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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پتهرفیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»شود. نشریه سالمند گزینه منتشر می

ترین ها در سریعدهد تا نتایج آنمتی به نویسندگان ارائه میعنوان خد

زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. پس از آنکه 

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، از نسخه امقاله

سایت نشریه خارج و در یک شماره مشخص در وب« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث ایجاد منتشر می

شود که ممکن است بر محتوای آن تأثیر تغییرات صوری در متن مقاله می

 بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Tajvar M, Torabi M, Dargahi H, Atashbahar O, Sajadi HS. [Assessing the Isfahan Hospitals based 

on the World Health Organization's Age-Friendly Hospital Model: A Mixed Method Study 

(Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3536.1  

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3536.1 
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Abstract  

Objectives: The rapid growth of the elderly population requires the design of age-friendly healthcare 

systems in order to respond to the complex needs of the elderly. We aimed to assessing the hospitals in 

Isfahan based on the age-friendly hospital criteria and to identify challenges and solutions in order to realize 

these criteria according to experts' view. 

Methods & Materials: A mixed-methods study was conducted in two phases in 2019-2020. First, using 

the checklist Ahmadi et al study, the university hospitals in Isfahan were assessed based on the age-friendly 

hospital criteria. The checklists were completed by observation, documents review and experts' opinions. 

Data analysis was done by SPSS 26 software and using descriptive statistics and Pearson correlation 

coefficient. Qualitative data were collected through semi structured interviews. We used contractual content 

analysis method to data analysis. 

Results: Most of the hospitals aquired good scores in phsical environment, toielts and signposts dimensions 

and lowest scores were in the admission of billing, optimal timing for visits, accessibility and inpatient 

services dimensions. On average, the age-frinedly score of all hospitals were calculated at 51.7 out of 100. 

There was no significant relationship between the characteristics of hospitals (type of ownership, type of 

activity, specialization, number of beds, bed occupancy rate, degree of accreditation, and manager’s field 

of study) and their scores based on age friendly criteria. We identified 9 themes and 27 sub-themes related 

to challenges and solutions of the implementation age friendly hospital program.  

Conclusion: While it is necessary to change the way of providing health services and move towards aging-

friendly hospitals, according to our findings, the hospitals have many shortcomings. Promoting geriatric 

medicine and nursing, designing a special admission system for elderly, considering an administrator for 

the elderly in different departments of the hospital, reducing the treatment costs for the elderly, promoting 

consultation, prevention, treatment and Follow-up of the elderly, empowering employees, upgrading 

physical infrastructures, etc. can help to solve the existing challenges. 

Keywords: Aging, Health Services, Hospital, Age- friendly, Iran. 
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 چکیده

آنان  یدهپیچ پاسخگویی به نیازهایبه منظور  سالمت دوستدار سالمند هایسیستم ایجادافزایش روزافزون جمعیت سالمندان مستلزم : اهداف

اسایی و شن سالمند دوستدار بیمارستانمعیارهای  اساس بر اصفهان شهر هایبیمارستان وضعیت . هدف از انجام این مطالعه، ارزیابیباشدمی

 بود.  سالمند از دیدگاه متخصصین دوستدارها در راستای تحقق برنامه بیمارستان حلالشها و راهچ

سال  ی،متوال یبیترک این مطالعه ها:مواد و روش ستان  0911-0011های در  شد     در بیمار صفهان انجام  شهر ا شگاهی  ستفاده از   .های دان ابتدا با ا

ست  چک ضعیت  و همکاران احمدیمطالعه لی ستان ، و ستان بیمار شد.     های مذکور از لحاظ معیارهای بیمار سالمند ارزیابی  ستدار   یبراهای دو

س   ست یلچک لیتکم شاهده، برر ستندات و نظرات   یاز م شد   متخصصین  م ستفاده  ستفاده از  SPSS 26افزار نرمتوسط   هاتحلیل داده .ا  و با ا

ص  شامل  آمار تحلیلو  ی مانند میانگین و انحراف معیارفیآمار تو ستگ  آزمونی  سون یپ یهمب شد  ر از  ی بخش کیفیهادادهدر مرحله بعد،  .انجام 

 . دش انجام یقرارداد یمحتوا لیتحل کردیرو ازبا استفاده  هاداده لیتحلو  آورینیمه ساختار یافته جمعمصاحبه  طریق

. کمترین ودندب مطلوبیوضعیت و تابلو های راهنما دارای  تیسرویس های بهداشی، کیزیمحیط فلحاظ وضعیت بیشتر بیمارستان ها از : هایافته

خدمات بستری بود. در مجموع، میانگین نمره دوستدار سالمند دهی، دسترسی و ، نوبتنهیو پرداخت هز رشیپذ نمرات به ترتیب مربوط به بعد

ها )نوع مالکیت، نوع فعالیت، تخصص، های بیمارستانژگیداری بین وینمره به دست آمد. ارتباط معنی 011از مجموع  7015بودن بیمارستان عدد 

ها و همچنین چالش .یافت نشد هاتعداد تخت، ضریب اشغال تخت، درجه اعتباربخشی، رشته تحصیلی مدیر( و نمره دوستدار سالمند بودن آن

  یطه ارائه شد.زیر ح ۷5حیطه و  1در قالب  دوستدار سالمندها در راستای تحقق برنامه بیمارستان حلراه

د، بر طبق نمایها ضروری میحرکت به سمت دوستدار سالمند سازی بیمارستان و سالمت خدماتارائه  در حالی که تغییر در نحوه :نتیجه گیری

 یارتو پرس یتخصص طب سالمند جیتروباشند. های زیادی در این زمینه میهای مورد مطالعه دارای کاستینتایج این مطالعه، بیمارستان

 هاینهیکاهش هزهای مختلف بیمارستان، در بخشسالمندان امور  ویژه برای یمتصد در نظر گرفتن، دهینوبت ژهیسامانه و یطراحی، سالمند

می توانند  .ی سالمندان، توانمندسازی کارکنان، ارتقاء زیرساختهای فیزیکی و ....ریگیدرمان و پ نه،یمشاوره، معاهای درمان سالمندان، ارتقاء برنامه

 کننده باشند. کمکهای موجود برای رفع چالش

 ایران. ، بیمارستان، دوستدار سالمند،خدمات سالمتسالمندان،  :هاکلید واژه
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 مقدمه

 و تهافی توسعه از عما کشورها یتمام نده،یفزا دهیپد نیا. باشدیم رو به رو تیجمع یتحت عنوان سالمند یادهیپدبا  یجهان جامعه

 رانیا در. ]0[است شتریزنان ب تیجمع نیو در ب ایآن در قاره آس شیسرعت افزا که یطور به است داده قرار خود الشعاع تحت را افتهین توسعه

درصد  9۷به  0097ل آمار تا سا نیو ا اندداده لیرا تشک کشور تیجمعدرصد  01از  کمترسالمندان  ،0917آمار منتشر شده در سال  طبق برنیز 

 یداریو اوقات خواب و ب غذا مصرف یالگو خو، و خلق در یراتییتغ با یه سالمندردو. این در حالی است که ]۷[ دیخواهد رس تیجمع

به  ،یادگو خانو یاجتماع تیعدم حما ،ییتنها ،مزمن یهایماریاحتمال ابتال به ب شیهمچون افزا یابالقوه داتیو تهد  باشدیم همراه سالمندان

 لیحمتسالمندان  یزندگبر  را ،یاقتصاد یاجتماع مسائل و یذهن و یجسم یهایناتوان لیبه دل ی، اختالالت روانیخطر افتادن استقالل فرد

 .]0-9 [ کندیم

تا  بهداشت را بر آن داشت یجهان سازمان سالمندان، تیجمع شیافزا به رو روند یپ در یسالمند دورانها و مشکالت چالش رشد

که  شوندیم یشهر یدوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاها یشهرها. ] 7 [ کند یمعرف، 0سالمند دوستدار شهرعنوان  تحت دیجد یمفهوم

 گر،ید یسو از. باشندیمتناسب با نیازها و محدودیت های افراد سالمند  نیشتریای است که دارای بتوزیع خدمات عمومی در آنها به گونه

و شــهــرونــدان  یجامعه، رهــبــران مـذهـبـ ـرانیآن ارائـه دهـنـدگـان خـدمـات، مـد دراسـت کـه  یاوستدار سالمند جـامـعـهجامعه د

 یزندگ یهاطهیح همهکت سالمندان را در شرا و رشیدهند، پذیم صیسالمندان را تشخ نیب یتیو ظرف یاستعداد عیوس یهــاتــفــاوت

 به را سن با مرتبط یهاتیاولو و هایازمندیذارند و نگیمافراد سالمند احترام  یو انتخاب سبک زندگ ماتیدهند، به تصمیم ءارتقا یاجتماع

 .] ۶ [ باشندمیبه آنها پاسخگو  نسبتکرده و  ینیبشیپ ،یریپذانعطاف صورت

 ستیبایکه م پردازندیم یو درمان یائه خدمات بهداشتار بههستند که  ییهامکان ،دوستدار سالمند یشهر یارکان فضا نیتراز مهم یکی

 5 [ابندی رییتغ ایو  جادیا خدمات، نیاکننده از جامعه مصرف یو انتظارات سالمندان به عنوان بخش بزرگ ازهایمناسب به ن یدر جهت پاسخده

ار داشته و سروک شتریب یمراکز درمان باقشر از جامعه  نیا بالطبعمزمن در سالمندان،  یهایماریب ژهیو به هایماریب یباال وعیشبه علت  رایز. ]

 ابندی قیطبت آنانو انتظارات  ازهایبا ن یستیبایم که شوندیم محسوبخدمات مورد استفاده آنان  نیتراز پر مصرف یکی یمارستانیخدمات ب

 کهگزارش شده است درصد  8/51 حدودمیان سالمندان های مزمن در نرخ شیوع متکثر بیماری مطالعه محققی کمال و همکاران اساس بر .]8[

ی بر طبق مطالعه از سوی دیگر،. ] 1[کند یم رتریپذ بیشدن آس یبستر ندیرا در برابر فرآ یگروه سن نیو مشکالت مربوط به آن، ا طیشرا

زمان . این در حالی است که مدت ]01[دهند درصد کل مصرف کنندگان خدمات بستری را سالمندان تشکیل می ۷8 ،(0917زندی و همکاران )

ستلزم از پنج(، که م کی) باشدمی باالدر آنان مجدد  یاست و نرخ بستر تریطوالن یسن هایگروه ریبا سا سهیمقا سالمندان در اشغال تخت در

 یهامراقبت راید، زنشوینم لیمنفعت تبد به انماریب گروه از نیا یبرا شهیها همنهیهز ن،یسالمت است. عالوه بر ا ستمیس یابر ییباال یهانهیهز

ول افراد سالمند را در ط موضوع، نیشود، و ایدر نظر گرفته نم شهیهم یریروند پناشی از  یذات راتیید که در آن تغنکنیم افتیرا در یعموم

توجه مسن  مارانیببه  ماریب یمنیامراقبت و  تیفیک در مبحث بنابراین امروزه، دهد.یمقرار  یدر معرض عوارض جانب شتریب یبسترمدت 

 .]00-0۷[ ه استشد ایویژه

                                                           
1 . Age- friendly cities 
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 قاتیو تحق ینیبال یهاتیدر فعال شهیکه ر افتیانتشار  ۷118از سال بهداشت  یتوسط سازمان جهان ،۷سالمند دوستدار مارستانیمفهوم ب

ها یاستگذاریس ،یرفتار اجتماع یفضا ،یکیزیف یطراح ی شاملچهاربعد یمدل. این پژوهشگر در نهایت ]90[دارد  9پارک ندایخانم بل یدانشگاه

دوستدار  یهامارستانیب ،یطور کل به. نمود یمعرفدوستدار سالمند  مارستانیب جادیا یبرارا  یمراقبت یهانظام و ندهایفرآ ،خدمات و هانامهنییو آ

مناسب  یهاتمسیامکانات و س ،یافراد در دوران سالمند یازهایو ن اهیناتوان ،یستیز ،یکیزیف یهایژگیهستند که با توجه به و ییهاسالمند مکان

از  ستیبایم الذکرفوق موارد به توجه با. ]00[باشندیرا دارا م یدوران سالمند یهایماریو ب ازهایبه ن نسبتکارکنان آگاه  زیارائه خدمات و ن

 زا قشر نیا به سالمت خدمات ارائه یبراالزم  یهارساختیز جادیمنظور ارا به  ییهایزیرکشور برنامه یعلوم پزشک یهاهم اکنون دانشگاه

در  .ندباش بهداشت یجهان سازمان سالمند دوستدار مارستانیب برنامه جهت در هامارستانیب یسازمناسب دنبال به و داده قرار مدنظر را جامعه

 دچار معهجا افراد از قشر نیا یازهاین به ییپاسخگو در هامارستانیب یلفع ستمیس با دور چندان نه یاندهیآ درسالمت  نظام صورت، نیا ریغ

ها نهیهز شیافزاو  سالمندان یزندگ تیفیککاهش  ،یزندگ به دیام کاهش جمله از یبزرگ مشکالتمنجر به بروز  تیمشکل شده که در نها

 . ] 07 [ شد خواهد

 یهامارستان یب یاستانداردها  با کشور  یهامارستان یب انطباق زانیم یابیزارهای محدودی در مورد دهد پژوهشمرور مطالعات نشان می 

ستدار  شده که مرتبط    دو شد یو همکاران م احمدیآنها مطالعه  نیترسالمند، انجام  ص    میحر با ارتباطدر  یگریمطالعات د. ] 0۶[ با صو  یخ

 طیراشــ با مارســتانیب یکیزیف طیمح یســالمند و ســازگار مارانیبا ب آنانآموزش پرســنل بهداشــت و درمان و نحوه ارتباط  ،ســالمند مارانیب

های شهر اصفهان انجام نشده است این در حالی است       ای در این زمینه در بیمارستان تاکنون مطالعه .] 05- 01[صورت گرفته است    یسالمند 

صفهان قدر   یسالمند  نیانگیمکه  ستان ا ضر تق     نیانگیاز م شتر یب یا ست و در حال حا شور ا صد جمع  00 بایرک شک   تیدر سالمندان ت  لیآن را 

سال      و دهندیم صفهان در  شهر ا شهر پا    تیصندوق جمع  شنهاد یبه پ 0915کالن سالمند در ا    لوتیسازمان ملل متحد به عنوان  ستدار   رانیدو

 جادیه اببایستی  ل متحد سازمان مل  تیو صندوق جمع  شور ک یست یسازمان بهز  یاصفهان با همکار  یاساس شهردار   نیبر ا ه است. انتخاب شد 

ار سالمند هم از آن  ددوست  مارستان یمربوطه )که ب یهاو شاخص  نیقوان تیشهر دوستدار سالمند با رعا    یمناسب جهت طراح  یهارساخت یز

 تناسب  جهت ازشهر اصفهان    یدانشگاه  یها مارستان یبارزیابی وضعیت   ،مطالعه نیهدف از انجام ا ن،یبنابرا .]۷1[ دینماجمله هست( اقدام  

از دیدگاه متخصصین  موجود  تیارتقاء وضع  یمناسب برا  یارائه راهکارهاها و  شناسایی چالش   و سالمند  دوستدار  یهامارستان یب یارهایمع با

 . بود سالمند دوستدار یهامارستانیب سمت به حرکت و

 

 روش مطالعه 

ضر، مطالعه  مطالعه سال  بود یمتوال یبیترکنوع  از یاحا شد  0911-0011ای هکه در  و  یمقطع ،یکمصورت   بهمطالعه  اول، مرحله. در انجام 

.  بود فهاناص های دانشگاه علوم پزشکی شهر    محیط پژوهش شامل بیمارستان  انجام شد.   یلیو تحل یفیبه صورت ک  دوم، مرحله در و یفیتوص 

 هر کدام از مراحل پژوهش پرداخته شده است: حیبه تشر ریز در

                                                           
2 . Age- friendly hospital 
3 . Belinda Parke 
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 مرحله اول پژوهش

 تیاهم لیبه دل مارستانی. تنها دو بقرار گرفتند مطالعه همه آنها مورد که بودشهر اصفهان  یبیمارستان دانشگاه 09مورد مطالعه شامل  جامعه

 لیستچک ، هاداده یآورجمع ابزار .شدند خارج مطالعه از( بودن ینظام تیماه لیدل به یهمکار یهاتیاطفال، محدود ی)تخصص شانتیفعال

 لیستو چک ]0۷[سازمان جهانی بهداشت  0ارائه خدمات سالمت مراکز ابزار یکه بر مبنا ]0۶ [ بودو همکاران  احمدیرد استفاده در مطالعه مو

ور به این ترتیب که ابزارهای مذکاست.  گرفته قرار دییتأ مورد رانیا طیاستفاده در مح یآن برا محتوی و صورییی و روا یطراح ،]۷۷[ 7راشمی

 است طهیح 1در  هیگو 71 یحاو لیستچک نیا ه است.شد سازییبوم متخصصین سالمتتوسط لیست نهایی چکدو مترجم ترجمه و ط توس

سالمندان  یدسترس تیوضع طهیمذکور عبارتند از: ح یهاطهی. حنمایدیم یابیرا ارز مارستانیارائه خدمات سالمت به سالمندان در ب تیکه وضع

 طهیح(، هیگو 00سالمت به سالمندان ) یهامراقبت و خدمات ارائه تیوضع طهیح(، هیگو 0) سالمندان به یدهنوبت تیوضع طهی(، حهیگو 9)

 تیوضع طهی(، حهیگو 8سالمندان ) یبرا مارستانیب یکیزیف طیمح تیوضع طهیح(، هیگو ۶) سالمندان به آموزش و یرساناطالع تیوضع

 طهی(، حهیگو 9سالمندان ) یبرا مارستانیراهنما در ب یتابلوها تیوضع طهی(، حهیگو 5سالمندان ) یابر مارستانیب یبهداشت یها یهاسیسرو

در  هیهر گو ی(. پاسخ براهیگو 0سالمندان ) یبرا نهیو پرداخت هز رشیپذ تیوضع طهی( و حهیگو 0سالمندان ) یبرا یخدمات بستر تیوضع

 011تا  1 نیب لیستکل چک یو برا ۷تا  1 نیب هیهر گو ینمرات برا دامنهکه  استه شده در نظر گرفت یو تاحدود ریخ ،یبل نهیگز سه قالب

مورد  هایمارستانیب اطالعات. است بودن سالمند دوستدار لحاظ از مارستانیب تیوضع شتریب تیمطلوب دهنده نشان شتریب نمره کهیبطور است،

ت تعداد تخ ر،یمد یلیرشته تحص ،تخصص ،، نوع فعالیتتینوع مالک شاملسوال  5 دهرنیدربرگشده که  یطراح لیستمطالعه، با استفاده از چک

 یاز روش مشاهده، بررسها لیستچک لیتکم یبرا. دیگرد یآورجمع ،بیمارستان بود یاشغال تخت و درجه اعتباربخش بیمصوب، ضر

 پس منظور، نیا یبرااستفاده شد.  تیفیبهبود ک نیند مسئولمان مارستانیمستندات و شواهد موجود و نظرات افراد متخصص و مسلط به امور ب

و  یادار اتباتو انجام مک تهران یپزشک علوم دانشگاه اخالق تهیکم در( IR. TUMS. SPH. REC. 1399. 062) اخالق کد افتیدر از

 حیاز توض پسپژوهش  نیمحققنجام شد و مورد مطالعه ا یهامارستانیالزم با ب یهایهماهنگ ها،داده یآورجمع یبرا الزم یمجوزهااخذ 

 هایلیستنموده و چک مراجعهها  هامارستانیب بهشده  نییاهداف مطالعه و نحوه استفاده از اطالعات حاصل از پژوهش، بر اساس زمان تع

به اطالعات  ازیکه ن ییهاهیوگرفته است، در ارتباط با گ صورت 01 دیکوو وعیش زمانآنجا که پژوهش حاضر در  ازنمودند.  لیمربوطه را تکم

که  صورت نیاستفاده شد. بد یمجاز یارتباط لیوسانبود، از  نظرمربوطه وجود داشت و امکان مالقات افراد مورد نیو متخصص نیمسئول

 صورت ترعیسر یازنمورد یهاادهبه د یشد تا دسترس گذاردهالذکر فوق نیمسئول اریآن در اخت نکیلو  یطراح فرمگوگل درمربوطه   ستیلچک

 انجام آنها روی ها داده کردن تمیز و سازی مرتب مانند اولیه اقدامات اکسل افزار نرم از استفاده با ابتدا ای مشاهده -کمی مرحله های داده. ردیگ

 یافته و ادهاستف درصد و دادتع میانگین،شامل  توصیفی آمار از توصیفی های یافته برای شد. تحلیل SPSS 26 افزار نرم از استفاده با سپس. شد

ماری آ آزمون تحلیل ارتباط بین ویژگیهای بیمارستانها و نمره دوستدار سالمند بودن آنها نیز از برای. شد ارائه نمودارها و جداول قالب در ها

 . شد استفاده پیرسون همبستگی

                                                           
4 . Age- friendly primary health care centres toolkit 
5 . Rashmi 
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 مرحله دوم پژوهش

سب و عمل  هایحلراهها و چالش افتنیپژوهش با هدف  از مرحله نیا سا  جهت مقابله با نواقص  یمنا  در پژوهش اول مرحله در شده  ییشنا

ستا  ستان یتحقق برنامه ب یرا ستدار  مار   یآورجمع ابزار. شد  انجام 0011 سال  ماه خرداد لغایت 0911 سال  ماه آذر یدر بازه زمان سالمند  دو

صاحبه  مرحله، نیادر  هاداده ستفاده از نتایج مرحله اول پژوهش و مرور    این منظ یبرا .بودیافته ساختار نیمه م صاحبه که با ا ور، از راهنمای م

ــد، برای جمع ــتفاده گردید. همچنین برای آوری دادهمتون تدوین ش ــارکتانتخاب ها اس ــتان،یکنندگان در هر بمش  یریگنمونهاز روش  مارس

صص، دامنه فعال  ازهدفمند با حداکثر تنوع  ستفاده  جنسسن و   ت،یلحاظ تخ شارکت  بیترت نیبد. شد  ا  ریمد ور( ) سییر شامل  کنندگانم

 ریمدطب سالمندان )م. ط(،   نیمتخصص   ،(ب)ک. تیفی، کارشناسان دفتر بهبود ک  (ا)م.  یامور ادار مسئول ، )س.ر( سرپرستاران   ،)م( مارستان یب

ستان یب یفن سئول )م. ف(، مترون )م. ت(،  مار ستان یطراحان ب ای معمار ،)س( زرهایسوپروا  ،(پ)م.  پژوهش م سان   )ط.ب( و  مار شنا  و کار

شنا به موضوع ارائه خدمات سالمت     نظرانصاحب  شر  بعدمنظور،  نیا یبراسالمت سالمندان بودند.    خدماتو  مارستان یب درآ  اهداف حیاز ت

در  هامصاحبه  سپس اخذ شد.   یکتبآگاهانه از افراد به صورت   تیدر مطالعه، رضا  کنندگانمحرمانه ماندن اطالعات مشارکت  نیمطالعه و تضم 

 هافتگوکلمه به کلمه گ سازی ضبط صدا و پیاده  از  ، هاهنگام انجام مصاحبه  در. دیبرگزار گردشوندگان  زمان و مکان تعیین شده توسط مصاحبه   

. از آنجا که شــد اســتفادهعات المنظور ثبت اط به افرادتوصــیف کامل جزییات و توجه به صــدا و نحوه بیان  ،  برداریبه همراه یادداشــت

ستان یب ش    لیبه دل هامار شغله نا صاحبه الزم را در جهت  یهمکار 01-دیکوو یدمیاز اپ یم شتند، برا  های چهره به چهرهانجام م  نیحل ا یندا

 مصاحبه  0۷و بهمصاح  هر یبرا قهیدق 91-01با مدت زمان  چهره به چهره مصاحبه  0۶ ت،ینها دراستفاده گردید.   یتلفنهای مصاحبه مشکل از  

صاحبه انجام   یبرا قهیدق 01-91با مدت زمان  یتلفن ستای جمع   ۷۷مجموع حدود  در کهشد  هر م شده   آوری دادهساعت زمان در را صرف  ها 

ست.  ساس روش پ  یقرارداد یمحتوا لیتحل کردیرو از یفیک یهاداده لیتحل یبرا ا ستفاده و الندمن  میگرانه یشنهاد یبر ا بدین  .]۷9[ شد  ا

در  یمتن صـــورتبه کلمه به کلمه هامذاکره و انجام یســـازادهیپ عمل ها،مذاکره متن به دادن گوش و هامصـــاحبه انیاز پا پسرتیب، ت

ــازیپیاده WORD -۷10۶افزارنرم داده ها  ( و ســـپس کدگذاری محوری هیاول یمعنا و کدها یواحدها نییتعی باز )و کدگذار شـــدند سـ

، انتقال، اعتبار تضمین صورت گرفت. در این مطالعه جهت  ها( و تفاوت هابر اساس شباهت   ترمشابه در طبقات جامع  هیاول یکدها بندی)طبقه

دن برای افزایش وسعت و عمق اطالعات، خوان  هاپژوهشگر با داده  مدتاز درگیری مستمر و طوالنی نتایج کیفی  نانیاطم تیو قابل یریپذدییتا

دگان کننمشارکتو همزمان، انتخاب  ایو تحلیل مقایسه هاو تحلیل آن ها، برگرداندن کدهای به دست آمده به دادهو تجزیه  هاچندباره مصاحبه

 د. بازبینی همکاران استفاده شو  کنندگاندر مورد تفاسیرصورت گرفته با بررسی و بازنگری مشارکت هاپاالیش داده ،به صورت هدفمند

 

 هاافتهی

 : مطالعه کمیهای مرحله اول یافته

 ازدرصد  98 بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند که 09مجموعا . است شده فیتوص 0 شماره جدول در مطالعه مورد یمارستانهایب یهایژگیو

. از نظر درجه بود % ۶8حدود  نیانگیطور م بهاشغال تخت  بیضر وتخت  ۷11مصوب آنها حدود  تخت نیانگی. مبودند یتک تخصص آنها

 .نبود مارستانیب تیریمد ،درصد موارد 71از  شیدر ب رانیمد یلیرشته تحصبودند و  یاعتباربخش 0درجه  یدارا هاآن یتمام ،یبخشاعتبار
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 ویژگی بیمارستان های مورد مطالعه .0جدول

 بیمارستان     

 

 ویژگی ها

 یبهشت یکاشان الزهرا
 یسیع

 میبن مر
 یابفار یاشرف چمران الشهدا دیس ضیف نیام دیخورش

حضرت 

زهرا 

 )س(

امام کاظم 

 )ع(

 دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی دولتی نوع مالکیت

 تخصصی عمومی عمومی عمومی تخصصی تخصصی تخصصی عمومی عمومی عمومی تخصصی عمومی عمومی نوع فعالیت

 چشم - - - زنان - - تخصص 
و  خون

 انکولوژی
 - - - قلب

سوانح 

 سوختگی

 0۷1 71 ۷88 18 01۷ 0۶1 071 07۷ ۷5۶ ۷۶0 081 910 190 تعداد تخت مصوب 

 ضریب اشغال تخت )درصد( 

 
55 .55 58108 70. 70 77 .۶۷ ۶015۶ 51190 10 .۶1 55119 19105 71. ۶0 5۶151 ۷۷. ۶۷ 95 .08 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 درجه اعتباربخشی

 رتحصیلی مدی رشته
 غیر

 مدیریت

مدیریت 

 بیمارستان

مدیریت 

 بیمارستان

 ریغ

 تیریمد

 ریغ

 تیریمد

 ریغ

 تیریمد

 ریغ

 تیریمد

مدیریت 

 بیمارستان

مدیریت 

 بیمارستان

 ریغ

 تیریمد

 تیریمد

 مارستانیب

 ریغ

 تیریمد

 تیریمد

 نمارستایب

 

ه همچنین اینک .دهدینشان م کل دردوستدار سالمند و  یانهامارستیبرنامه ب یها یهاطهیرا در ح مارستانهایب نمرات نیانگیم، ۷شماره  جدول

مورد مطالعه  یهامارستانیب ،چنانچه در جدول نشان داده شده است در هر حیطه چند درصد از نمره کل کسب شده است قابل مشاهده است.

ها به سایر حیطه. اند( کسب نموده00) یکیزیف طیمح طهی( و ح8/1) نهیو پرداخت هز رشیپذ طهیدر ح بیرا به ترت ازیامت نیشتریو ب نیکمتر

(، 5/۶خدمات ارتقای سالمت و مراقبت پزشکی )(، حیطه 8/1های بهداشتی )سرویس حیطه وضعیتترتیب بیشرین امتیاز عبارت بودند از: 

( و حیطه 5/۷عیت دسترسی)(، حیطه وض9/0(، حیطه وضعیت خدمات بستری )0/7حیطه تابلوهای راهنما )(، ۶/۶) اطالعات و آموزش طهیح

 از صد به دست آمد.  7015(. در مجموع، میانگین نمرات بیمارستان های دولتی دانشگاهی شهرستان اصفهان حدودا 7/0دهی )وضعیت نوبت
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 کل در و ها مارستانیب کیتفک به سالمند دوستدار یمارستانهایب برنامه یها طهیح از کی هر در نمرات نیانگیم .۷جدول

 مارستانیب     فیرد

  نمره( نیانگیم)         

 

 ها طهیح

 

 

 الزهرا
 بهشتی یکاشان

عیسی 

 بن مریم
 ضیف امین خورشید

سید 

 الشهدا
 یفاراب یاشرف چمران

حضرت 

 )س(  زهرا

امام 

کاظم 

 )ع( 

بازه نمرات 

 در هر حیطه

کل  نیانگیم

 )فراوانی/درصد(

 (%07) ۷/ 5 (۶-1)  ۷ 9 ۷ 9 7 0 ۷ ۷ 0 ۷ ۷ ۷ ۷ یدسترس تیوضع 0

 (% 08. 57) 7/0 (8-1)  0 ۷ 1 1 5 9 1 0 1 1 1 1 ۶ دهینوبت تیوضع ۷

 یارتقا خدمات 9

 مراقبت و سالمت

 یپزشک

00 0 0 0 7 ۶ 7 ۶ 01 8 0 ۶ 00 (1-۷۷) 5/۶   (۷8 .70 %) 

 

 (%77) ۶/۶ (0۷-1) 8 0 0 9 00 ۶ 8 5 7 0۷ ۶ ۷ 01 اطالعات و آموزش 0

 (% 85. 71) 00 (0۶-1) 07 09 00 00 0۶ 07 0۶ 09 01 0۶ 0۷ 0۷ 0۶ یکیزیف طیمح 7

 سیسرو تیوضع ۶

 یبهداشت یها

1 0۷ 1 00 ۶ 5 5 8 00 01 01 0۷ 01 (1-00) 8/1 (51%) 

 

 (%87) 0/7 (۶-1) ۶ ۶ ۶ 0 ۶ ۶ ۶ 0 0 ۶ ۶ ۷ 7 راهنما یها تابلو 5

 خدمات تیوضع 8

 یبستر

۶ ۷ 7 8 ۷ 7 ۶ 0 5 ۷ 9 0 9 (1-8) 9/0  (57/79%) 

 پرداخت و رشیپذ 1

 نهیهز

9 1 1 1 1 1 1 0 9 1 1 0 1 (1-8) 8/1 (01%) 

 ( %70) 7015  (011-1) 7۶ 70 09 00 51 7۶ 71 07 9۶ ۶۷ 00 9۶ 50 جمع 01

 

رجه تخت، د اشغال بیتخصص، تعداد تخت، ضر ت،ینوع فعال ت،یوع مالکهای بیمارستانها از جمله نترین ویژگیهمبستگی بین برخی از مهم

با نمره دوستدار سالمند بودن آنها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن  ریمد یلیرشته تحص ،یاعتباربخش

بین هیچ یک از ویژگیهای مورد بررسی بیمارستان ها و میزان نمره دوستدار  های این جدول،گزارش شد. بر اساس یافته 9در جدول شماره 

داری مشاهده نشد. در دو متغیرنوع مالکیت و درجه اعتبار بخشی باتوجه به یکسان بودن نمرات کل بیمارستانها المند بودن آنها رابطه معنیس

 نتایج قابلیت مقایسه نداشتند. 
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 همبستگی ویژگی های بیمارستانها مورد مطالعه با نمره دوستدار سالمند بودن آن ها .9جدول 

r P ستان ویژگی های بیمار  ( sig (2- tailed( 

 -  - غیر دولتی( -)دولتی نوع مالکیت

 ۷۶7/1 990/1 تخصصی( -)عمومی نوع فعالیت

 051/1 051/1 قلب( -خون وانکولوژی –چشم  -زنان -)سوانح سوختگی تخصص

 901/1 911/1 تعداد تخت مصوب

 0۶0/1 ۷۷0/1 ضریب اشغال تخت

 - - درجه اعتباربخشی

 ۷01/1  -99۶/1 غیر مدیریت( -)مدیریت  مدیر رشته تحصیلی

 

 یفیک مطالعه: دوم مرحله یهاافتهی

 8۷سابتم مستخرج از  ۷5و  تم 1در قالب  سالمند دوستدارشناسایی شده در راستای تحقق برنامه بیمارستان های حلو راه چالشها، 0در جدول 

کنندگان این امر بود که به گفته مشارکت یکیزیفو زیرساختهای  التیتسها حیطه های مطرح شده مرتبط ببیشترین چالش. کد، ارائه شده است

های این کنندگان جهت حل چالشگردد. از جمله مهمترین راهکارهایی که مشارکت استقالل و رفاه سالمندان ،یمنیاکاهش منجر به تواند می

در نقاط  زنگ اخبار و تلفنان، دسترسی به سالمندهای نیازها و محدودیت ب بامتناس موجود یهاکینیکل زیتجهتوان به اند میحیطه بیان نموده

مجوار ه یاستانها یمد نظر قرار دادن زبان محل، و سطوح لغزنده های، ورود هاپله یضد لغزش در نواح یهاکیالست هیتعب، مارستانیمختلف ب

 اشاره کرد.  راهنما یتابلوها یو اعمال رو

. اشدبدر دسترس بایستی  هابخش و طیطبقات و تلفن در نقاط مختلف محتمامی  بهداشتی یهاسرویس درمانند زنگ اخبار  یارتباطامکانات  "

  "(  09و 8 -0و0م) "

ی، هر غلش تیو موقع گاهیمربوط به جا هایچالشو  رشیپذ ندیفرآ فیضع تیریمد ،و درمان یریشگیپ یهااستیبر س تمرکزعدمهای حیطه

 ی،ریگیپ یدستورالعمل برا میتنظابتم در رده بعدی قرار داشتند. مهمترین راهکارهای پیشنهادی جهت حل مشکالت مذکور شامل س 0کدام با 

ر در نظر گرفتن کانت،  دهینوبت ژهیسامانه و یطراح، مارستانیسالمندان در منطقه تحت پوشش هر ب ییشناسا مشاوره و درمان سالمندان و

 ود.بمختلف  هایبه قشر سالمند در بخش رسانیخدمات ژهیو یچارت سازمان بیتصوو به سالمندان  دهیو نوبت ییمخصوص پاسخگو

ی خدمات سالمت از جمله حداقل پوشش ده یبرا یجامع باالدست یهابرنامه ابالغ به ازیسالمند، ن تیبا توجه به روند رو به رشد جمع "

 (09و م. ب  1 -۷)م  "شود. میاحساس  مارستانیهر ب تحت پوشش قهسالمندان در منط های مشاوره و غربالگریبرنامه

 وقت مندسالشود از  داده تیاولو سالمندان بهو د نشو فیتعر ژهیوسالمندان به طور  ی،فعل ستمیس در ای یطراح یدهنوبت ژهیاگر سامانه و "

 ( 8. بک و ۶ب. م) ". شودمی گرفته یکمتر یانرژ و

چارت مخصوص  یکه دانشگاه علوم پزشکاست  نیا ما شنهادی، پ هامارستانیسالمند در ب یو افراد راهنما نیاقبدر خصوص عدم وجود مر"

 . (09و  0۷و م ۶ -0)م "را استخدام کند.  ییروهاین نیو چن ردیبگ افراد در نظر نیا یبرا
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سابتم مورد  ۷، هر کدام متخصص یانسان یرویکمبود ن وی منابع مال تیمحدود ،سالمندان یازهایبر ن یمبتن ریزیعدم برنامههای در حیطه

، سالمندان یبرا هاانمارستیب سازیجهت مناسب یبودجه کاف صیتخصی، بر ارتقاء سالمت سالمندان در اسناد باالدست دیتاکشناسایی قرار گرفت. 

فوق  و یرشته تخصص بیتصوی و مال توانمندان کمسالمندان مخصوصا سال یها یهانهیبه منظور کاهش هز هاهیریخ ایو  هامهیبا ب عاملت

 توانند تا حدود زیادی مشکالتکنندگان میی، از جمله راهکارهایی بودند که به گفته مشارکتسالمند یو پرستار یطب سالمند یتخصص

 را مرتفع نمایند. هاموجود در این حیطه

ائه در نوع و نحوه ار یادیز ریتاث ،یباالدست هایکالن وزارت بهداشت و سازمان یهایگذاراستیس قیسالمندان از طر یبرا هاییبرنامه نبود "

 (09)م "آنان خواهد داشت.  ییبه سالمندان و پاسخگو هامارستانیخدمات ب

تا  میهست یابودجه یهافیرد ازمندیدر نظر گرفته شود. ما در حال حاضر ن مارستانهایب سازیسالمند دوست یالزم برا هایبودجه یستیبا "

 (09 -0)م "  میگام بردار نهیزم نیدر ا رساختهایز جادیدر جهت ا میبتوان

 یهامارستانینقش در ب نیا یفایا یبرا یرشته اقدام کند و در حال حاضر کس نیمتخصص در ا یروین تیترب یبرا دیبا یدانشگاه علوم پزشک "

 (09 -0)م "ما وجود ندارد 

قرار گرفتند. مهمترین راهکارهایی  سابتم، 0هر کدام با  کارکنان توانمندسازیعدم و فیضع یبخشنیو تعامالت ب یهماهنگهای و در نهایت، حیطه

های مختلف ها و استفاده بهینه از تسهیالت و منابع مالی بخشکاریاند شامل رفع موازیکنندگان برای رفع این چالشها پیشنهاد نمودهکه مشارکت

 روز برای کارکنان به منظور برقراری ارتباط مناسب با سالمندان بود. های آموزشی مدون و بهمهو در نظر گرفتن برنا

شوند مشکالت  هیتعب هامارستانیب یکیدر سطح شهر در نزد یو اختصاص یعموم ینگهایمثال اگر پارککاری جلوگیری شود. بایستی از موارزی "

ند مجدد صرف سالم مارانیب یاختصاص نگیپارک یبرا یبودجه ا مارستان،یب کیدر  نکهید. نه احل خواهد ش هامارستانیسالمندان به ب یدسترس

 ( 09و 8 -0و0)م "شود. 

ری جامعه ضرو ریپذبیاز اقشار آس یکیبه عنوان  شانیها یماریآنان و ب هاییژگیوو آشنایی با  تعامل با سالمندانکارکنان جهت  آموزش "

 (00او م.  0و ک. ب09)م. ب "است 
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های شهر اصفهان در راستای دوستدار سالمند بودن در سطوح مختلف نظام سالمت و راهکارهای اصالحی های بیمارستانچالش . 0جدول 

 ارائه شده متناظر به هر چالش

 راهکارهای اصالحی نمونه هایی از چالش ها  دسته بندی چالش ها

عدم برنامه ریزی مبتنی بر 

 نیازهای سالمندان

مه   عدم   - نا ــالمند محور برای     تدوین بر های سـ

 ها  بیمارستان

ست    - سیا صوب با تاکید    هایعدم ابالغ  کالن م

 هابر سالمند محور بودن فرایند

ها در سطح کالن با محوریت ارائه خدمات ها و سیاستتدوین برنامه -

  دوستدار سالمندسالمت به سالمندان در مراکز بهداشتی درمانی 

 المت سالمندان در اسناد باالدستی  تاکید بر ارتقاء س -

 محدودیت منابع مالی

ــازی        - ــب سـ نبود منابع مالی کافی جهت مناسـ

 بیمارستان ها برای سالمندان

ی  هاعدم وجود اعتبارات به منظور کاهش هزینه -

 سالمندان

 برای سالمندان هاتخصیص بودجه کافی جهت مناسب سازی بیمارستان -

ــتان - ــتان    اهدادن اختیار به بیمارس ــتای برنامه بیمارس جهت هزینه منابع مالی در راس

 دوستدار سالمند

ــا  هابه منظور کاهش هزینه هاو یا خیریه هاتعامل با بیمه - ــالمندان مخصـــوصـ ی سـ

 سالمندان کم توان مالی

عدم تمرکز بر 

ی پیشگیری و هاسیاست

 درمان

مه      - نا یا نبود بر مدون برای   ها کمبود  ی 

ینه، درمان و پیگیری ســاالنه مشــاوره، معا

 سال۶1بیماران باالی 

بالگری          - کل غر مه و پروت نا عدم اجرای بر

 سالمندان در بیمارستان

ــالمت در منزل برای       - عدم ارائه خدمات سـ

 سالمندان

   عدم وجود خدمات بستری اختصاصی -

المندان  س  ییمشاوره و درمان سالمندان وشناسا     یریگیپ یدستورالعمل برا  میتنظ -

 مارستانیهر بتحت پوشش ه منطقدر 

 به موقع خدمات خاص به سالمندان یادآوریو  ارائه -

 ایجاد بیمارستان تخصصی سالمند -

 ی اختصاصی سالمندهاایجاد بخش -

 ی دولتی تخصصی سالمندانهاتصویب احداث کلینیک -

هماهنگی و تعامالت بین 

 بخشی ضعیف 

ــازمان    - در ایجاد   ها عدم وجود همکاری بین سـ

،  اه، فضا هاوستدار سالمند )در دسترسی     شهر د 

ندی    جه ب غت،        ها بود قات فرا طات، او با ، ارت

 تسهیالت و. . . ( 

سمت    - صاص ق ستان یب یعموم نگیاز پارک یاخت سالمندان و   مار با  یهماهنگ ایبه 

 به سالمندان نگیاختصاص پارک یبرا هاسازمان گرید

 هامارستانیبه ب یسدستر لیاتوبوس جهت تسه یرهایمس یبعض رییتغ -

 هاایجاد فضاهای سبز در کنار بیمارستان -

 هاراه اندازی مترو، بی آرتی، ایستگاه اتوبوس و تاکسی در نزدیکی بیمارستان -

 یآموزش التیارسال دارو، تسه ایو  نیتام التیتسهی، مال التیتسه جادیا -

کمبود نیروی انسانی 

 متخصص

 نبود متخصص طب سالمندی در بیمارستان -

عدم وجود بورســـیه برای متخصـــصـــان طب   -

 سالمندی

 تصویب رشته تخصصی و فوق تخصصی طب سالمندی و پرستاری سالمندی -

سالمند    جیترو - صص طب  ستار  یلیو تکم یتخ اد  ی و ترغیب افرسالمند  یپر

 .لی و ....ی تحصیهای مذکور از طریق ارائه بورسیههابرای تحصیل در رشته

مدیریت ضعیف فرآیند 

 پذیرش 

ــتم     - ــیسـ عـدم وجود خط تلفن خـاص یـاسـ

 ها برای سالمنداندهی و یادآوری نوبتنوبت

وسط   ت یفعل ستم یسالمندان در س   ژهیو فیتعر ایدهی نوبت ژهیسامانه و  یراحط -

دهی زمان درخواســت  نوبتاصــفهان با در نظر گرفتن  یدانشــگاه علوم پزشــک

 و اعالم به روز زمان تیزیو
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ستم و فرایند خاص برای تنظیم      - سی عدم وجود 

 وقت معاینه سالمندان

دهی به سالمندان در  عدم وجود سیستم اولویت   -

 تمامی خدمات

 عدم وجود امکانات تفریحی و سرگرمی -

 

 به موقع خدمات خاص به سالمندان یادآوریو  ارائه -

 سال ۶1 کمتر از ای شتریسن ب کیبه تفک ایخط تلفن گو کی یطراح -

ــ در - دهی به  نوبتو  ییمجزا مخصـــوص پاســـخگو ینظر گرفتن کانتر و منشـ

بتوانند آن را  یکه ســالمندان در بدو ورود بدون ســردرگم یســالمندان به طور

 مشاهده کنند.

به ســالمندان،   یده تیدر جهت اولو مارســتانیب یهاداروخانه ژهیبرنامه و ارائه -

 یتوسط دانشگاه علوم پزشک    شان یهانهیزمحاسبه ه  ینسخ آنها و چگونگ  هیتوج

 یو ارائه آن به مراکز دولت

ــالمندان            - ــرگرم کننده برای سـ ــایل سـ دلپذیر نمودن زمان انتظار با تدارک وسـ

ــرگرم می     بیماران جوان )  . در رابطه با  کنند تر خود را با مطالعه و تلویزیون سـ

ــنوایی یا کم بینایی یا. . . .  ــالمندان به دلیل کم ش ــای این از بهره نامکاس   لوس

 (وجود وسایل سرگرمی به غیر از این موارد الزم است.. نیست

  زارافنرم قی. از طرهایبا کاهش رفت و آمدها و معطل صورتحساب عتریارائه سر -

 هاو اپلیکیشن

عدم توانمندسازی 

 کارکنان

ــالمندان و چهار       - کمبود آموزش مبانی طب سـ

مل      عا نان و نحوه ت ــلی آ ماری اصـ ها و    بی با آن

نان )اداری و           کارک مه  به ه نان  به آ ــاوره  مشـ

 درمانی( 

پزشــکان پرســتاران و  یمدون و به روز برا یآمورشــ یهانظر گرفتن برنامه در -

 تعامل با سالمندان یکارمندان برا

ــالمندان و  آموزش - ــالمندان  عوامل خطر مبانی طب س ــالمت س   یهاروشبا س

ضور  ی،مختلف مجاز شن  یو کتب یح شاوره به    یداریو  به کارکنان در جهت م

 سالمندان

 

 

 

 

تسهیالت و 

ی ناکافی هازیرساخت

 محیط فیزیکی 

 

 

 نبود ورودی مجزا مخصوص سالمندان -

ــی برای راهنمایی   - ــاص ــهیالت اختص کمبود تس

 سالمندان در بخشهای مختلف

ــهیالت و امکانات الزم در کلینیک - ی  هانبود تس

 نبرای سالمندا هابیمارستان

سالمندان در   - عدم وجود امکانات ارتباطی برای 

 هاتمامی فضاها و طبقات و بخش

پیچیدگی فضــای داخل مرکز/ بیمارســتان برای   -

 سالمند

 لیز بودن کف بیمارستان/ مرکز -

 ی بهداشتی  هانبود درب دوطرفه سرویس -

 

 تا حد امکان یمناسب سالمند طیشرا یبرا یفعل یهاکینیکل زیتجه -

 مارستانبیبه زنگ اخبار و تلفن در دسترس در نقاط مختلف  مارستانیب زیتجه -

 و سطوح لغزنده های، ورودهاپله یضد لغزش در نواح یهاکیالست هیتعب -

   ی دوستدار سالمندهااعمال استانداردهای محیط فیزیکی در بیمارستان -

اعمال روی مد نظر قرار دادن زبان محلی اســتانهای همجوار اســتان اصــفهان و  -

  راجعینم خصوصاً که) تابلوهای راهنما مخصوصاً در بزرگترین بیمارستان استان

 درمانی و بهداشتی  خدمات دریافت برای اطراف ی شهرها  و هااز استان  زیادی

 کنند( می مراکزمراجعه این به

 المندانس یبرا مارستانیبه ب یورود ریمس نیو راحت تر نیکوتاه تر اختصاص -

 مختص سالمندان یب وروددر هیتعب -
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ی مربوط به هاچالش

جایگاه و موقعیت شغلی 

 )استخدام نیرو(

مات          - خد مانی ویژه  ــاز چارت سـ عدم وجود 

ی مختلف  هارسـانی به قشـر سـالمند در بخش   

 مانند پذیرش، صندوق، اورژانس و...... 

به عنوان هماهنگ          - ــی  عدم وجود افراد خاصـ

 لمندانکننده خدمات مراقبت سالمت برای سا

عدم وجود افراد مراقبت کننده از ســالمندان در  -

 ی بستریهابخش

 بطی تحصیلی غیرمرتهاانتصاب مدیران با رشته -

  ی مختلفهاتصویب چارت سازمانی ویژه خدمات رسانی به قشر سالمند در بخش      -

 مانند پذیرش صندوق اورژانس و. 

ــتن افرادی به عنوان هماهنگ        - ــالمت برای    کننده خدما   به کار گماشـ ت مراقبت سـ

 سالمندان

 ی بستریهابه کار گماشتن افرادی تحت عنوان مراقبین سالمندان در بخش -

سته       - شای صول  ساس ا شنا به جنبه   به کارگیری مدیران بر ا ف  ی مختلهاساالری و آ

 ارائه خدمات سالمت در بیمارستان
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 بحث

سا    ،مطالعه نیهدف از انجام ا شهای   ییشنا ستان یبچال شگاه  یهامار صفهان     یدان سب  جهت ازشهر ا ستانها یب یارهایمع با تنا  یمار

ستدار  سب برا  یارائه راهکارها و سالمند  دو ضع  یمنا ستانها یب سمت  به حرکت وموجود  تیارتقاء و ستدار  یمار ساس  بر. بود سالمند  دو  ا

ستان یبی این پژوهش، هایافته س   از لحاظ ی مورد مطالعه هامار ستر ضع  سالمندان  ید نمره  نیانگیمشتند به طوری که  قرار ندا یمطلوب تیدر و

ستان یب سترس  از مراکز  کی چیدر ه یخدمات حمل و نقل عموم زیدر مطالعه الحمدان و همکاران ن بود. ۷15ی مذکور در این زمینه هامار در د

 یحمل و نقل عموم لیبه وسا  یاز نظر دسترس  مورد مطالعه ی هامارستان یاکثر باین در حالی است که در مطالعه احمدی و همکاران  . ]۷0[نبود

 0۶ [وضعیت آنها نامطلوب بود  ،مجزا مخصوص سالمندان   یورودو پارک خودرو  گاهیجا د اما به لحاظ وجودقرار داشتن  یمناسب  تیدر وضع 

صاحبه ] ست ت   شوندگان، برای رفع این موانع به همکاری بین . بر طبق گفته م شی مطلوبی نیاز ا ستفاده مطلوب و بهین بخ ه از منابع و ا بتوان با ا

 رفت منابع جلوگیری نموده و دسترسی سالمندان به مراکز درمانی را ارتقاء داد. کاری و هدرامکانات موجود از موازی

 یهاونتو عف هایرمایو انتقال کمتر ب ترعی)درمان سر یجسممختلف ت اسالمندان از جه دهی بهنوبتشدن زمان  ترکوتاهاز سوی دیگر، 

( و مارستانیکاهش زمان حضور در ب ،)کاهش استرس و تحمل درد و رنج، احساس مورد توجه بودن یروح، (شانیبه ا یمارستانیب عیشا

 است تی( حائز اهمیو اجتماع یاقتصاد یهادر حوزه آنانسالمند و حضور  انهمراهتوسط ) کاهش زمان صرف شده  یو اجتماع یخانوادگ

مجزا  ستمیمراجعه سالمندان و س یمناسب برا یبرنامه زمان مورد مطالعه یهامارستانیاز ب %81از  شیببر اساس نتایج مطالعه حاضر، . ] ۷7[

نیز مراکز مورد ] ۷۶[نژاد و همکاران  یگوهرو ] 0۶ [و همکاران  یاند. در مطالعه احمدنداشته دهی و یادآوری نوبت برای سالمنداننوبت یبرا

موضوع  نیبه ای مورد مطالعه در هند هاکه بیمارستاننشان داد و همکاران  ۶. اما مطالعه آگوستیننداشتند یمطلوب تیوضعطالعه در این زمینه م

ی دهشوندگان نیز به مدیریت ضعیف فرآیند پذیرش و نوبتمصاحبه. ] ۷5[ انددر نظر گرفتهرا باال  نیبه سن یدهتیداشته و اولو ژهیتوجه و

وص مجزا مخص یدر نظر گرفتن کانتر و منشزمان ویزیت، به موقع  یادآور، یدهینوبت ژهیسامانه و یطراحاند که دهاند و بیان نمودهاشاره نمو

رد تأکید وابر این منیز  متعددمطالعات توانند جهت رفع مشکالت موجود در این زمینه به کار برده شوند.می دهی به سالمنداننوبتو  ییپاسخگو

 . ]۷8-۷1، ۷0[نموده اند 

 یریگیدرمان و پ ،نهیمعا ،مورد مشاوره یسالمند تا حدود مارانیب ،هامارستانیباز  % 70. ۷8در بر طبق نتایج این مطالعه، به طور کلی 

مطلوبی  وضعیت هانیز بیمارستان و همکاران یاحمد در مطالعهاند. داشتهبرای ارتقاء سالمت سالمندان  ییهابرنامه هامارستانیگیرند و بقرار می

ارائه شده به سالمندان  یخدمات بهداشت صیاز نقا یکاند که یدهبیان نمودر مطالعه خود، نیز نژاد و همکاران  ی. گوهر] 0۶ [در این زمینه نداشتند

این در . ] ۷۶ [باشدمیپس از درمان  یبه خدمات توانبخشمراجعه عدم  ایمناسب  یریگیبدون برنامه پ مارستانیسالمندان از ب صی، ترخرانیدر ا

. دنریسن را در نظر بگ شیاز افزا یمزمن و همراه ناش یهایماریب یهایژگیو دیارائه شده به افراد مسن با یبهداشت یهامراقبتحالی است که 

بهداشت  یمشکل، سازمان جهان نیغلبه بر ا یدارند. برا شیحاد گرا یهاتیاز حد به سمت موقع شیهنوز ب یحال، خدمات بهداشت نیبا ا

 .]91[ است تیجمع نیا یبرا یبهداشت یهاارائه مراقبت یساز نهیکه به دنبال به ه استکرد شنهادیاز اصول سازگار با سن را پ یا عهمجمو

. بر طبق ]9۷،90 [تاکید شده است اشتی سالمندانو یا پرونده سوابق بهد کارت سالمت سالمنداندر مطالعات متعدد بر لزوم ارائه  همچنین

کنندگان در این پژوهش، نیاز به تقویت یک رویکرد مشارکتی در این زمینه وجود دارد. همچنین جای خالی وجود متخصص مشارکتی هاگفته

                                                           
6 . Augustine 



 

19 
 

. این ستندیسالمندان کشور ن هایازیبه ن ییوو تعداد اندک موجود قادر به پاسخگشود میی کشور بسیار احساس هاطب سالمندان در بیمارستان

ی مختلف، طی یک معاینه جامع، درمان مناسب را هادر حالی است که با وجود متخصص طب سالمندان، سالمند به جای مراجعه به تخصص

 . ] ۷۶ [شودمیدریافت نموده و عوارض جانبی کمتری برای وی ایجاد 

 پیامدهای نامطلوب تا شودمی سالمندی، باعث مشکالت در زمینه دیدهآموزش و آگاه کارکنان وسیله به خدمات سالمت همچنین، ارائه

 متخصص و متبحر افراد وسیله به باکیفیت خدمات ارائه دیگر سوی شود. از پیشگیری آن از یا و یافته کاهش بیمارستان در شدن بستری از ناشی

ی آموزشی خود هابرنامهدر  ی مورد مطالعههااز بیمارستان %77در مطالعه حاضر حدود . ]99[گرددمی سالمندان رضایتمندی افزایش به منجر

های پیشگیرانه بهداشتی به سالمندان را ارائه مشاورهو آنان  یاصل یماریچهار ب ،با سالمندان صحیح مهارت برقراری ارتباط و تعامل مباحث

 [اندرا در برنامه آموزشی خود گنجانده های مورد مطالعه تا حدودی این آموزشهااز بیمارستان %۷9 همکاران و ی. در مطالعه احمداندگنجانده

 مارانیب .] 9۷،90[ است یوضع نامناسب یارتباط کادر درمان با سالمندان دارا یاند که نحوه برقراردهنشان دامطالعات متعدد دیگر  نیهمچن .] 0۶

خود را پشت  یزندگ یو سازندگ ییایمعتقدند که سالمندان مرحله پو زیرا شوندیگرفته نم یجد یدازه کافبه ان یپزشک میمسن اغلب توسط ت

شوندگان مصاحبه. ] ۷۶ [شودمیخدمات به آنها داده  افتیدر یبرا تیاولو نیتصور، آخر نیا جهی. در نتستندینیاز جامعه نمورد گریسر گذاشته و د

در ارکنان کصبر ات مختلف نیز بر نقش آموزش در افزایش مطالعاند. دهسازی کارکنان در این زمینه تأکید نمودر این مطالعه به نقش توانمند

، ]95[سالمندان در مراقبت از  آناندانش و اعتماد به نفس ، بهبود ] 9۶[بهتر به سالمندان  یپاسخده] 97 [مدت زمان تعامل با سالمندان

  .] 9۶ [اند دهدر سالمندان تأکید نمومراقبت از خود  ی واطالعات بهداشت ءرتقااو  اطالعات کارکنان رسانیروزبه

مورد مطالعه به لحاظ محیط فیزیکی در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. به  یهامارستانیباز  %85. 7ی مطالعه حاضر، هابر اساس یافته

 هاندر اکثر بیمارستا هامناسب و وجود نرده در کنار پله یهارمپ، آسانسورها و هامارستانیب یهادرببودن ض یعر، مناسب ینورپردازطوری که 

 یسالمندان در تمام فضاها یبرا یامکانات ارتباطو  هامارستانینبودن کف ب زیمراکز، ل یفضا پیچیدگیعدمرعایت شده بود. اما به لحاظ 

درصد  71از  شیب. در مطالعه احمدی و همکاران نیز ]0۷[همخوانی دارد  5ا مطالعه الحمدان، نیازمند بهبود بودند. نتایج این مطالعه بمارستانیب

همچنین در مطالعات متعدد به اهمیت شرایط فیزیکی و ساختاری بیمارستان در  . ]0۶ [ مناسب بودند ییامکانات و روشنا یدارا هامارستانیب

فقدان اند که دهخود بیان نمودر مطالعه  و همکاران پورحمانبه طور مثال، ر. ] 79، ۷8 [حرکت به سمت دوستدار سالمند شدن اشاره شده است

 تیاحتمال حوادث از جمله سقوط، کاهش تحرک و استقالل و در نها شیاسترس، افزا دیتواند موجب تشد یم مارستانیب رمناسب د طیمح

اند دهشوندگان نیز به نقش محیط فیزیکی در رفاه و ایمنی سالمندان اشاره و بیان نمومصاحبه. ]89[ در سالمندان شود هابیو آس هایناتوان شیافزا

ی مورد هابیمارستان %51حدودی مطالعه حاضر، هابر اساس یافتهالذکر اقدامات الزم صورت گیرد. که بایستی در راستای رفع نقاط ضعف فوق

ی، نصب انمارستیب یدر دسترس بودن توالت در همه فضاهاعیت مطلوبی قرار داشتند. ی بهداشتی در وضهامطالعه به لحاظ وضعیت سرویس

مراه وجود مراقب و هبوده است. همچنین  تیاز نکات مثبت حائز اهم ینبودن کف، وجود توالت فرنگ زیل ،یکمک رهیدستگ، وجود زنگ اخبار

در  .ستاقرار گرفته توجه مورد  مارستانهایسوم از ب کیاز  شیرف در بباز شونده از دو ط یبه توالت و درها ازیسالمندان در زمان ن یبرا

در  هایانکم تو ای یو وجود انواع ناتوان یو جسم یخاص آناتوم طیشرای بهداشتی متناسب با هامطالعات متعدد نیز به اهمیت طراحی سرویس

 . ]98، ۷۷، 00[ان تأکید شده استسالمند
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ی مورد مطالعه به لحاظ تابلوهای راهنما در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. به طوری که هابیمارستان %87 حدودهمچنین در این مطالعه 

مناسب درج  تصوره بنیز راهنما  یهاتابلو یرو یکاراکترها شده ونصب  مورد مطالعه یهامارستانیب یهابخش تمامیراهنما در  یهاتابلو

این موضوع  هامارستانیباز  %0۶راهنما،  یهابحث زبان نوشتار تابلو در. ]91، 01 [ا سایر مطالعات همخوانی داردنتایج مطالعه حاضر بشده بود. 

ابتالء به  ،ییشنوا ،یینایدر باختالل و شروع  جادیا لیبه دل .] 0۶ [گزارش شده است  % 98اند که این میزان در مطالعه احمدی دهرا رعایت کر

ز ا ترس گرید یو از سو تهایموقع صیسرعت تشخاهش ک ،پردازش اطالعات و تمرکز جادیدر ا ییدمانس، کاهش توانااز  یسطوح مختلف

 نیبد. ] ۷8،0۶،97[ باشدمیحائز اهمیت  یدرمان ینقش عالئم راهنما در مراکز بهداشت، ناشناخته یطیاز ورود به مح یو استرس ناش یماریب

مندان با و بهتر به سال شتریبه کار برد تا بتوان هر چه ب مارستانیب یراهنما یهاا در آماده نمودن تابلوت ریدقت و حساس تینها دیمنظور با

شوندگان در این پژوهش نیز به نقش مهم تابلوهای راهنما در دوستدار مصاحبه کرد. یذکر شده، به طور موثر خدمت رسان دهیمشکالت عد

 اند. دهاشاره نمو هاسالمندسازی بیمارستان

 یهامازخانه و مکانی مورد مطالعه از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. به طوری که نهااز بیمارستان %57/79در حیطه خدمات بستری، 

جود وی بستری حضور داشتند اما به لحاظ هابخش افراد مراقبت کننده از سالمندان در اکثروجود داشت و  مارستانهایهمه ب در بایبادت تقرع

نیاز به بهبود هر چه بیشتر وجود داشت و تنها در یک بیمارستان بخش مجزا برای سالمندان در نظر گرفته شده  یسرگرم و یحیامکانات تفر

 را تعیین کرده بودند و بخش بستری مختص افراد مراقبت کننده از سالمندان هااز بیمارستان %۷9بود. در مطالعه احمدی و همکاران نیز تنها 

با . ] 0۶ [اند تاحدودی امکانات مناسب سرگرمی و تفریحی را داشته %90ی شهر تهران وجود نداشته و هاسالمندان در هیچ یک از بیمارستان

ای تیم مدیریت بیمارستان باید به این موضوع توجه ویژه، ]91[ با سالمت روان سالمندان یو مذهب یحیتفر یهاتیتوجه به ارتباط معنادار فعال

شوندگان نیز به نیاز به امکانات تفریحی و وجود یک بیمارستان تخصصی سالمندان در اصفهان و یا اختصاص بخشی برای مصاحبه .داشته باشند

 اند. دهسالمندان، اشاره نمو

 یمطلوب تی( وضع%01) 118نمره  نیانگیم باسالمندان  نهیو پرداخت هز رشیپذ تیوضع ، در ارتباط بامطالعه مورد هایمارستانیب

 ازیامت شود ومیآماده نسالمندان  صیساعت قبل از ترخ ایاز روز قبل  مارستانیصورتحساب ب مارستانهایکدام از بدر هیچ بایتقر .اندنداشته

همخوانی دارد. ] 0۶ [نتایج مطالعه حاضر، با مطالعه احمدی و همکاران  .نشده است دهید هانهیهزپرداخت سالمندان در خصوص  یبرا یخاص

 ی،گانیاصندوق و ب یهابخش نیتعامل ب جادیبا ا نتوا یمشوندگان نیز به مشکالت موجود در این زمینه اذعان داشته و بیان کردند که مصاحبه

 نیب ترشیبعامل ت جادیاو سالمندان امور  ویژه برای یمتصد در نظر گرفتن ،حساب سالمندانصورت عتریجهت ارائه سر ییهاافزارنرم یطراح

 . سالمندان اقدام نمود یهانهیکاهش هز تسریع امور و جهت مارستانیب تیریو صندوق و مد یلیتکم مهیب یهاصندوق

عداد تخصص، ت ت،ینوع فعال ت،یوع مالکچنانچه مشاهده شد، رابطه آماری معنی داری بین برخی از ویژگی های بیمارستانها از جمله ن

و میزان نمره کل دوستدار سالمند بودن بیمارستانها مشاهده نشد. در حقیقت  ریمد یلیرشته تحص ،یتخت، درجه اعتباربخشاشغال  بیتخت، ضر

مورد بود و مشابهت ویژگیهای اکثریت آنها با یکدیگر در حقیقت  09میتوان گفت که در این مطالعه به دلیل تعداد نمونه کم بیمارستانها که کال 

محاسبه چنین آزمونی وجود نداشت. لذا این یافته در حقیقت به معنای نبودن چنین رابطه ای بین ویژگی ها و نمره دوستدار  از نظر آماری توان

 سالمند بودن نیست و برای بررسی چنین فرضیه ای الزم است این آزمون در مطالعه دیگری با حجم نمونه بیشتر مورد آزمون مجدد قرار گیرد. 
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 نهایی گیرینتیجه 

 چندین دلیل هب اغلب مسن افراد. است سالمندان رفاه و سالمت کنندهتعیین مهم عوامل از هابیمارستان در سالمندان بیمارستانی تجربه و مراقبت

 که باری و عاطفی و اجتماعی انزوای بیولوژیکی، عوامل به توجه با این، بر عالوه. دارند ایپیچیده بهداشتی و اجتماعی نیازهای مزمن، بیماری

 ضروری رپرخط یهاگروه سایر به شده ارائه بهداشتی خدمات به نسبت سالمندان بهداشتی خدمات در متفاوتی طراحی است، مراقبین دوش بر

طبق نتایج  بر باشند.ی زیادی در این زمینه میهای مورد مطالعه دارای کاستیهااست. این در حالی است که بر طبق نتایج این مطالعه، بیمارستان

ویژه  یدمتص در نظر گرفتن، سالمندان برایدهی نوبت ژهیسامانه و یطراحی، سالمند یو پرستار یتخصص طب سالمند جیترو این مطالعه،

 یریگین و پدرما نه،یمشاوره، معای هادرمان سالمندان، ارتقاء برنامه یهانهیکاهش هزی مختلف بیمارستان، هادر بخشسالمندان امور  برای

 ی بهداشت و درمان، توانمندسازی کارکنان، ارتقاء زیرساختهای فیزیکیهاسالمندان با تاکید بر اسناد باالدستی و با توجه به همکاری بین بخش

 کننده باشند. کمکی موجود هاتوانند برای رفع چالشو ..... می

 ی پژوهشهامحدودیت

ی هامحدودیت لیبه دلی دیگر هاو مکان های بود که از آن جمله می توان به عدم تعمیم پذیری نتایج به زمانیهااین مطالعه دارای محدودیت

و مشارکت  یمشکل بودن جلب همکار،  01 -به دلیل شیوع پاندمی کووید هاآوری دادهجمعی، طوالنی شدن روند مقطع اتمطالع ذاتی

 بیمارستانهای دولتی نظامی از پژوهش به دالیل حراستی اشاره کرد. و خروج ش شرکت در پژوه یمربوطه برا نیمتخصص

 پیشنهادات پژوهشی

 و جراا مطالعه طراحی، این پیشنهادات دیگر ی بیشتر انجام شود. ازهای گسترده تر و با نمونههای مشابه در حوزههاگردد پژوهشمیپیشنهاد 

 می باشد. هادر بیمارستان سالمندان به ارائه مراقبت سالمت جهت بهبود روشهای مداخله ای یهابرنامه ارزشیابی

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 است. IR. TUMS. SPH. REC. 1399. 062 این مقاله مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با کد اخالق

 حامی مالی

شد و با بامینشجویی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران این مقاله حاصل پایان نامه دا

 حمایت مالی معاونت پژوهشی آن دانشگاه انجام شده است.

 مشارکت نویسندگان

 اند.سازی این مقاله مشارکت داشتهتمامی نویسندگان در آماده

 تعارض منافع

 ن، این مقاله تعارض منافع ندارد.بنا بر اظهار نویسندگا 
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 تشکر و قدردانی 

 ود.شمیکنندگان در این پژوهش و داوران این مقاله تشکر و قدردانی مشارکتی دانشگاهی شهر اصفهان، هااز کلیه مسئولین بیمارستان 
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