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چکیده
مقدمه:بخــش تغذيــه بیمارســتان در زمــره مهمتريــن بخــش هــاي يــک بيمارســتان اســت زيــرا عملکــرد و فعاليــت ايــن بخــش تأثيــر بســيار زيــادي بــر ميــزان
رضايتمنــدي بيمــاران دارد.ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي مديريــت خدمــات غذايــي ،مشــاوره تغذيــه و رژيــم درمانــي در بيمارســتانهاي منتخــب دانشــگاه علــوم
پزشــكي تهــران بــا اســتانداردهاي مــدون در وزارت بهداشــت انجــام گرفتــه اســت.
روش بررســي :ايــن مطالعــه از نــوع توصيفي-مقطعــي اســت .جامعــه مــورد مطالعــه  7بیمارســتان منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران مــی باشــد .بــه منظــور
گــردآوري داده هــا چــك ليســت تاییــد شــده معاونــت درمــان توســط پژوهشــگر بــا روش مشــاهده و مصاحبــه تكميــل گرديــده اســت .چــك ليســت دربردارنــده 7
حیطــه و  64ســوال اســت.جهت توصيــف نتايــج پژوهــش از نــرم افــزار  SPSS 16اســتفاده شــده اســت.
يافتــه هــا :نمــره بدســت آمــده از وضعیــت مديريــت خدمــات غذايــي ،مشــاوره تغذيــه و رژيــم درمانــي در بيمارســتان هــاي مــورد مطالعــه برابــر بــا  0.82اســت،
کــه بــه طــور کلــی در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد .همچنیــن نمــرات بدســت آمــده از اســتانداردهاي بررســی شــده بــه ترتيــب در مرکزقلــب تهــران  ،0/94اميراعلــم
 ،0/87مركــز طبــي كــودكان  ،0/86ســينا  ،0/85دكتــر شــريعتي  ،0/82امــام خمينــي  0/74و انســتیتو کانســر  0/67مــي باشــد.
نتيجــه گيــري :وضعیــت تغذیــه ،مديريــت خدمــات غذايــي ،مشــاوره تغذيــه و رژيــم درمانــي در بیمارســتان هــای مــورد پژوهــش بیمارســتان در وضعیــت
مطلــوب قــرار دارد بــا ایــن وجــود بــرای بهتــر شــدن وضعیــت مــی تــوان بــا برگــزاری برنامــه هــای آموزشــی بــرای کارکنــان ســطح دانــش آنهــا را نســبت بــه وظایــف
خــود افــزوده و ســبب بهبــود کیفیــت عملکــرد شــد.
واژگان کلیدی:بیمارستان ،مدیریت خدمات غذایی ،استانداردهای تغذیه
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مقدمه
تــداوم حيــات هــر ســازماني بــه مشــتريان آن وابســته اســت.
بــه هميــن دليــل هــر ســازماني بايــد نيازهــاي فعلــي وآتــي
ايــن مشــتريان را درک کــرده ،خواســته هــا و الزامــات آنــان را
تأميــن نمايد(اصــل مشــتري گرايــی) و در جهــت فراتــر رفتــن از
انتظــارات آنــان بکوشــد( .)1مراکــز بهداشــتی درمانــي در جامعــه
تحــت پوشــش خــود ،بــراي ايــن منظــور ايجــاد شــده انــد کــه
بيمــاران بهبــود پيــدا کــرده و در محيــط مناســبي اقامــت گزيننــد.
مشــتريان مراکــز بهداشــتي درمانــي ،يگانــه علــت وجــودي بــراي
ادامــه فعاليــت ايــن مراکــز بــه شــمار مــي رونــد( .)2بــدون ترديــد،
بخــش تغذيــه مرکــز بهداشــتی درمانــي در زمــره مهمتريــن
بخشــهاي ايــن مرکــز اســت ،زيــرا عملکــرد و فعاليــت ايــن بخــش
تأثيــر بســيار زيــادي بــر ميــزان رضايتمنــدي بيمــاران دارد و نيــز
تغذيــه مطلــوب بــراي بيمــار اهميــت درمانــي داشــته ،در ارزيابــي
بيمــار از مرکــز بهداشــتي درمانــي تأثيــر گــذار اســت( .)3تحليــل
آمارهــاي مربــوط بــه مســموميت هــاي غذايــي ،نشــانگر آن اســت
کــه تــا % ٦٠اپيدمــي هــاي مســموميت هــاي غذايــي ناشــي از عدم
رعايــت موازيــن بهداشــتي و مصــرف غذاهــاي آلــوده اســت(.)4

پشــتیبانی کــم ارزش قــرار میدهــد ،درحالیکــه تغییــرات و
پیشــرفت در خدمــات تغذیــه ای بیمارســتان توانســته اســت از
مشــکالت تغذیــه ای کــه تاثیــر ســوئی بــر طــول مــدت اقامــت و
هزینــه هــای بســتری شــدن در بیمارســتان داشــته ،جلوگیــری
کنــد و عــاوه بــر ایــن ،ایــن تغییــرات توانســته تاثیــر مثبتــی بــر
ادراکات بیمــار از بســتری شــدن در بیمارســتان داشــته باشــد(.)8
هــم چنیــن این بخــش ،از مهــم تریــن بخشــهای بیمارســتان برای
تأمیــن رونــد بهبــود میباشــد و میــزان رضایتمنــدی بیمــاران را بــه
مقــدار زیــادی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد()9
بخــش تغذیــه در بیمارســتانها و ســایر مراکــز ماننــد خانــه هــای
ســالمندان و دیگــر مراکــز تجمــع انســانی بــا مشــکالت مربــوط
بــه جابجایــی مقادیــر زیــادی از غذاهــای خــام ،تحویــل غذاهــای
زیــاد و متنــوع در عــرض یــک روز بــه بیمــاران ،تهیــه و آمــاده
ســازی غــذا بــرای رژیــم هــای مختلــف و تأخیــر در تحویــل غذاهــا
روبروســت( .)10احتمــال آلودگــی مــواد غذایــی در اینگونــه
جابجایــی بســیار زیــاد اســت و طبیعتـ ًا غــذای آلــوده در ارگانیســم
بیمــاران کــه عمومــ ًا دچــار ضعــف سیســتم ایمنــی مــی باشــند
نمایــش منفــی تــری مــی توانــد داشــته باشــد .ایــن تغییــرات در
تهیــه غــذا و تحویــل آن بــه بیمــاران در بیمارســتان بــه دلیــل
ضــرورت تغذیــه بســیاری از بیمــاران کــه دســت بــه گریبــان
بیمــاری مــی باشــند اثــرات پیچیــده تــری مــی توانــد داشــته
باشــد(.)11

غــذاي خــوب در ســامتي و درمــان افــراد ،بســيار مهــم مــي
باشــد و جزئــي از مراقبــت هــاي درمــان اســت .بيمــاران بــراي
اينكــه قــادر بــه خــوردن غــذا جهــت كمــك بــه بهبــودي خــود
باشــند ،بــه غذاهــاي مغــذي و اشــتها آور نيــاز دارنــد( .)5يكــي
از مــوارد اساســي كــه ميتوانــد در عملكــرد هــر بيمارســتان نقــش
مهمــی داشــته باشــد بحــث تغذيــه و خدمــات غذايــي در آن مركــز
درمطالعــه اي در زمينــه بررســي بخــش تغذيــه بيمارســتان نشــان
اســت(.)6
داده شــد وضــع ايــن بخــش ،درعمــده بيمارســتان هــاي مــورد
بــدون ترديــد بخــش تغذيــه بيمارســتان در زمــره مهمتريــن بخش مطالعــه ،نامطلــوب بــوده و بــا اســتاندارد خــود فاصلــه زيــادي
هــاي يــك بيمارســتان اســت ،زيــرا توجــه بخــش تغذیــه ،صرفــا بــه دارد(.)12
غــذا نمــي باشــد بلكــه فراهــم نمــودن و ارائــه خدمــات غذايــي
بخــش تغذیــه از مهــم تریــن بخشــهای بیمارســتان بــرای تأمیــن
مناســب بــراي مشــتريان نيــز جــزء وظايــف آن اســت كــه البتــه،
رونــد بهبــود اســت و میــزان رضایتمنــدی بیمــاران را بــه مقــدار
اكثــر بيمارســتان هــا بــه آن توجهــي ندارنــد و مديــران بيمارســتان
زیــادی تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد( .)9در ایــن راســتا مراقبــت
هــا نيــز غالب ـ ًا اطــاع چندانــي در رابطــه بــا اهميــت ايــن بخــش
هــا و اقدامــات تغذیــه ای راجــع بــه بیمــاران و کیفیــت مــواد
ندارنــد ،بنابرايــن اقدامــي در زمينــه آمــوزش مــداوم كاركنــان در
غذایــی بایــد بــه خوبــی تعییــن شــده و بــه یــک اقــدام موثــر در
راســتاي بــه روز نمــودن دانــش آنهــا در حيطــه خدمــات غذايــي
موسســات بهداشــتی تبدیــل شــود(.)8
در بيمارســتان ،ايجــاد برنامــه هايــي بــه منظــور افزايــش آگاهــي
ســاير پرســنل بيمارســتان از واحــد تغذيــه ،اهميــت آن در درمــان آگاهــی دربــاره وضعیــت واقعــی مــواد غذایــی و مراقبــت هــای
بيمــاران و رفــاه كاركنــان ،بيمــار و همراهــان را جــزء برنامــه هــاي تغذیــه ای یــک مرحلــه بســیار مهــم بــرای ارائــه خدمــات
خــود قــرار نمــي دهنــد(.)7
بیمارســتان بــا کیفیــت خــوب اســت .اینگونــه تشــخیص هــا،

ارزیابــی تغییــرات اجــرا شــده را کــه بــرای برنامــه ریــزی ضــروری
بیمارســتان اغلــب خدمــات تغذیــه ای را در جایــگاه خدمــات
اســت ،امــکان پذیــر مــی کنــد(.)8
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لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســي مديريــت خدمــات غذايــي،
مشــاوره تغذيــه و رژيــم درمانــي در بيمارســتان هــاي منتخــب
دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران بــا اســتانداردهاي مــدون در
وزارت بهداشــت انجــام گرفتــه اســت.

روش بررسی

ایــن مطالعــه توصیفــی و مقطعــي در ســال 1390انجــام شــده
اســت .جامعــه مــورد مطالعــه از نظــر مكانــي محــدود بــه بخــش
تغذيــه  7بيمارســتان منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــكي و خدمــات
بهداشــتي درمانــي تهــران شــامل بیمارســتان هــای ســينا،
اميراعلــم ،امــام خمينــي (ره) ،دكتــر شــريعتي ،انستيتوكانســر،
مركــز قلــب تهــران و مركــز طبــي كــودكان مــی باشــد.
ابــزار گــردآوری پژوهــش چــك ليســت هــای مــورد تاییــد از
معاونــت درمــان مــی باشــد .روش گــردآوري داده هــا بــه صــورت
ميدانــي اســت كــه توســط پژوهشــگر بــا روش مشــاهده و مصاحبــه

تكميــل گرديــده اســت .ايــن چــك ليســت شــامل  64ســؤال مــي
باشــد كــه در  7حيطــه تنظيــم گرديــده اســت.

یافته ها
یافتــه هــای ایــن مطالعــه بــه دو گــروه تقســیم مــی شــود .قســمت
اول بیــان کننــده آمــار توصیفــی وضعیــت اهــداف هفــت گانــه
اختصاصــی و هــدف اصلــی مــی باشــد .در قســمت دوم آمــار
توصیفــی در مــورد وضعیــت اهــداف اختصاصــی هفــت گانــه و
هــدف اصلــی مربــوط بــه وضعیــت مدیریــت خدمــات غذایــی و
مشــاوره تغذیــه و رژیــم درمانــی ،بــه تفکیــک بیمارســتان هــای
مــورد مطالعــه بیــان مــی شــود.
بــا توجــه بــه جــدول شــماره  ،1بیشــترین نمــره میانگیــن به دســت
آمــده ،مربــوط بــه "وضعيــت فعاليــت هــاي كميتــه تغذيــه و رژيــم
درمانــي در بيمارســتان هــاي منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــكي
تهــران" بــا نمــره ( )0.91مــی باشــد.
کمتریــن نمــره میانگیــن بــه دســت آمــده نیــز بــا نمــره ()0.67
مربــوط بــه "وضعيــت مشــاوره تغذیــه و رژیــم درمانــی در بخــش
تغذیــه در بيمارســتان هــاي منتخــب دانشــگاه علــوم پزشــكي
تهــران" مــی باشــد.

حیطــه اول مربــوط بــه مديريــت بخــش تغذيــه و دارای  11ســوال،
حيطــه دوم در رابطــه بــا وضعيــت انبارهــا در آشــپزخانه و داراي 8
ســوال ،حيطــه ســوم در رابطــه بــا ســردخانه هــا و يخچــال هــا در
آشــپزخانه و دارای  12ســوال ،حيطــه چهــارم در رابطــه بــا نــوع
مــواد مصرفــي ،پخــت و توزيــع غــذا و داراي  11ســؤال ،حيطــه
بــا توجــه بــه جــدول شــماره  ،2بیشــترین نمــره میانگیــن بدســت
پنجــم در رابطــه بــا مشــاوره تغذيــه و رژيــم درمانــي و دارای 14
آمــده پیرامــون "وضعیــت مديريــت خدمــات غذايــي و مشــاوره
ســوال ،حيطــه ششــم در رابطــه بــا فعاليــت هــاي كميتــه تغذيــه
تغذيــه و رژيــم درمانــي" در میــان بیمارســتان هــای مختلــف،
و رژيــم درمانــي و دارای  5ســوال ،حيطــه هفتــم در رابطــه بــا
مربــوط بــه بیمارســتان مرکــز قلــب تهــران بــا میانگیــن نمــره 0.94
فعاليــت هــا و وظايــف پرســنل بخــش تغذیــه و داراي  4مــی باشــد.
مــی باشــد .همچنیــن کمتریــن نمــره میانگیــن بدســت آمــده
جــواب هــا بــه صــورت دو گزینــه ای و نشــان دهنــده وجــود و یــا
پیرامون"وضعیــت مديريــت خدمــات غذايــي و مشــاوره تغذيــه
عــدم وجــود اســتاندارد مــورد نظــر مــی باشــد .نمــره اختصــاص
و رژيــم درمانــي"در میــان بیمارســتان هــای مختلــف ،مربــوط
داده شــده بــه وجــود اســتاندارد عــدد (( ))1و عــدد (( ))0بــرای
بــه انیســتیتو کانســر بــا میانگیــن نمــره  0.67مــی باشــد .جــدول
عــدم وجــود اســتاندارد مشــخص شــد و بــه واســطه میانگیــن
شــماره  2وضعیــت بیمارســتان هــا را بــه ترتیــب اولویــت بیــان مــی
بدســت آمــده از ســواالت و مقایســه بــا شــاخص اســتاندارد
کنــد.
وضعیــت بخــش هــا مشــخص شــد .مــراد از شــاخص اســتاندارد،
بــازه هــای عــددی اســت کــه از طریــق آن مــی تــوان وضعیــت هــر
بحث
ســوال را تعییــن نمــود .ایــن شــاخص هــا عبارتنــد از :مطلــوب =
مطالعــه تحلیلــی و مقطعــی حاضــر بــا هــدف بررســي مديريــت
[ ]0.68 -1و متوســط = [ ]0.34 -0.68و نامطلــوب = []0 -0.34
خدمــات غذايــي ،مشــاوره تغذيــه و رژيــم درمانــي در بيمارســتان
پــس از تكميــل چــك ليســت هــای مربوطــه در تمامــي هــا و ارائــه پیشــنهاداتی بــرای بهبــود وضعیــت تغذیــه انجــام شــده
بيمارســتانهاي مــورد نظــر،داده هــای بدســت آمــده بــا اســتفاده از اســت.
آمــار توصیفــی (فراوانــی و میانگیــن) و بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 SPSS 16مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
همچنیــن وضعیــت مديريــت خدمــات غذايــي و مشــاوره تغذيــه
و رژيــم درمانــي در بيمارســتان هــاي منتخــب دانشــگاه علــوم
پزشــكي تهــران ،بــا میانگیــن نمــره  0.82در وضعیــت مطلــوب
قــرار دارد.

صفح ـ ـ ـ ـ ـ ــه

24

فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

nnj.mums.ac.ir

دوره  ،17شامره  ،59زمستان 22-28 1393
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جدول  :1وضعیت اهداف هفت گانه اختصاصی و هدف اصلی

اهداف

تعداد

نمره میانگین

وضعیت سوال

 .1تعیین وضعيت مدیریت واحدتغذیه در بيمارستانهاي
منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

0.88

مطلوب

 .2تعیین وضعيت انبارهای متعلق به بخش تغذیه در
بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

0.84

مطلوب

 .3تعیین وضعيت سردخانه و یخچال های متعلق به بخش
تغذیه در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

0.88

مطلوب

 .4تعیین وضعيت نوع مواد مصرفي ،پخت و توزيع غذا در
بخش تغذیه در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي
تهران

7

0.83

مطلوب

 .5تعیین وضعيت مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در بخش
تغذیه در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

0.67

متوسط

 .6تعیین وضعيت فعاليت هاي كميته تغذيه و رژيم درماني در
بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

0.91

مطلوب

 .7تعیین وضعيت فعاليت ها و وظايف پرسنل بخش تغذیه در
بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

0.88

مطلوب

تعیین وضعیت مديريت خدمات غذايي و
مشاوره تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان
هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

0.82

مطلوب

هدف کلی

جدول  :2وضعیت کلی بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب اولویت
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بیمارستان های مورد مطالعه

میانگین

وضعیت

رتبه

مرکز قلب تهران

0.94

مطلوب

1

امیر اعلم

0.87

مطلوب

2

مرکز طبی کودکان

0.86

مطلوب

3

سینا

0.85

مطلوب

4

دکتر شریعتی

0.82

مطلوب

5

امام خمینی

0.74

مطلوب

6

انیستیتو کانسر

0.67

متوسط

7
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جدول  :3وضعیت بیمارستانهای مورد مطالعه در هر یک از حیطه های هفت گانه
وضعیت مورد مطالعه

بیشترین
نمره

نام بیمارستان

کمترین
نمره

نام بیمارستان

مدیریت واحد تغذیه

1

مرکز طبی کودکان و مرکز قلب

0.73

امام خمینی (ره)

انبارهای متعلق به بخش تغذیه

1

سینا

0.57

انیستیتو کانسر

سردخانه و یخچال های متعلق به
بخش تغذیه

1

مرکز قلب تهران

0.72

دکتر شریعتی و انیستیتو کانسر

نوع مواد مصرفي ،پخت و توزيع
غذا در بخش تغذیه

0.89

امیر اعلم ،سینا و مرکز قلب تهران

0.72

انیستیتو کانسر

مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در
بخش تغذیه

0.89

مرکز قلب تهران

0.5

انیستیتو کانسر

فعاليت هاي كميته تغذيه و رژيم
درماني

1

دکتر شریعتی ،امیر اعلم ،سینا و مرکز قلب
تهران

0.8

انیستیتو کانسر ،مرکز طبی کودکان و
امام خمینی (ره)

فعاليت ها و وظايف پرسنل بخش
تغذیه

1

دکتر شریعتی ،امیر اعلم ،سینا ،مرکز طبی
کودکان و مرکز قلب تهران

0.43

امام خمینی (ره)
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Evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet
in selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2011
H Ebrahimpour1, M H Mosavi2, H Haghighi3, P Mahmodiyan3, S E Hoseini3
1. Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3. student Resesearch Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Introduction:
Department of nutrition is one of the most important parts of the hospital, because the operation and activities of this sector has a
huge impact on patient satisfaction.
This study has done with the aim of evaluation of food service management, nutrition counseling and treatment diet in selected
hospitals of Tehran University of Medical Sciences of Tehran with the standards of the Ministry of Health.
Materials and Methods:
In this cross - sectional study, 7selected Hospital of Tehran University of Medical Sciences is Our Statistical population.To collect
data ;approved checklist of the Ministry of Health have been completed by observation and interview .The checklist contains 7 domains and 64 questions. SPSS 16 software was used to describe the results.
Results:
The results of the food service management ,nutrition counseling and treatment regimen in hospitals is equal to ,0.82 which is generally in good condition .In addition the obtained grades from reviewed standards is 0.94 in Tehran Heart Center 0.87 ,in Amir Alam,
0.86in Children’s Medical Center 0.85 ,in Sina 0.82 ,in Shariati 0.74 ,in Imam Khomeini and 0.67 in Cancer Institute.
Conclusion:
Nutrition, foodservice management, nutrition counseling and treatment regimen in hospitals and research hospital ,is located in an
ideal situation .Nevertheless ,to improve this situation ,hospital can organize training programs for their employees to improve their
knowledge and the quality of the performance
Key words:
Hospitals, foodservice management, nutrition standards
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