد توجه
شود.

اجرای طرح تحول سالمت ،منابع و بودجه الزم به طور کامل
بررسی نشده و برآورد درستی از هزینهها با توجه به افزایش بارِ
درمان انجام نشده بود .ضعف مدیریت و کارشناسی در اجرای طرح
تحول نظام سالمت کامال مشهود است .یک نفر از مصاحبه-
شوندگان درباره مساله فوق چنین اظهار نظر کرده است:
"طرح خوبی بود ولی خب روش خیلی کارشناسی نشده بود
هنوز وقت اجراش نرسیده بود"(.)p03
 Ebrahimnezhad Gorjiو همکاران در تحقیق خود
نشان دادند طرح تحول نظام سالمت نیاز با بازنگری اساسی و
برنامهریزیهای دقیقتری جهت بهبود وضعیت خود دارد]،[27
که با نتایج تحقیق حاضر همسو است Ghanbari .و همکاران
هم در تحقیق خود نشان دادند توجه به پیش نیازها ،و پایش
مستمر طرح میتواند نقش بسزایی در اجرای بهتر آن ایفا
کند].[28

حرفهای و توجه به حقوق بیمار و همچنین لزوم توجه به
زیرساختهای آموزشی و درمانی در راستای افزایش کیفیت
.آموزش پزشکی دستیاری تخصصی را خاطرنشان میسازد
سپاسگزاری
بتتدین وستتیله از تمتتامی استتتادان و دستتتیاران تخصصتتی
 بتویژه جنتاب آقتای دکتتر علتی،دانشگاه علوم پزشکی مشتهد
شعیبی عضو محتترم هیتات علمتی گتروه بیمتاریهتای موتز و
اعصاب و جنتاب آقتای دکتتر محمتد محمتدی همکتار محتترم
 کته متا را در انجتام ایتن پتژوهش یتاری،گروه اخالق پزشکی
.کردند سپاسگزاری میکنیم
مالحظات اخالقی
 انجتتام شتتده2311990 ایتتن مطالعتته بتتا کتتد اختتالق
.است
تضاد منافع
بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش هیچگونه تعارض
.منافع وجود ندارد

مریض میریزیم که اونور از کار میفته مریض باید همه جا پخش
.)p13( "بشه
 و همکاران در تحقیق خود نشان دادند اجرای طرحSajjadi
 ضمن،تحول نظام سالمت به شر تدوین منابع مالی پایدار
 میتواند،افزایش رضایت بیماران از خدمات بیمارستانهای دولتی
 که با نتایج،[30]موجب ارتقای کیفیت خدمات سالمت گردد
 متناسب ساختن بودجه طرح تحول.تحقیق حاضر همخوانی دارد
 قطعاً به ادامه اجرای طرح تحول کمک شایانی،نظام سالمت
 و همکاران هم در پژوهش خود نشان دادندGharibi .خواهد کرد
،علیرغم موفقیت طرح در برخی از محورهای هدف گذاری شده
 که،چالشهای اساسی در رابطه با بسیاری از زمینهها مشهود بوده
نیازمند توجه مسئولین و سیاستگذاران عرصه سالمت کشور
 و همکاران هم در تحقیق خود به این نتیجهAbedi .[31]است
رسیدند اجرای مداخالت کارا و اثربخش جهت رفع نقا ضعف و
 که با نتایج این،[32]تهدیدهای پیش روی طرح ضروری است
.تحقیق همخوانی دارد

نتیجه گیری
یافتههای این پژوهش ضرورت توجه به کنترل بار درمان در
بیمارستانهای آموزشی در جهت کاهش کار درمانی استاد و
 رعایت اخالق،دستیار به منظور ارتقای آموزش بالینی دستیاری
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