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نسخه پذیرفته شده پیش از انتشار
عنوان:
ارتقاء کیفیت برنامه ادغام یافته سالمندی در یک مرکز جامع خدمات سالمت
ارتقاء کیفیت مراقبت از سالمندان سالم ؛ یک پژوهش مشارکتی جامعه محور
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نشریه :سالمند :مجله سالمندی ایرا ن

این نسخه پذیرفته شده پیش از انتشار مقاله است که پس از طی فرایند 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
منتشر میشود .نشریه سالمند گزینه را به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه میدهد تا نتایج آن ها در سریع ترین
زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد .پس از آنکه مقاله ای فرایند آماده سازی و انتشار
نهایی را طی می کند از نسخه پذیرفته شده پیش از انتشار خارج و در یک شماره مشخص در و بسایت نشریه
منتشر می شود.
شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می شود که ممکن
است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

چکیده
اهداف :در مراقبتهای سالمندی که در مراکز سالمت اجرا میشود ،سالمندان سالم مورد غفلت مراقبتی و آموزشی واقع میگردند .این مطالعه
مشارکتی جامعه محور با هدف ارتقاء کیفیت مراقبت از سالمندان سالم به انجام رسید.
مواد و روشها :این تحقیق مشارکتی جامعه محور طی  4مرحله (تشخیص مشکل-طراحی برنامه های تغییر -اجرا و ارزشیابی) از  1395تا
 1397با مشارکت  11مراقب سالمت 54 ،سالمند و  54عضو خانواده در مرکز بهداشت مطهری مشهد ،به انجام رسید .میانگین سنی مراقبین
سالمت  32/4 ± 2/7سال و میانگین سابقه کاری  8/3سال بود .میانگین سنی سالمندان 64/3 ± 3/9 ،سال بود .ابزار گردآوروی دادهها پرسشنامه
سروکووال ،مصاحبه ،بحث گروهی متمرکز و یادداشت برداری عرصه بود .پس از شناسایی مشکالت از طریق مصاحبه با  8نفر از پرسنل و 19
سالمند  ،جلسات بحثهای گروهی جهت طراحی برنامه برگزار شد پس از اجرای برنامههای تغییر مجدداً  30مصاحبه با مشارکت کنندگان
انجام و مقایسه قبل و بعد از برنامههای تغییر انجام وارزشیابی شدند .برای تحلیل محتوی کیفی از روش توصیف واقعیت و جهت تحلیل دادههای
کمی از آمار توصیفی و آزمون آماری تی زوجی استفاده شد.
یافتهها :برنامه مراقبت طراحی شده توانست با اصالح نگرش ،مهارتها و توانمندسازی پرسنل سبب بهبود مراقبتهای سالمندی سالم در محیط
مرکز بهداشت شود .میانگین نمره کلی کیفیت خدمات از نظر سالمندان و خانوادهها در مرحله قبل از مداخله به ترتیب 63/02 ± 9/46 ،و 9/05
 61/83 ±بود .این مقادیر در مرحله بعد از مداخله به  130/09 ± 14/75و  122/65 ± 13/56رسید که از نظر آماری ،تفاوت معنیدار بود
(.) P = 0/001
نتیجه گیری :برنامه مشارکتی جامعه محور با ویژگیهایی همچون مراقبتِ فعال ،مشارکتی ،مستمر ،جامع و حمایتی سبب ارتقاء کیفیت خدمات
سالمندی سالم شد .بنابراین این مدل می تواند در سایر مراکز خدمات سالمت بکار رود.
کلید واژهها :سالمندی سالم ،تحقیق عملکردی ،تحقیق مشارکتی جامعه محور.

مقدمه :در ایران ،با توجه به افزایش سریع تعداد سالمندان و فراهم نبودن امکانات زیربنایی برای ارائه خدمات به این گروه ،تمامی زیر مجموعهها
و سازمانهای دخیل در فعالیتهای سالمتمحور ،باید رویکرد سالمندی سالم را به عنوان یک هدف استراتژیک درنظر گرفته و با اجرای برنامههای
جامعهمحور ،سعی کنند سالمندان را تا حد ممکن سالم و فعال نگهدارند[ .]1هم اکنون در مراکز سالمت کشور برنامه مراقبتهای ادغامیافته
سالمندی در حال اجراست[ .]2این استراتژی توسط سازمان جهانی بهداشت برای کشورهای منطقه مدیترانه شرقی در نظر گرفته شده و برنامه
عملی آن بر اساس سه اصل؛ مشارکتِ سالمندان در فرآیند توسعه ،تقویت سالمت جسمی و روانی آنان و تأمین محیطهای حامی و توانمندکننده
سالمندان ،تدوین شده است[ .]3این برنامه برای پزشکان و غیرپزشکان طراحی و در آن از حداقل عوامل خطر و نشانههای بالینی برای
شناسایی زودرس بیماری ،درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده می شود .سالمندان از نظر اختالالت فشارخون ،بیماریهای قلبی عروقی،
اختالالت تغذیهای ،دیابت ،اختالالت بینایی و شنوایی ،افسردگی و اختالل خواب ،پوکی استخوان ،بیاختیاری ادراری ،سل ،دمانس ،سقوط و
تعادل و ایمنسازی ارزیابی میشوند .وزن و سنگینیِ مراقبتهای ادغام یافته سالمندی بیشتر به سمت سالمندان بیمار بوده و سالمندان سالم
مورد غفلت مراقبتی و آموزشی واقع میشوند[ .]2در این برنامه ،سالمندان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی طبق بوکلت راهنما ارزیابی
و در  2طبقه قرار می گیرند؛ الف) مراقبت دورهای ب) مراقبت ویژه .مراقبت دورهای خاص سالمندانی است که در هنگام ارزیابی بدون مشکل

بودهاند(سالمند سالم) .این سالمندان سالم باید بطور ساالنه به مرکز بهداشت مراجعه نمایند .مراقبت ویژه خاص سالمندان بیمار و مشکلدار بوده
و سالمند با فاصله زمانی یک ماه به مرکز بهداشت مراجعه میکند ].[2
ل سالمندان سالم که در این برنامه
در بسیاری از مراکز به واسطه حجم کاری باال و کمبود پرسنل آموزش دیده ،یک رویکرد انفعالی در قبا ِ
به عنوان سالمندان بدون مشکل طبقهبندی شدهاند ،به چشم میخورد[ .]4به عبارت دیگر شکاف و خأل برنامه مراقبت ادغامیافته سالمندی این
است که؛ سالمندان سالم در مرکز سالمت رها بوده و برنامه مراقبتی یا آموزشی خاصی برای آنان انجام نمیشود .بنابراین به نظر میرسد برنامه
موجود باید در راستای ارائه خدمت به سالمندان سالم ،ارتقاء و بهبود یابد .ارائه خدمات مبتنی بر جامعه برای سالمندان هنگامی موثر و کارا
خواهد بود که واجد شرایط؛ جامع و کامل بودن ،هماهنگ ارائه شدن ،در دسترس بودن و کیفی بودن ،باشد[ .]5در همین راستا سازمان
جهانی بهداشت تأمین محیطهای حمایتکننده و توانمندکننده سالمندان را مورد تأکید قرار میدهد[ .]6یکی از مهمترین این محیطها ،مراکز
بهداشتی و درمانی است که خط اول تماس و برخورد سالمندان با نظام بهداشتی و درمانی کشور میباشند[.]2
رویکرد جامعه و بویژه سازمانهای متولی سالمت نظیر مراکز بهداشت به سالمندان سالم و بدون مشکل ،حائز اهمیت است .با اجرای مراقبتهای
جامعه محور و حفظ و ارتقاء سطح سالمت سالمندان میتوان از بارِ هزینهها و بار بیماریها در جامعه کاست ،کیفیت و رضایت زندگی آنان را
ارتقاء داد[ .]7برنامههای جامعه محورِ سالمندی سالم ،چنین چشم اندازی را دنبال میکنند[.]8
بِرگ و همکاران ( )2009تحقیقات مشارکتی جامعه محور 25را یک تحقیق عملکردی میدانند که بر اساس همکاری و مشارکت بین اعضای
جامعه ،سازمانهای اجتماعی ،کارکنان بهداشتی و محققان برای تولید اطالعات و حل مشکالت محلی و سازمانی کاربرد دارد .بِرگ می نویسد
که تمایل به انجام مطالعات  CBPRاز اوایل دهه  90میالدی در حوزه سالمت افزایش یافته و تاکنون در مواردی نظیر؛ دیابت ،ترک سیگار،
سالمت روان ،بهداشت دهان و دندان ،رابطه پزشک و بیمار و ...تحقیقاتی در این قالب ساماندهی شده است[ .]9در یک مطالعه  CBPR؛
 -1جامعه دارای یک هویت مستقل است  -2در طول انجام پروژه تمام اعضاء دارای اهمیت یکسان بوده و روابط دموکراتیک بین اعضاء گروه
برقرار است  -3تمایل به تغییر در مشارکتکنندگان وجود دارد  -4یک فرآیند چرخشی شامل؛ تشخیص مشکل -ارائه راه حل ها بر اساس منابع
جامعه -انجام مداخالت و ارزشیابی نتایج وجود دارد  -5انعطاف پذیری وجود دارد  -6روند کار طوالنی بوده و نیازمند تعهد مشارکتکنندگان
است  -7بین تحقیق و عمل ارتباط بوجود میآید[.]11-9
بیشتر مطالعات انجام شده بر روی مقوله سالمندی در ایران ،بر جنبههای خاصی از سالمندی نظیر؛ مشارکت اجتماعی[ ،]12سوءرفتار[،]13
توانمندسازی در بیماریهای مزمن[ ،]14سبک زندگی[ ،]15کیفیت زندگی[ ،]16تغذیه[ ،]17استقالل[ ]18تنهایی[ ،]19فعالیت فیزیکی
[ ]15[]20و مواردی از این دست تأکید داشته و کمتر به مقوله سالمندی سالم و مراقبتهای مربوط به آن در قالب یک مطالعه  CBPRوارد
شدهاند .از طرف دیگر؛ برخی از مطالعات انجام شده در خصوص دیدگاه پرسنل مراکز بهداشتی درباره بستههای خدمتی که برای گروههای سنی
مختلف در مراکز اجرا میگردد ،نشان میدهد ،عواملی همچون؛ کمبود تعداد پرسنل ،دانش و اطالعات ناکافی مدیران در زمینه بسته مراقبتی،
برنامهریزی نامناسب در جهت اجرای بسته مراقبتی ،آموزش ناکافی پرسنل در مورد نحوه اجرای بسته مراقبتی ،نداشتن وقت کافی و مشغله
کاری زیاد ،نداشتن دانش و اطالعات کافی در مورد بسته خدمتی ،بیعالقگی و دلسردی و نگرش منفی پرسنل نسبت به اجرای بسته خدمتی،
مناسب نبودن محیط فیزیکی و نبود امکانات کافی ،به عنوان موانع اجرای بسته های خدمتی ذکر شدهاند[.]21بنابراین مطالعه حاضر در صدد
پاسخ به این سوال است که؛ چگونه میتوان با توجه به شرایط موجود ،خدمات سالمندی سالم در مراکز بهداشت را ارتقاء داد؟ با توجه به ماهیت
سوال تحقیق به نظر می رسد روش  CBPRبا رویکرد کیفی قادر به پاسخگویی به این سوال خواهد بود.
روش مطالعه :مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تحقیق مشارکتی جامعه محور  4مرحله ای (تشخیص مشکل-طراحی برنامههای
تغییر -اجرای مداخالت -ارزشیابی) است که از آبان  1395تا اسفند  1397در مرکز جامع خدمات سالمت شهید مطهری مشهد به انجام رسید.
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هدف کلی مطالعه ارتقاء مراقبت ادغام یافته سالمندی در راستای سالمندی سالم بود ،که در این نوشتار گامهای دستیابی به این هدف به اختصار
ذکر شدهاند .مشارکتکنندگان 11 ،نفر از پرسنل مرکز بهداشت مطهری مشهد 54 ،سالمند مراجعه کننده به مرکز فوق و خانوادههایشان بودند.
جعیت تحت پوشش مرکز مطهری در زمان مطالعه ،نزدیک به  50هزار نفر بود که  13هزار نفر از آنان را سالمندان تشکیل میدادند .با مطالعه
پروندههای ثبت شده در مرکز ،مشخص شد که  550سالمند دارای پرونده بهداشتی هستند .با اعالن فرخوان در مرکز بهداشت ،مسجد محل و
اطالعرسانی از طریق رابطین بهداشت 60 ،نفر برای شرکت در پژوهش به مرکز مراجعه و ثبت نام نمودند .در طی  2سال انجام مطالعه  6نفر از
مشارکتکنندگان از مطالعه خارج و در نهایت پژوهش با  54سالمند و  54عضو خانواده به انجام رسید .معیار ورود به مطالعه برای سالمندان؛ دارا
بودن سن 60-70سال ،داشتن شرایط مناسب جسمی و روانی جهت انجام مصاحبه (بر اساس نبود شواهد بیماری ناتوان کننده جسمی و روانی
در پرونده سالمند و نیز معاینه جسمانی توسط پزشک مرکز و ارزیابی روانی توسط روانشناس مرکز) و نبودن در برنامه مراقبت ویژه سالمندی،
بود .معیار ورود عضو خانواده؛ داشتن سالمند باالی  60سال و تمایل به شرکت در مطالعه بود .از آنجا که تغببر قرار بود در محیط کاری مرکز
بهداشت انجام شود ،لذا تمامی کارکنان مرکز به عنوان واحد پژوهش وارد مطالعه شدند .برای سنجش رضایتمندی سالمندان و خانوادهها از
پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال 26و برای جمعآوری دادههای کیفی ،جهت کسب اطمینان از اعتبار اطالعات ،از سه شیوه مصاحبه ،یادداشت-
برداری

زمینهای27

و بحث گروهی

متمرکز28

استفاده گردید .پس از کسب رضایت آگاهانه و قبل از انجام مصاحبه ،هدف مطالعه برای

مشارکتکنندگان بیان و زمان و مکان مصاحبه براساس توافق طرفین و با نظر مشارکتکنندگان تعیین و اجازه ضبط مصاحبه اخذ شد .سپس
مصاحبهها کلمه به کلمه رونویسی و تایپ شده و پژوهشگر آنها را در چند نوبت گوش داده و متن تایپ شده را مرور نمود .در سراسر فرآیند
جمعآوری و تحلیل دادهها ،هرگونه تأمل و جرقههای ذهنی مرتبط با دادهها که به ذهن محقق رسید ،یادداشت و برای مصاحبههای بعدی از آنها
استفاده گردید .پس از تایپ و پیادهسازی متن مصاحبهها بر روی کاغذ ،دادهها و زیرمجموعه دادهها استخراج شدند .مصاحبهها بسته به تمایل
مشارکتکنندگان در بازه زمانی  30-60دقیقه ،به صورت انفرادی و در محلی خلوت و آرام که مورد تأیید مشارکتکنندگان بود ،انجام شدند .بر
اساس مراحل تحقیق عملکردی ،برنامه ارتقاء سالمندی سالم در  4فاز؛ جمعآوری اطالعات اولیه و بررسی وضع موجود ( تبیین و تأیید مشکل)-
طراحی برنامههای تغییر ،اجرای برنامههای تغییر و ارزشیابی بعد از تغییر انجام شد}[Berge JM, 2009 Oct #9رفرانس ؟ همه این
مراحل را پیش رفته اید چرا اشاره شده بخشی از مطالعه ؟
فاز اول :در این مرحله  27مصاحبه با پرسنل ،سالمندان و اعضاء خانواده انجام گردید کلیه مصاحبهها مجدداً به مشارکت کنندگان جهت تأیید،
ارئه شدند .پس از تأیید ،مشکالت استخراج و با برگزاری جلسات بحث گروهی متمرکز اولویتبندی شدند .از فیلدنت و پرسشنامه سروکووال
جهت سنجش کیفیت خدمات ارائه شده ،نیز جهت تأیید مشکالت استفاده گردید .برای تأیید اعتبار یا مقبولیت دادههای کیفی از شیوه انعکاس
بازبینی توسط مشارکت کنندگان و برای تأیید تصدیق یا اعتماد دادهها از روش بازبینی توسط همکار استفاده شد .برای تأیید یافتههای کیفی ،از
فرم  22سوالی پرسشنامه سروکووال استفاده شد .این پرسشنامه استاندارد توسط پاراسورامان )1988( 29تدوین شده است .ابزار فوق شکاف
کیفیت را در  5بُعد؛ فیزیکی یا ملموس -30اعتماد و اطمینان -31پاسخگویی -32تضمین -33و همدلی 34اندازه میگیرد .سواالت بر اساس مقیاس
لیکرت  5درجهای نمرهگذاری شده و دامنهی نمرات  22-110بوده و کسب امتیاز  66بیانگر حدّ متوسط کیفیت خدمات میباشد .ابعاد فیزیکی،
اطمینان و پاسخگویی با  4سوال و ابعاد تضمین و همدلی با  5سوال سنجیده میشوند .نمره  1نشاندهنده وضعیت خیلی بد و نمره  5نشاندهنده
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وضعیت عالی در هر یک از اجزاء ابعاد 5گانه می باشد .بنابراین دامنه نمرات ابعاد فیزیکی ،اطمینان و پاسخگویی  4-20و دامنه نمرات ابعاد
تضمین و همدلی  5-25می باشد[ .]23 ,22روایی و پایایی این پرسشنامه توسط حیدرنیا و همکاران ( )2014تأیید شده است[ .]24این پرسشنامه
به طور جداگانه توسط سالمندان و خانوادهها تکمیل گردید.
در گام بعد برای دستیابی به مشکالت برنامه سالمندی سالم از نظر مشارکتکنندگان ،طی  2جلسه فوکوس گروپ با پرسنل مرکز تلفیقسازی
دادههای کمّی و دادههای کیفی حاصل از مصاحبه با پرسنل ،سالمندان ،خانوادهها و یادداشتبرداری در عرصه انجام و  24مشکل تعیین و جهت
تأیید به مشارکت کنندگان انعکاس داده شدند (داده های کیفی با روش توصیف واقعیت و مقایسه مداوم و داده های کمی با استفاده از آزمونهای
آمار توصیفی ،آنالیز و سپس تلفیقسازی انجام شد) .پس از تأیید مشکالت ،طی یک جلسه بحث گروهی مشکالت اولویت بندی شدند .مشکالت
اصلی عدم اجرای برنامه سالمندی سالم در مرکز بهداشت عبارت بودند از ؛ روشن نبودن مفهوم سالمندی سالم برای پرسنل ،فقدان ساختار
مناسب برای برنامه سالمندی سالم ،عدم توانمندی پرسنل در اجرای برنامه سالمندی سالم .سپس طی یک جلسه بحث گروهی ،مشکالت
اولویتبندی شده مورد تأیید مشارکت کنندگان قرار گرفته و راهحلهای پیشنهادی از آنان دریافت شد .راهحلها بر اساس فوریت ،توافق اکثریت،
قابلیت اجرایی ،اسناد باالدستی سالمندی و آمادگی تیم تحقیق اولویتبندی شدند.
فاز دوم :در این مرحله برنامههای تغییر با مشارکت کلیه شرکتکنندگان (پرسنل درگیر-سالمندان -خانوادهها) طراحی گردید .سیکلهای تغییر
شامل؛ اصالح و بهسازی فضای فیزیکی و تجهیزات ،کارگاههای توانمندسازی پرسنل ،تهیه و طراحی پرونده مراقبت از سالمند سالم و طراحی
برنامههای بازدید منزل بود.
فاز سوم :در این مرحله برنامههای طراحی شده ارتقاء سالمندی سالم اجرا شدند .سیکل بهسازی فضای فیزیکی  3ماه ،سیکل توانمندسازی
پرسنل  7ماه ،سیکل طراحی پرونده مراقبت  6ماه و سیکل بازدید منزل  4/5ماه به طول انجامید .پرونده مراقبت طراحی شده برنامه سالمندی
سالم طراحی شده بطور مستقل  2کدام بخش ؟ روز در هفته در شیفت های عصر در محل مرکز بهداشت اجرا میشد .پرسنل به مدت  4ماه
بر اساس پرونده مراقبتی طراحی شده ،با سالمندان سالم و خانوادهها کار کرده و برنامههای آموزشی را بر اساس مبانی  6گانه سالمندی سالم
(شامل؛ تغذیه-فعالیت فیزیکی-ارتباطات -عدم مصرف مواد-سقوط و افتادن -محیط فیزیکی) به مددجویان سالمند ارائه نمودند (سالمندان سالم
آنهایی بودند که در مرکز بهداشت دارای پرونده مراقبت ویژه نبوده و قرار بود بطور ساالنه به مرکز مراجعه نمایند .عالوه بر این قبل از ورود
سالمندان به مطالعه ،سالمت آنان توسط پزشک مرکز ارزیابی و تایید گردید) .سپس با توجه به بازخوردها ،ایرادات پرونده اصالح و فرم نهایی
تهیه شد .پرسنل  2ماه دیگر با فورمت نهایی پرونده مراقبتی کار کرده و سپس ارزشیابی نهایی انجام گرفت.
فاز چهارم :در این مرحله با استفاده از روشهای کمی(پرسشنامه سروکوال) و کیفی(مصاحبه و بحث گروهی متمرکز) چه روشهایی ؟ پس از
اجرای برنامههای تغییر ،اطالعات جمعآوری و با قبل مقایسه شدند.
یافتهها :در این مطالعه  8مراقب سالمت 1 ،پزشک 1 ،منشی  1 ،نیروی خدماتی همراه با  54سالمندان سالم و خانوادهاشان شرکت داشتند.
میانگین سنی مراقبین سالمت  32/4 ± 2/7سال و میانگین سابقه کاری  8/3سال بود .میانگین سنی سالمندان 64/3 ± 3/9 ،سال بود.
الف) یافته های کیفی :نتایج حاصل از مصاحبه با مشارکتکنندگان قبل و بعد از اجرای برنامه سالمندی سالم (جدول )2نشان داد ،عدم رضایت
سالمندان و خانوادهها به رضایتمندی آنان ،مقررات محوری به مراقبت سازماندهی شده ،عدم آگاهی از سالمندی سالم ،به شناخت سالمند سالم
و ارزیابی نیازهای او ،عدم آموزش به سالمندان سالم به برنامه منظم آموزشی بر اساس نیازهای سالمند ،عدم توانمندی پرسنل به توانایی و مهارت
پرسنل در کار با سالمند سالم ،عدم ارتباط با خانوادهها به مشارکت خانواده در مراقبت از سالمند سالم ،تغییر پیدا کرد.
ب) یافته های کمّی :ارزیابی نمره کلی و ابعاد پنجگانه پرسشنامه سروکووال در دو گروه سالمندان سالم و خانوادهها نشان داد که شکاف کیفیت
در مرحله بعد از تغییرات ،نسبت به قبل ،کاهش معنیدار داشته است ( )P = 0/001که به معنی بهبود کیفیت خدمات در ابعاد 5گانه میباشد.

جدول  :1مقایسه کیفیت خدمات از نظر سالمندان سالم و خانوادهها بر اساس پرسشنامه سروکووال
قبل و بعد از تغییرات
سالمندان سالم n = 54

ابعاد کیفیت

خانوادهها n = 54

خدمات

قبل از تغییرات

بعد از تغییرات

تی زوجی

قبل از تغییرات

بعد از تغییرات

تی زوجی

فیزیکی و

12/36 ± 2/54

26/16 ± 4/14

P = 0/001

11/92 ± 2/61

25/10 ± 3/94

P =0/001

ملموس
اطمینان

15/54 ± 3/71

28/43 ± 4/22

P = 0/001

14/84 ± 2/55

26/52 ± 4/72

P = 0/001

پاسخگویی

10/11 ± 2/93

25/13 ± 3/92

P = 0/001

10/53 ± 2/68

25/43 ± 4/17

P = 0/001

تضمین

12/75 ± 2/18

23/66 ± 4/38

P = 0/001

12/96 ± 2/81

21/38 ± 4/09

P = 0/001

همدلی

12/26 ± 2/74

26/71 ± 4/47

P = 0/001

11/58 ± 2/44

24/22 ± 4/67

P = 0/001

کیفیت کلی

63/02 ± 9/46

130/09 ± 14/75

P = 0/001

61/83 ± 9/05

122/65 ± 13/56

P = 0/001

در ذیل به نمونهای از بیانات مشارکتکنندگان قبل از اجرای برنامه تغییرات ،اشاره میشود:
سالمند  :4پرسنل مرتباً سوال کرده و در حال نوشتن هستند ،مثل اینکه من در اینجا حضور ندارم(ارتباط نامناسب و ضعیف با سالمند).
سالمند  :8نمیگذارند مشکل را بیان کرده و بگویم به چه چیزی نیاز دارم .فقط مشغول تکمیل کردن فرمها هستند(عدم نیازسنجی از
سالمندان).
سالمند  :9به خانوادهام آموزشی داده نمیشود .نفش خانوادهامان این است که ما را به مرکز بهداشت آورده و به منزل برمیگردانند (عدم استفاده
از خانواده در برنامه مراقبتی).
پرسنل  :8برای کار با سالمندان سالم فاقد انگیزه هستم زیرا سیستم از من میخواهد صرفاً پروندهها و چک لیستها را تکمیل و آمار ماهانه را
به اداره ارسال نمایم .در ضمن پرسنل نمیدانند سالمند سالم چه ویژگیهایی دارد و در این باره تاکنون آموزشی دریافت نکردهایم(عدم انگیزه
در پرسنل -عدم آموزش پرسنل).
پرسنل  : 2در حال حاضر برای سالمندان سالم که بیمار نیستند برنامه خاصی نداریم(فقدان برنامه سالمندی سالم).
پرسنل  :6در برنامه مراقبت از سالمندان ،فقط دستورات پزشک را اجرا میکنیم و شخص پزشک باید پاسخگو باشد ،زیرا ما فقط مجری دستورات
هستیم(عدم پاسخگویی – عدم استقالل در برنامهریزی مراقبتی).
پرسنل  :7سیستم بهداشتی فاقد نگاه کالن و آیندهنگر به سالمندان است و تنها به دنبال انجام فعالیتهای روزمره بوده و فاقد برنامهریزی است(
فقدان نگاه کالن).
عضو خانواده  :4در مرکز بهداشت برای مادرم کار خاصی انجام نمیدهند .میگویند مادرت مشکلی ندارد .اگر مادرت بیمار شد ،مراجعه کنید تا
بررسی کنیم(عدم انجام کار برای سالمند سالم در مرکز بهداشت).
خالصهای از موارد بدست آمده بر اساس محتوای مصاحبهها در جدول ذیل آمده است:
جدول  :2مقایسه وضع موجود ،قبل و بعد از اجرای برنامه تغییرات در مرکز بهداشت
قبل از اجرای برنامه سالمندی سالم

بعد از اجرای برنامه سالمندی سالم

کمبود انگیزه در پرسنل ،برای کار با سالمند سالم

عالقه و انگیزه کار با سالمند سالم
تعامل بیشتر پرسنل با سالمند سالم و خانواده

روشن نبود مفهوم و ابعاد سالمندی سالم برای پرسنل

درک مفهوم سالمندی سالم
تشخیص نیازهای سالمند سالم

کیفیت نامناسب مراقبت از سالمند سالم

ساماندهی مراقبت از سالمند سالم
استفاده از پرونده مراقبتی خاص سالمند سالم

عدم ارتباط مناسب با خانواده ها

مراجعه ماهانه و منظم خانواده ها به مرکز بهداشت
ارتباط با خانواده ها از طریق بازدید منزل

فقدان برنامه آموزشی برای سالمند سالم و خانواده

برنامه آموزشی منظم برای سالمند سالم و خانواده

نارضایتی سالمند سالم و خانواده

رضایت سالمند و خانواده از کیفیت خدمات
تمایل سالمند و خانواده برای مراجعه مجدد به مرکز

عدم احساس مسئولیت نسبت به سالمند سالم

مسئولیت پذیری
استقالل در مراقبت از سالمند سالم

عدم استقالل حرفهای

افزایش اعتماد به نفس پرسنل
مهارت کار با سالمند سالم
انجام بازدید منزل

پاسخگویی ناکافی به نیازهای سالمند سالم و خانواده

پاسخگویی به نیازهای سالمند سالم
پاسخگویی به نیازهای خانواده

عدم مشارکت خانواده در مراقبت از سالمند

مشارکت خانواده در مراقبت از سالمند
مشارکت سالمند سالم در فرآیند مراقبت

عدم پیگیری مراقبت ها

پیگیری مراقبت ها از طریق بازدید منزل
ثبت مراقبت ها در پرونده مراقبت

بحث :مطالعه حاضر با هدف کلی ارتقاء کیفیت مراقبت سالمندی سالم در قالب یک پروژه  CBPRبه انجام رسید .مشارکتکنندگان معتقد
بودند که مراقبت سالمندی سالم ،باید به صورت مدون ،تخصصی ،دقیق ،توأم با آموزش و همراه با مشارکت فعال سالمندان و خانوادهها ،انجام
شود .از دیدگاه مشارکتکنندگان ،این موقعیت از طریق فرآیندهای توانمندسازی پرسنل ،اصالح ساختار و فضای فیزیکی و استانداردسازی
ی سالمندان و خانوادهها ،اعتماد و اطمینان ،مشارکت در
مراقبت از سالمند سالم ،قابل دستیابی بوده و بهوسیله شاخصهایی چون رضایتمند ِ
مراقبت ،افزایش آگاهی ،اختیار و استقالل حرفهای ،پاسخگویی ،مسئولیتپذیری و انجام مراقبت سازماندهی شده ،قابلیت شناسایی و اندازهگیری
دارد .محصول نهایی این مطالعه ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به سالمندان سالم در مرکز جامع سالمت بود.
نتایج حاصل از ارزشیابی این پروژه  CBPRنشان داد ،کیفیت خدمات ارائه شده به سالمندان سالم در مرکز بهبود یافته است .عوامل متعددی
از جمله؛ افزایش آگاهی کارکنان ،سالمندان و خانوادهها در خصوص سالمندی سالم و ابعاد آن ،اصالح ساختار فیزیکی مرکز بهداشت ،تدوین و
اجرای پروتکل استاندارد مراقبت از سالمند سالم ،اجرای منظم برنامههای بازدید منزل و جلب مشارکت خانواده در مراقبت از سالمند ،از علل این
ارتقاء کیفیت بهشمار میروند .در این میان به نظر میرسد تغییرات عمدهای که در آگاهی ،نگرش و عملکرد پرسنل به دلیل اجرای این برنامه

رخ داده است ،دلیل اصلی ایجاد این تغییرات میباشد .بهکارگیری  CBPRتوانست با ارتقاء آگاهی ،اصالح نگرش و بهبود عملکرد پرسنل،
باعث توانمندی آنان در ارائه خدمات موثرتر به سالمندان سالم گردد .در مرحله بعد پرسنل ،سالمندان و خانوادهها را توانمند نموده و از این
طریق ،کیفیت مراقبت ادغام یافته سالمندی سالم ارتقاء یافت .مراقبت سالمندی سالم ارتقاء یافته دارای ویژگیهای ذیل بود؛
مراقبت فعال و مشارکت محور35؛ به این معنی که سالمندان ،خانوادهها و کلیه پرسنل مرکز بهداشت در طراحی و اجرای برنامههای سالمندی
سالم به طور فعال درگیر بوده و مشارکت داشتند .برنامهها از طریق نیازسنجی تعیین و مداخالت مراقبتی و آموزشی با مشارکت کلیه پرسنل
مرکز بهداشت انجام میشوند .در همین راستا ژاسکاس و بورگاس ( )2017نیز مراقبت مشارکتی از سالمندان را یک جزء ضروری از ارتقاء
برنامههای مراقبت سالمندی میدانند[.]30
مراقبت مستمر36؛ به این معنی که سالمندان سالم برخالف رویه قبل ،در طول سال به حال خود رها نبوده و دارای یک برنامه مدون آموزشِ
حفظ و ارتقاء سالمندی سالم هستند .این برنامهها عالوه بر سالمندان ،خانوادهها را تیز شامل میشود .با چنین رویکردی ،سیستم مراقبتی مرکز
بهداشت در انتظار این نیست که با بیمار شدن سالمند ،به وی ارائه خدمت دهد ،بلکه سعی میکند از طریق آموزشهای منظم و دورهای و نیز
تداوم مراقبتها از طریق برنامههای بازدید منزل ،نه تنها از بیمار شدن سالمندان سالم جلوگیری کرده ،بلکه در صورت بروز بیماری ،در همان
مراحل اولیه با تشخیص به موقع و زودرس ،باعث ارتقاء کیفیت درمان شود .این یافته همراستا با نظر بودیب و همکاران ( )2020است که مراقبت
مستمر را جزئی از مراقبت ادغام یافته میدانند[.]31
مراقبت جامع37؛ به این معنی که سالمند سالم در هر بار مراجعه به طور جامع و سیتماتیک بر اساس پرونده مراقبت از سالمند سالم ،که نتیجه
تحقیق عملکردی حاضر است ،مورد ارزیابی قرار گرفته و برنامه مراقبتی خاص خود را دریافت مینماید .ثبت مراقبتها در پرونده طراحی شده،
عالوه بر مستندسازی مراقبتها ،امکان پیگیری آنها توسط سایر پرسنل را به راحتی فراهم میسازد .از طرف دیگر ،مراقبت جامع ،هم راستا با
رویکرد مراقبت ادغام یافته سالمندی است که مورد تأکید سازمان جهانی بهداشت میباشد .همسو با این یافتهها ،ایمر و همکاران ( )2017نیز
ارزیابی جامع از سالمند را از ارکان برنامه مراقبتی برمیشمارند[.]32
مراقبت حمایتی38؛ به این معنی که در صورت نیاز سالمندِ سالم ،پرسنل مرکز بهداشت از طریق برنامههای بازدید منزل به سالمندان و
خانوادههای تحت پوشش یاری میرسانند .نیکولسون و همکاران ( )2017نیز مراقبت حمایتی از سالمند را پُلی بین مراقبت درمانی و مراقبت
تسکینی قلمداد مینمایند[.]33
نتایج مطالعه حاضر با برخی از مطالعات انجام گرفته در قالب  CBPRهمسو می باشد .از جمله مطالعه لپین و همکاران ( )2018که پژوهشی
با هدف تلفیق برنامههای ارتقاء سالمت مبتنی بر جامعه و مراقبتهای اولیه در ایالت مینهسوتا آمریکا انجام دادند .این مطالعه اجرای برنامههای
مبتنی بر شواهد را در پیشگیری و مدیریت بیماریها یک ضرورت دانسته اما اجرای این برنامه در سطح جامعه و تلفیق آن در سیستم مراقبتهای
بهداشتی اولیه را نوعی چالش قلمداد نمود[ .]34همسو با چالش مورد اشاره توسط لپین ،در مراحل اولیه مطالعه حاضر نیز در مراقبت از سالمندان
سالم ،هیچگونه مشارکت و تعاملی بین مرکز بهداشت از یک سو و خانوادهها و سالمندان از سوی دیگر وجود نداشت .در پژوهش لپین نیز همانند
مطالعه حاضر از تلفیق روشهای کمی و کیفی استفاده شده است .در قالب مطالعات عملکردی جهت باال بردن اعتماد و اعتبار یافتهها ،اطالعات
به روشهای کمی و کیفی گردآوری میشوند .لپین مینویسد که متخصصان بالینی اعتماد اندکی به برنامههای جامعهمحور داشته و غالباً درگیر
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فعالیتهایی در زمینه تشخیص و درمان بیماریها هستند .برای حل این چالش ،لپین آموزشِ متناسب و تغییر در سطوح سیستمیک و سیاست-
گزاری را پیشنهاد مینماید[ .]34آموزش پرسنل یکی از راهبردهای اصلی در اجرایی شدن مراقبت سالمندی سالم بود .در یک تحلیل جالب،
لپین برنامههای جامعهمحور و مراقبتهای بهداشتی اولیه را دو دنیای جد از هم ذکر میکند .در مطالعه حاضر نیز قبل از اجرای برنامههای تغییر،
پرسنل اهم فعالیتها و وظایف خود را در قالب مراقبتهای بیمارمحور تعریف نموده و با برنامههای مبتنی بر جامعه و کار با سالمندان سالم و
خانوادهها آشنایی نداشتند .پروژه  CBPRاجرا شده در طی  2سال توانست ارتباط مناسبی بین مرکز بهداشت و سالمندان و خانواده ها بوجود
آورد.
یکی از جنبه های مراقبتی از سالمند سالم ،ارزیابی جامع وی است .البته این مساله جزو مراقبت های ادغام یافته نیز میباشد .بُعد ارزیابی جامع
سالمند سالم در مطالعه حاضر ،مشابه با مفهوم ادغام یافته مدلی است که کاتن 39و همکاران ( )2010تحت عنوان "مراقبت تیمی "40مطرح
نمودند .کاتن معنقد است برای سالم بودن سالمندانی که مبتال به بیماریهای مزمنی هم چون دیابت یا بیماری قلبی هستند ،باید از یک رویکرد
مراقبتی ادغام یافته استفاده نمود .ارکان رویکرد ادغام یافته در مراقبت تیمی؛ حمایت از خودمراقبتی ،کنترل بیماری و دارودرمانی است .ابعاد
مراقبت مشارکت محور سالمند سالم نیز به نوعی شبیه مفهوم مراقبت تیمی در مدل کاتن است .تمایز مطالعه حاضر با پژوهش کاتن این است
که مطالعه کاتن بر روی سالمندان بیمار تمرکز دارد .اکثر مدلهای مراقبت از سالمندان برای محیطهای درمانی و بیمارستانی طراحی شدهاند[,35
 " .]36امتیاز اصلی برنامه سالمندی سالم که برآیند نهایی  CBPRحاضر بود این است که ،این برنامه برای سالمندان سالم و غیربیمار طراحی
شده و سعی دارد با آموزش اصول و پایههای سالمندی سالم ،سالمت سالمندان را حفظ و ارتقاء دهد .این رویکرد با توانمندسازی مراقبان سالمت
و آموزش سالمندان و خانوادهها امکانپذیر بوده و دارای یک رویکرد "مراقبت مشارکتی جامعه محور" 52میباشد .این رویکرد مطابق با توصیه
سازمان جهانی بهداشت مبنی بر ضرورت مراقبتهای بهداشتی اولیه و پیشگیری سطح اول است ،که هدف اصلی آن جلوگیری از بروز بیماریها
و رکن اصلی اجرایی آن آموزش سالمت می باشد .در مدل مراقبت پویای سالمندی سالم ،سعی گردید که خدمات سالمندی در مرکز مطهری
واجد مشخصات؛ جامع و کامل بودن ،هماهنگ ارائه شدن ،در دسترس و با کیفیت بودن ،باشد.
برخی از نتایج  CBPRحاضر با پژوهش ملک افضلی و همکاران ( )1390همسو می باشد .در مطالعه ملک افضلی فقدان فرهنگ کار مشارکتی
و تیمی ،شکاف بین مردم و متخصصان ،کمبود انگیزه و وقت گیر بودن کار با مردم به عنوان چالش های پژوهشهای مشارکتی مبتنی بر جامعه
ذکر و برای کنترل این چالشها؛ برگزاری کارگاه ،اعتمادسازی ،احترام ،تعامل بین کارکنان و مردم و ارائه بازخورد مستمر پیشنهاد شدهاند[.]37
در همین راستا در مطالعه حاضر برگزاری کارگاه های آموزشی یکی از ارکان اصلی توانمندسازی پرسنل برای کار با سالمندان سالم و خانوادهها
بود .هم چنین برخورد توأم با احترام باعث شد که سالمند و خانوادهاش تمایل داشته باشند که برای دریافت خدمات ،مجدداً به مرکز بهداشت
مراجعه نمایند .عالوه بر این ،در هنگام طراحی و اجرای تمامی برنامههای تغییر ،مرتباً از گروه مشارکتکننده بازخورد گرفته و اصالحات بر اساس
نظرات آنها و انعکاس صورت گرفته ،انجام میشد.
در همین ارتباط مطالعه چانگ و همکاران ( )2016با عنوان استفاده از تحقیقات مشارکتی مبتنی بر جامعه برای پرداختن به نیازهای بهداشتی
زنان سالمند چینی ،نشان داد که کار با سالمندان نیاز به ایجاد حس احترام ،اعتماد و درک موقعیت اجتماعی و فرهنگی سالمند دارد[ .]38همسو
با نظر چانگ ،در مطالعه حاضر نیز یکی از علل موفقیت آمیز بودن برنامه سالمندی سالم ،برخورد توأم با احترام و تکریم و ارزیابی نیازهای
سالمندان و خانوادهها بر اساس شناخت موقعیت اجتماعی آنان از طریق برنامههای بازدید منزل بود.
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نتایج مطالعه حاضر با یافته های ماهرر ایمهوف و همکاران ( )2014نیز همراستا میباشد که به مطالعهای با هدف تدوین یک برنامه مشاوره
خانوادگی توسط پرستار برای خانوادههای سالمندان در قالب یک پروژه مشارکتی جامعه محور در آلمان پرداختند[ .]10این مطالعه ضرورت
وجود یک مشاوره پرستاری جهت حمایت از سالمند و خانوادهاش در رویاویی با چالشهای سالمتی را پیشنهاد میکند ،که در مطالعه حاضر در
قالب برنامههای بازدید منزل و آموزش ماهانه برای خانوادهها ،چنین حمایتی انجام پذیرفت .در مطالعه ماهرر ایمهوف نیز مشابه پژوهش حاضر
از مصاحبههای فردی و بحث گروهی متمرکز برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
همراستا با نتایج پژوهش حاضر ،مطالعه بامن و همکاران ( )2018میباشد که یک کارآزمایی مشارکتی مبتنی بر جامعه را بر روی فعالیت فیزیکی
در فضای باز بر روی  88سالمندان  65-75ساله در شهر برمن آلمان انجام دادند .یافتهها نشاندهنده تأثیر مثبت اجرای برنامه بر افزایش میزان
فعالیت فیزیکی در سالمندان بود[.]39
هیلز و همکاران ( )2007مطالعه ای با عنوان اقدام مشارکتی مبتنی بر جامعه؛ عملکرد چندرشته ای در مراقبت های بهداشتی اولیه ،در یک شهر
 300هزار نفره در کانادا انجام داده و اطالعات را از یک مرکز مراقبتهای بهداشتی اولیه که  11هزار نفر را تحت پوشش داشت ،جمع آوری نمودند.
نتایج نشان داد استفاده از عملکرد چندرشته ای در مراقبتهای بهداشتی اولیه دشوار است .هیلز راه برون رفت از این چالش را کم رنگ نمودن
برنامههای پزشک محور ذکر میکند[ .]29همسو با این نتایج ،در مطالعه حاضر نیز ارزیابی و نیاز سنجی سالمت سالمندان ،آموزش خانوادهها،
بازدیدهای منزل ،کالسهای آموزشی برای سالمندان و خانوادهها تماماً توسط پرسنل آموزش دیده مرکز بهداشت انجام گرفت و بر آیند نهایی
کار ،اجرای مراقبت استاندارد از سالمند سالم بود که با مشارکت خانوادهها و خود سالمندان در محیط مرکز بهداشت توسط پرسنل انجام پذیرفت.
ضمن آنکه به عنوان یک عملکرد و همکاری چندرشته ای ،از کارشناسان تغذیه و روانشناسی مرکز بهداشت در طراحی و اجرای برنامههای تغییر
استفاده گردید.

نتیجه گیری نهایی :هدف نهایی مطالعه حاضر ،ارتقاء کیفیت مراقبت سالمندی سالم ،از طریق  CBPRبود .در این خصوص به نظر میرسد
مشکل اصلی پرسنل مرکز بهداشت ،عدم توانمندی و نداشتن یک مدل اجرایی مشخص ،برای کار با سالمندان سالم و خانوادهها بود .با آموزش
کارگاهی مفهوم سالمندی سالم و ابعاد آن ،سطح دانش و آگاهی پرسنل در این زمینه ارتقاء پیدا کرده و به تدریج نگرش آنان نیز اصالح و جهت
کار با سالمند دارای انگیزه مناسب شدند .در همین راستا ،پرسنل ارتباطات خود با سالمندان و خانوادهها را بهبود بخشیده و موفق به جلب
مشارکت آنان برای شرکت در برنامه های سالمندی سالم شدند .پرونده مراقبت از سالمند سالم به تدریج و طی کار عملی با سالمندان توسط
پرسنل طراحی گردید و بهعنوان یک راهنما و استاندارد کاری در نظر گرفته شد .با ارائه خدمات باکیفیت ،پاسخگویی و ایجاد حس احترام ،به
تدریج اعتماد بین پرسنل با سالمندان و خانواده ها ایجاد و زمینه مناسب برای اجرای برنامههای بازدید منزل فراهم گردید .این برنامهها به
استمرار و تداوم برنامه سالمندی سالم کمک نموده و به تصمیمات مراقبتی مبتنی بر شواهد و مستندات عینی یاری رساندند .برآیند نهایی این
تغییرات ،رضایتمندی سالمندان سالم ،خانوادهها و همینطور خود پرسنل بود .برنامه مراقبت سالمندی سالم با ویژگیهای؛ جامع ،مستمر،
حمایتی ،فعال و مشارکت محور بودن ،توانست کیفیت مراقبت ادغام یافته برای سالمندان سالم در مرکز بهداشت مطهری مشهد را ارتقاء دهد.
مالحظات اخالقی :در این مطالعه با کد اخالق  IR.MODARES.REC.1395.017همه اصول اخالقی رعایت شده است .شرکت
کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند .همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند .اطالعات
آ نها محرمانه نگه داشته شد .کد اخالق ؟
حامی مالی :این تحقیق با حمایت و تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

. تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشتهاند:مشارکت نویسندگان
. این مقاله تعارض منافع ندارد:تعارض منافع
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Abstract
Objectives: In elderly care provided by health centers, healthy elderly are neglected in care and
education. This Communitu-Based Participatory Research aimed to standardize healthy ageing
care.
Methods & Materials: This community-based participatory research with 4 steps (problem
detection-design of change programs-implementation of interventions-evaluation) was conducted
from 1395 to 1397 in Motahari Health Center of Mashhad, with the participation of 11 health care
provider, 54 healthy elderly and 54 family members. The mean age of caregivers was 32.4 ±2.7
years and their mean work experience was 8.3 years. The mean age of the elderly was 64.3 ±
3.9 years. Data were collected through SERVQUAL questionnaire, interviews, focus group
discussions, and field notes. After identifying problems through interviewing 8 staff and 19
seniors, Group discussion sessions were held to design the program. After implementing the
change plans, 30 interviews with the participants were conducted again and the comparisons
were done and evaluated before and after the change plans. For qualitative content analysis, the
method of describing reality was used, and for analysing quantitative data, descriptive statistics
and paired t-test were used.
Results: Designed program care could be improve healthy aging care in the health center
environment by modifying attitudes, skills and staff empowerment. The mean score of quality of
care for the elderly and their families in the pre-intervention phase was 63.02 ± 9.46 and 61.83 ±
9.05, respectively. In the post-intervention phase, these values reached 130.19 ± 14.75 and
122.65 ± 13.56, respectively, which were statistically significant (P=0.001).
Conclusions: The community-based participatory research promoted the quality of elderly
services with features such as active, participatory, continuous, comprehensive and supportive
care. So this model can be used in other health centers.
Key Words: Healthy Aging, Action Research, Community-based Participatory Research.

