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چكیده

ا داف :رصد کردن یا  Tracer Methodologyیکی از روشهای جدید ارزشیابی است که هدف آن ارزشیابی سیستم و فرایند
ز ین
ارائه مراقبت ،درمان و خدمات یک سازمان بهداشتی و درمانی میباشد .این مطالعه با هدف ارزشیابی فرایند مراقبت از دانشآموز درشهرستان
تبریز به روش  Tracer Methodologyانجام گرفت.
واد ر ش  :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعی میباشد که در پاییز سال  1931انجام گرفت .جامعه پژوهش شامل تمام دانش-
آموزان تحتپوشش مرکز بهداشت شهرستان تبریز ،و نمونه مورد مطالعه شامل  1مرکز بهداشتی و درمانی شهری 1 ،مرکز بهداشتی و درمانی
روستایی 1 ،خانه بهداشت و  1مدرسه در شهر و روستا میباشند که به روش نمونهگیری راحت انتخاب شدند .همچنین تمام فرایندهای پیچیده و
مشکلدار جهت بررسی انتخاب شدند .دادهها از طریق مصاحبه ،مشاهده ،و بررسی اسناد و مدارک در سه مرکز ذکر شده جمعآوری شده و با
استانداردهای موجود مقایسه شدند.
ي فت  :فرایند مراقبت از دانشآموز در خانه بهداشت  %77امتیاز ،در مرکز بهداشتی و درمانی روستایی  %39امتیاز و در مرکز بهداشتی و
درمانی شهری  %39از امتیاز کل را کسب کرد .یافتهها نشان داد بیشترین نقص در فرایند مورد ارزشیابی مربوط به مستندسازی میباشد.
بحث نتیج گیری :نتایج ارزشیابی حاکی از آن است که فرایند مراقبت از دانشآموز در سطح قابل قبولی ارائه میگردد و نواقصات موجود
نیز با برنامهریزی صحیح میتواند رفع شود .همچنین  Tracer Methodologyمیتواند به عنوان روش مناسبی برای ارزشیابی فرایند در سطوح
مختلف بکار برده شود.
کلید اژه  :ارزشیابی ،مراقبت از دانشآموز ،تبریزTracer Methodology ،
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د
دانشآموز به گروه سنی  7-81سال اطالق میشود .فرایند مراقبت
از دانشآموز شامل تمام خدمات مراقبتی که در خانه بهداشت ،مراکزز
بهداشتی درمانی شهری روستایی بر روی دانشآموزان انجام میگیزرد،
میباشد .این فرآیند در سیستم بهداشتی درمانی ایران تحتعنوان برنامه
سالمت نوجوانان ،جوانان ومدارس برای گزروه سزنی 7-52تعریزف
شده است .این گروه سزنی طیزف عظیمزی از جمعیزت کشزورمان را
تشکیل میدهند و میتوان گفزت سزالمت ایزن قشزر تمزمینکننزده
جامعهای سالم در آینده خواهد بزود .تمزمین سزالمت ایزن قشزر از
جمعیت با وجود برنامههای سالمت و پایش و ارزشیابی آنهزا محقزق
میشود .ارزشیابی جزء جداییناپذیر هر فعالیت و کار اجرایی بهشزمار
میرود زیرا با استفاده از اطالعات قابل اندازهگیری هزدف اصزلی کزه
همانا بهبود فعالیت اجرایی است دنبال میشزود و بزدون آنکزه منزابع
افزونتری را پیشنهاد کند به اثربخشی و بازده متناسب و بهزرهبزرداری
مورد انتظار عنایت دارد .در طول چند دهه گذشزته اهمیزت ارزشزیابی
مراقبتهای بهداشتی و درمانی بطور چشمگیری افزایش یافتزه اسزت.
ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی تعیین قانونمند و رسزمی میززان
اثربخشی ،کارآیی ،مقبولیت و پذیرش یک عمل برنامهریززی شزده در
انجام اهداف معین میباشد ( .)8برای اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت
سالمت متدهای مناسب ارزشیابی بایستی به عنوان عناصر حیاتی یزک
سیستم ارائه خزدمت بکزار گرفتزه شزوند ( .)5در سزال  5002کمیتزه
مشترک Tracer methodology ،یا رصد کردن را به عنزوان بخشزی از
تحقیقات ارزشزیابی در محزل اجزرا کزرد ( .)3ایزن روش یزک ابززار
مدیریتی انعطزافپزذیر بزه منظزور ارزیزابی یزک سیسزتم و مشزاهده
فرایندهای آن از نزدیک است که در کلیه برنامزههزای اعتباربخشزی و
صدور مجوز به عنوان ابزاری برای مطابقزت خزدمات ارائزه شزده بزا
استانداردها ،دستورالعملهای ملی ،سیاستها و خطمشیهای سازمانی
استفاده میشود (2و .)2روش رصد کردن متفزاوت از متزدهای قبلزی
ارزشیابی  JCAHOاست ،از این نظر که این متد بسته به اینکزه رصزد
فرد ،سیستم ،یا فرایند باشد یک یا چند بیمار ،سیستم یا فرایند را دنبزال
میکند ( .)6در رصد انفرادی محقق یک بیمار را برمیگزینزد ،پرونزده
پزشکی وی را به عنوان نقشه راه تلقی کرده و خدماتی که به وی ارائه
میشود را از لحظه پذیرش تا ترخیص در بیمارستان ،کلینیک محلزی،
 ،HMOمطب شخصی پزشک یا هر مرکز ارائهکننزده خزدمت رصزد
میکند و در هر مرحله آنها را با استانداردها مقایسه میکند تزا تفزاوت
آنهززا را دریابززد و اصززالح کنززد (2،2و .)7هززدف اصززل Tracer
 Methodologyکمززک بززه محقززق جهززت ارزی زابی می ززان رعای زت
استانداردهای ارائه خدمت توسط ارائهکنندگان ،و در نتیجزه ارزشزیابی
سیستم از بعد ارائه خدمات و مراقبتها میباشد که در نهایت میتواند
منجر به اصالح فرایند معیوب در سیستم شود (.)1
این مطالعه نیز با هدف ارزشیابی فرایند مراقبت از دانزشآمزوز بزا
استفاده از روش  Tracer Methodologyانجام گرفت.

واد ر ش

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعی اسزت کزه بزه روش
 Tracer Methodologyدر پززاییز سززال  1931انجززام گرفززت .جامعززه
پژوهش شزامل تمزام دانزشآمزوزان تحزتپوشزش مرکزز بهداشزت
شهرستان تبریز ،و نمونه مورد مطالعه شامل مرکز بهداشزتی و درمزانی
شهری تپلیباغ تبریز ،مرکز بهداشتی و درمانی روستایی مایزان سزفلی،
خانه بهداشزت مایزان سزفلی ،دبیرسزتان دخترانزه فردوسزی تبریزز و
دبیرستان امام جواد (ع) روستای مایان میباشند کزه بزه روش نمونزه-
گیری راحت انتخاب شدند .مراحل فرایند مراقبزت از دانزشآمزوز در
مکانهای ارائه خدمت شناسایی و استانداردهای مربوط به هرمرحله با
استفاده از منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استخراج
گردی زد .جهززت ارزش زیابی گززامهززای فراینززد در مراحززل مختلززف،
استانداردهای مربوطه تبدیل به سنجه گردید و پس از تایید متخصصین
امر برای ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفت .دادههای مربوط به سنجه-
های تدوینشده در هر مرحله ،از طریق مصاحبه ،مشزاهده ،و بررسزی
اسناد و مدارک جمعآوری گردید .تمام دانشآموزانی که فرایند مراقبت
از آنها پیچیزده و مشزکلدار بودنزد جهزت بررسزی انتخزاب شزدند.
ارزشیابی با حمور تیم ارزشیاب در مکانهای ارائه خزدمت و رصزد
کردن فرآیند مراقبت از دانشآموز از مرحلزه ثبزتنزام در مدرسزه تزا
مراجعه به خانزه بهداشت مرکزبهداشزت شزهری جهزت معاینزات و
ارجاعات بعدی و بازگشت به مرکز و مدرسه و مشاهده روند اجزرای
فرایند مراقبت از دانشآموز صورت گرفت .سنجههای تهیهشده بزرای
خانه بهداشت دارای  199امتیاز ،مرکز بهداشتی و درمانی روستایی059
امتیاز و مرکز بهداشتی و درمانی شهری 199امتیاز بود .دادههای بدست
آمده بطور توصیفی بیان شدهاند.

ي فت
مراحل انجام فرایند مراقبت از دانشآموز درفلوچارت  1آورده
شده است .نتایج ارزشیابی در مراحل مختلف فرایند به شرح زیر می-
باشد:
 )1امتیاز کسبشده از کل امتیاز ( )199چکلیست پایش خانه
بهداشت در حیطه سالمت نوجوانان ،جوانان و مدارس  77میباشد.
مواردی که موجب کسر امتیاز گردید عبارتند از:
 .1خانه بهداشت مورد ارزشیابی در "میزان ثبت نتایج در دفتر
معاینات و پرونده بهداشتی" امتیاز  09را کسب نمود و  19امتیاز در این
قسمت کسر گردید.
 .0در ارزشیابی "اقدام به ثبت ارجاع و پیگیری موارد مشکوک
به اختالل" ،پرونده بهداشتی مدارس بررسی گردید که  4امتیاز در این
مورد کسر و امتیاز  14کسب شد.
 .9در سنجه "میزان مطابقت فرمهای آماری بایگانیشده با دفاتر
و پروندهها" ،به دلیل عدم همخوانی برخی آمارهای ثبتشده در دفاتر
و پرونده بهداشتی مدارس و شناسنامه مدارس ،امتیاز  5تعلق گرفت و
 5امتیاز کسر گردید.
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 .4در مراحل انجام معاینات دانشآموز 9 ،امتیاز مربوط به مراحل
زیر کسر گردید:
 .4.1آموزش اهمیت مسواک زدن و روش صحیح آن و رعایت
بهداشت دهان و دندان به دانشآموز و اولیای او
 .4.0عدم بررسی عالئم و اختالالت رفتاری و ارائه اطالعات اولیه
در خصوص بهداشت روانی به والدین

خ ن بهداشت شهرست ن تبريز ب ر ش رصد کردن

 .4.9عدم انجام سنجش شنوایی در اتاق خلوت و از طریق نجوا و
با استفاده از کلمات دو سیالبی
 .5در بررسی شناسنامه سالمت دانشآموزان در یکی از مدارس
تحتپوشش نیز  1امتیاز به دلیل عدم ثبت کامل اطالعات مربوط به
صفحه  0تا  7شناسنامه سالمت (ثبت دقیق قد و وزن و نصب نمودار
پایش ،عدم رسم شاخص توده بدنی) کسر گردید.

فلوچارت  .1فرایند مراقبت از دانش
آموز

مراجعه دانش آموز به مدرسه سال قبل و
دریافت شناسنامه سالمت
مراجعه دانش آموز به مدرسه مقصد و دریافت معرفینامه

مراجعه به خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی که مدرسه
مقصد تحت پوشش آن است برای تعیین وقت
مراجعه به خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی در زمان تعیین
شده و انجام اقدامات غربالگری توسط بهورز (درخانه بهداشت) یا
کارشناس بهداشت مدارس (در مرکز بهداشتی درمانی)

انجام معاینات پزشکی توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی (در
خانه بهداشت طی ویزیت هفتگی یا در مرکز بهداشتی درمانی)

آیا دانش آموز
مشکل خاصی
دارد؟

خیر
1

بلی
آیا نیاز به
ارجاع دارد؟

خیر

درمان در همان واحد (خانه
بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی)

بلی
تکمیل فرم ارجاع به متخصص توسط پزشک مرکز

تحویل فرم ارجاع و شناسنامه سالمت دانش آموز به وی

2

1
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1

2

مراجعه به پزشک متخصص به انتخاب اولیای دانش آموز (مراکز و
پزشکان معرفی شده یا مطب خصوصی سایر پزشکان)

ویزیت دانش آموز توسط پزشک متخصص

آیا مشکل
مورد تایید
است؟

بلی

خیر
تکمیل فرم ارجاع و شناسنامه سالمت دانش آموز توسط پزشک
متخصص و تحویل به وی

ارائه فرم ارجاع و شناسنامه سالمت به واحد ارجاع دهنده
(دریافت بازخورد)

تکمیل شناسنامه سالمت دانش آموز

مراجعه دانش آموز به مدرسه با در دست
داشتن شناسنامه سالمت تکمیل شده
برای انجام ثبت نام

ادامه روند درمان
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در کل نتیجه پایش فرایند مراقبت از دانشآموز در خانه
بهداشت مایان سفلی را میتوان در جدول  1نشان داد.
 )0امتیاز کسبشده در ارزشیابی مرکز بهداشتی و درمانی
روستایی در حیطه سالمت جوانان ،نوجوانان و مدارس ،که در
واقع ارزشیابی عملکرد پزشک خانواده مرکز میباشد005 ،
امتیاز از  059امتیاز میباشد .کسر  05امتیاز در سنجه "ثبت
نظارت و نتیجه پایش پزشک در دفتر بازدید قبل از هر پایش
فعالیتهای مدیریتی و هماهنگی اعمای تیم سالمت "اتفاق
افتاد که میتواند علل خاص به خود را داشته باشد .این سنجه
به وسیله بررسی پرونده سالمت مدارس و چکلیستهای
مربوط به (بهورز و مربی و ماما) و مشاهده دفاتر بازدید و
چکلیستهای تکمیلشده مورد ارزشیابی قرار گرفت .در کل
نتیجه پایش فرایند مراقبت از دانشآموز در مرکز بهداشتی و
درمانی روستایی مایان سفلی در جدول  0نشان داده شده
است.
 )9در ارزشیابی فرایند ارائه خدمات مراقبت سالمت به
دانشآموزان توسط تیم ارزیاب دانشجویان ،از مجموع 199
امتیاز مربوط به چکلیست ارزشیابی مربوطه 39 ،امتیاز کسب
شد .مواردی که موجب کسر امتیاز گردید به شرح ذیل می-
باشد:
 .1در محور "تقسیمبندی مدارس بین پرسنل ذیربط" ،از
آنجائی که تقسیمبندی فقط براساس کارها صورت گرفته بود،
لذا امتیازی به این بند تعلق نگرفت.
 .0به محور "نگهداری منابع علمی مربوط به برنامههای
بهداشت مدارس در جای مخصوص و در دسترس همکاران"،
 1امتیاز تعلق گرفت.

خ ن بهداشت شهرست ن تبريز ب ر ش رصد کردن

 .9در محور مربوط به "تشکیل جلسات هماهنگی و
برنامهریزی با مدیران مدارس" ،به دلیل نبود مستندات قابل
استناد ،و همچنین به دلیل نبود برنامهریزی ساالنه مدون ،به
هیچیک امتیازی تعلق نگرفت.
 .4در محور مربوط به "نظارت بر فرایند آموزش سالمت
در مدارس" ،به دلیل نبود برنامه آموزش واحدهای مختلف
مرکز در مدارس و به دلیل ناقص بودن بودن سؤال امتیازی
تعلق نگرفت.
 .5در محور  7چکلیست ،به دلیل نبود پسخوراند و
برنامهریزی براساس نقاط ضعف حاصل از آن ،امتیاز صفر
تعلق گرفت.
 .7در محور مربوط به "معاینات غربالگری دانشآموزان
(توسط کاردان یا کارشناس)" ،در خصوص مناسب بودن محل
معاینه و در رابطه با کنترل کیفیت معاینه ،به هیچیک امتیازی
تعلق نگرفت.
در کل نتیجه ارزشیابی فرایند مراقبت از دانشآموز در
مرکز بهداشتی و درمانی تپلیباغ را میتوان در جدول  9نشان
داد.
نتایج کلی ارزشیابی فرآیند مراقبت از دانشآموز در سه
نقطه ارائه خدمت؛ خانه بهداشت ،مرکز بهداشتی و درمانی
روستایی ،مرکز بهداشتی و درمانی شهری؛ درجدول  4ارائه
شده است.

جدول .1امتیازات کسب شده از کل در فرایند مراقبت دانش آموز در خانه بهداشت مایان سفلی
استاندارد

امتیاز کل

امتیاز کسب شده

درصد امتیاز کسب شده

1

3

3

199

0

99

09

77

9

13

14

77

4

7

7

199

5

19

5

59

7

01

13

37

7

7

5

39

جمع کل

199

77

77
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جدول  .2امتیازات کسب شده از کل در فرایند مراقبت دانش آموز در مرکز بهداشتی درمانی روستایی مایان سفلی
استاندارد

امتیازکل

امتیاز کسب شده

درصد امتیاز کسب شده

1

75

75

199

0

05

9

9

9

199

199

199

4

05

05

199

5

05

05

199

جمع

059

005

39

جدول  .3امتیازات کسب شده در فرایند مراقبت دانش آموز در مرکز بهداشتی درمانی تپلی باغ
استاندارد

امتیاز کل

امتیاز کسب شده

درصد امتیاز کسب شده

1
0
9
4
5
7
7

3
0
19
11
19
19
0

3
9
3
7
19
7
9

199
9
39
79
199
79
79

3
3
19

9
5
4

9
5
4

199
199
199

11

00

13

31

10

19

19

199

جمع کل

199

39

39

جدول  .4درصد امتیازات کسب شده در فرایند مراقبت از دانش آموز در نقاط ارائه خدمت

محل ارائه خدمت

درصد امتیاز کسب شده

خانه بهداشت

77

مرکز بهداشتی درمانی روستایی

39

مرکز بهداشتی درمانی شهری

39

بحث نتیج گیری
مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی فرایند مراقبت از دانشآموز
با استفاده از روش  Tracer Methodologyانجام گرفته است.
با توجه به بررسیهای انجامگرفته توسط پژوهشگر ،تاکنون

مطالعه مشابهی در ایران انجام نگرفته است ،بنابراین امکان
مقایسه نتایج حاضر با مطالعات دیگر وجود نداشت .نتایج
یک مطالعه مشابه در مکزیک که کیفیت خدمات ارائهشده به
بیماران نسل جدید ثبتنامکننده در بیمه سالمت را به روش

 / 34ارزشی ب فرايند راقبت از دانشآ وز در راکز بهداشت در ن شهری ،ر ست ي

رصد کردن ارزشیابی نموده است نشان داد ،فرآیند مراقبت از
رشد کودک از کیفیت مناسب و ارائه مکمل آهن از کیفیت
نسبتًا مناسبی برخوردار بود .امتیاز تعلق یافته به فرایند پایش
وزن کودکان بین  0.0و  19بود .فرایند غربالگری کمبود
تیروئید از کیفیت نسبتًا پایینی برخوردار بود .در سومین سطح
مراقبت ،فرایندها از کیفیت باالیی برخوردار بودند ( .)3نتایج
ارزشیابی مطالعه حاضر نیز نشان داد فرایند مراقبت از دانش-
آموز در سطح قابلقبولی ارائه میشود اما در برخی قسمتها
کمبودهایی وجود دارد که موجب نقص عملکرد فرایند می-
شود .برخی نقایص دیدهشده در ارزشیابی ،به بروکراسی
اداری بیش از حد بخش بهداشت برمیگردد ،بطوریکه
کارکنان نیز از زیاد بودن فرمها و مستندات گلهمند بودند .در
ارزشیابی نیز چون بسیاری از سنجهها در صورت تکمیل بودن

خ ن بهداشت شهرست ن تبريز ب ر ش رصد کردن

مستندات امتیاز دریافت میکردند ،لذا موجب کسر امتیاز
شدند .در برخی موارد نیز نقص ابزار ارزشیابی علت کسر
امتیاز میباشد .این مطالعه نشان داد رصد کردن فرآیندها در
بخشهای مختلف سیستم بهداشتی و درمانی ،موجب
شناسایی ضعفهای فرایند در مراحل مختلف شده و برنامه-
ریزی برای رفع آنها را آسان میکند.

ت دير ت كر
بر خود فرض میدانیم از مسئولین مراکز بهداشت شهری و
روستایی ،خانه بهداشت و مدارس مربوطه جهت همکاری-
شان در انجام این ارزشیابی تشکر و قدردانی نماییم.
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