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 درمانی و توانبخشی میزان رضایت از خدمات بهداشتی،

 در جانبازان شیمیایی شدید  چشمی 
 

 پژوهشكده مهندسی و علوم پرشكی جانبازان   پژوهشگر، ، پزشک عمومی، (MD): محمد رضا سروش 

 پژوهشكده مهندسی و علوم پرشكی جانبازان  متخصص پزشكی اجتماعی،  ، (MD,MPH)*:بتول موسوی

 پژوهشكده مهندسی و علوم پرشكی جانبازان، کارشناس ارشد جامعه شناسی،  (MA) :ج پرور زهره گن

 

 چکیده 
درمانی و توانبخشی ارائه شده  ،ایی شدید  چشمی از خدمات بهداشتیمیزان رضایت جانبازان شیمیدر این مطالعه 

ازی که در طول جنگ بوسیله گازهای جانب 941. مورد بررسی قرار گرفته است توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران

اطالعات توسط دو . شیمیایی از ناحیه چشم دچار آسیب دیدگی شدید شده اند، در این مطالعه شرکت کردند

 7/8با انحراف معیار  1/44میانگین سنی افراد مورد مطالعه . پرسشگر که از قبل آموزش دیده بودند، جمع آوری شد

 نیمی از بیش از. متأهل بوده اند( نفر 941% )18. نفر زن بودند 2 ورد مطالعه تنهااز بین افراد م. سال بدست آمد

با انحراف معیار  ) 8/38میانگین درصد جانبازی  .ندبودتحصیالت دیپلم و باالتر دارای ( نفر  88) ٪7/35جانبازان 

 73)  ٪5/38جانبازان  نیمی ازبیش از .سال بود 2/9با انحراف معیار  1/29طول مدت جانبازی  توسطم .بود ( 8/94

ویزیت در منزل ( نفر 74% )7/41 نزدیک به نیمی از جانبازان .بوده اندتحت پوشش برنامه های پایش سالمت ( نفر

رضایت  و توانبخشی بهداشتی، درمانی جانبازان از نقش بنیاد در ارائه خدمات( نفر 33% )1/51در کل . داشتند

حق دریافت ، (نفر927% )2/83واکسن آنفلوانزا  :شامل ی جانبازان  به ترتیببیشترین خدمات دریافت .داشتند

نتایج این پژوهش نشان داد که به  .بودند (نفر17% )9/13و هزینه مسافرت های درمانی ( نفر923) %1/85 پرستاری

مات، مربوط به یشترین میزان رضایت از خدب .طور کلی اکثر استفاده کنندگان ازکیفیت ارائه خدمات راضی بودند

مشاوره و بیشترین میزان نارضایتی از خدمات نیز مربوط به  .ذکر شد( نفر 993% ) 1/18 دریافت واکسن آنفلوانزا

 .  بوده است (نفر58% )1/48ویزیت در منزلو ( نفر 98% )7/49 مددکاری

 

 ایران گاز خردل، چشم ، رضایتمندی، جانباز،:  کلید واژه
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 مقدمه
های بوقوع پیوسته در جهان جنگ شیمیایی  با جنگ جهانی اول در اوایل قرن بیستم آغاز و با جنگ  یان جنگاز م

  .(9) رسیدشیمیایی عراق علیه ایران در اواخر قرن بیستم به اتمام 

نفر  888/888/9بیش از تن موادشیمیایی در طول جنگ اول جهانی منجر به قربانی شدن  924288استفاده از 

سالح شیمیایی در طول جنگ عراق علیه ایران منجر به شهادت هزاران نفر از افراد نظامی و  بكارگیری . (2)یدگرد

گردید که بسیاری از مصدومین در حال حاضر با گذشت سالها هنوز از  بسیاری از افرادغیر نظامی و مصدوم شدن 

 .(2) عوارض دیررس ناشی از عوامل شیمیایی در رنج هستند

بر اساس گزارشات مستند، بیشترین . سال جنگ علیه ایران از عوامل شیمیایی مختلفی استفاده کرد 8ر طول عراق د

اما با . بود( تاول زا )عوامل شیمیایی استفاده شده در طول جنگ تحمیلی، عوامل اعصاب و پس از آن گاز خردل 

سلولی دارای آثار و عوارض دیررس  DNAتوجه به اینكه گاز خردل بدلیل ماهیت خاص خود و مكانیسم اثر بر 

شناخته شده ای می باشد، در حال حاضر اغلب جانبازان شیمیایی کشورمان دارای سابقه مصدومیت با گاز خردل 

، چشم ها و پوست (ریه ها و راههای هوایی)عوارض اصلی درازمدت گاز خردل عمدتاً در سیستم تنفسی . می باشند

 .(2)تگی به میزان تماس با گاز خردل و میزان مقاومت فرد در مقابل آن داردظاهر می گردند که شدت آن بس

همچنین  بر  .سه گروه ریوی ،پوستی و چشمی طبقه بندی می شوند جانبازان شیمیایی بر اساس نوع ضایعه به 

نشگاهی، اساس روش استاندارد علمی تعیین شدت ضایعه بر اساس معیارهای مورد استناد منابع معتبر علمی و دا

اکنون  .(9) تقسیم می شوندو خیلی شدید  شدید ،متوسط خفیف، گروه طبیعی، پنجشدت ضایعات دراین افراد به 

هزار نفر  43قرار داردکه از این تعداد بیش از شهید و امور ایثارگران هزار جانباز تحت پوشش بنیاد  488بیش از 

گروه های مختلف جانبازی مورد ت و کیفیت زندگی در مشكالت مرتبط با سالم .(4و5)ستندهجانباز شیمیایی 

  (.8و7و 1و3) بررسی قرار گرفته است

به جانبازان شیمیایی ارائه می دهد می توان به خدمات بهداشتی و  شهید و امور ایثارگران  از جمله خدماتی که بنیاد

رای برنامه کشوری ایمن سازی اج اوره و مددکاری،مش ،ویزیت دوره ای، درمانی که شامل درمان و توانبخشی

تدوین و اجرای طرح های  خدمات دندانپزشكی، ،در مقابل بیماری های شایع از جمله آنفلوانزا( واکسیناسیون )

 .(5)اشاره کرد پرداخت هزینه های درمانی   ، ویزیت در منزل توسط پزشک،سالمتپایش 

 ،اه، آسایش و آرامش بیشتر این عزیزان در نظر گرفته شدهدر این راستا و با توجه به اینكه این خدمات به منظور رف

نظر و طرز تلقی مخاطبان این بنیاد و دریافت کنندگان این خدمات یعنی جانبازان نسبت به مجموع برنامه ها و  لذا 

ان خدمات بنیاد می تواند راهگشای آگاهی از کاستی ها و محدودیت ها برای سیاست گذاران ،برنامه ریزان و مجری

ضمن اینكه این که  آگاهی از میزان رضایتمندی از خدمات دریافتی می تواند  .امور اجتماعی و رفاهی جانبازان باشد

 .دست اندر کاران امور را در بازنگری به اقدامات و فعالیتهای انجام شده در این زمینه  رهنمون شود

 مواد و روش ها

 cross- sectionalمقطعی انبازان شیمیایی چشمی به صورت زمینه تعیین میزان رضایتمندی جبررسی حاضردر

که دارای پرونده در بنیاد شهید و امور ایثارگران  شیمیایی شدید چشمی کل جامعه جانبازان  زا .صورت گرفت

نفر در این مطالعه  941که از این  میان تعداد   )نفر 298(در این مطالعه دعوت به عمل آمدجهت شرکت  بودند،

به دریافت خدمات در این طرح از پرسش نامه ای با سؤاالت مربوط . ردند و پرسش نامه ها را پر کردندشرکت ک

مشاوره و : خدمات ارائه شده شامل . ، توانبخشی و میزان رضایت آنها از این خدمات استفاده شد درمانیبهداشتی، 

واکسن ، ی های شایع از جمله آنفلوانزادر مقابل بیمار( واکسیناسیون )اجرای برنامه ایمن سازی  مددکاری،

ویزیت در منزل توسط پزشک و  سالمت ،پایش تدوین و اجرای طرح های  خدمات دندانپزشكی،پنوموکوک، 
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اطالعات هر یک از جانبازان توسط دو پرسشگر که از پیش  . می باشد وحق پرستاری پرداخت هزینه های درمانی

در . ال شدؤابتدا از افراد در مورد اطالع از وجود خدمت س. آوری شد جهت انجام طرح آموزش دیده بودند جمع

صورتی که جانباز خدمتی را دریافت کرده بود، از وی در مورد میزان رضایت از خدمت دریافتی در چهار گزینه به 

ران در ارائه شهید و امور ایثارگ بنیاد کلی نقش ،در انتها .بسیار زیاد، زیاد، کم و بسیار کم پرسیده شد: صورت

و بسیار  ضعیف، خوب، عالیدر قالب سؤال چهار گزینه ای جانباز دیدگاه  از خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

 وپیش از دریافت اطالعات از جانبازان رضایت نامه مكتوب جهت شرکت در طرح اخذ   .پرسیده و ثبت شد ضعیف

اطالعات دموگرافیک جامعه جانبازان . محرمانه نگهداری شد  اطالعات بدست آمده از جانبازان به صورت کامالً

هل، سطح سواد، وضعیت اشتغال، درصد جانبازی، طول مدت أشامل سن، جنس، وضعیت ت شیمیایی چشمی

نتایج به صورت جداول . جانبازی و وجود سایر آسیب های ناشی از جنگ از پرسش نامه ای جداگانه  به دست آمد

مورد   SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده ها  نرم افزار. انجام شد  به شاخصهای آماریمحاس توزیع فراوانی و

 .استفاده قرار گرفت

                    یافته ها

تعداد . سال بود 73تا  29با طیف سنی( 7/8انحراف معیار ) 1/44در این مطالعه میانگین سنی افراد پاسخ دهنده 

متأهل ( نفر 941% )18لعه از کل افراد مورد مطا. زن بوده اند( نفر2% )4/9 از جانبازان مرد و( نفر %947 )1/18

میانگین درصد جانبازی  .ندبودو باالتر  تحصیالت دیپلمدارای ( نفر  88) ٪7/35جانبازان  نیمی از بیش از .بودند

 75% )1/48و در باالتر  و% 78از جانبازان درصد جانبازی ( نفر 71% )9/39در . بود( 8/94با انحراف معیار)   8/38

با گاز خردل  تماساز زمان   سال(2/9انحراف معیار ) 1/29به طور متوسط . بود% 78جانبازان این مقدارکمتر از ( نفر

( نفر74% )7/41تعداد . از جانبازان در وضعیت حالت اشتغال بودند( نفر 987% )8/79تعداد . می گذشتدر جانبازان 

ر گرفتن در معرض گازهای شیمیایی و ابتال به مشكالت ناشی از آن،  از سایر آسیب های از جانبازان عالوه بر قرا

توسط همسران خود نگهداری ( نفر 958% )1/12شیمیایی چشمی  اکثر جانبازان .بودندناشی از جنگ نیز در رنج 

 .نددمی ش

ودند، که تمام این گروه  ویزیت بتحت پوشش برنامه های پایش سالمت  (نفر 73) ٪5/38جانبازان  نیمی از بیش از

از کیفیت این ویزیت ها ( نفر 44% ) 3/31  ،از این میان جانبازانی که ویزیت در منزل می شدند. در منزل داشتند

 . کرده بودند( و زیاد مجموع میزان رضایت بسیار زیاد) تیااظهار رض

% 2/83واکسن آنفلوانزا : عبارتند بودند ازبه ترتیب  جانبازاندر دریافتی  درمانی -بهداشتی  بیشترین خدمات

در میان خدمات ارائه شده (. نفر17% )9/13سافرت های درمانی و هزینه م( نفر923%)1/85، حق پرستاری(نفر927)

اکثر  .کمترین خدمات دریافتی بودند( نفر981% )9/79و واکسن پنوموکوک  (نفر923)  %1/85 مشاوره و مددکاری

بیشترین عدم اطالع از وجود خدمت مربوط به . درمانی مطلع بودند –واع خدمات بهداشتی جانبازان از وجود ان

به  2در جدول شمارهارائه شده میزان رضایت از خدمات (. 9جدول شماره )بود ( نفر28% )4/95واکسن پنوموکوک 

و ( نفر993% )1/18فلوانزا مربوط به واکسن آن( زیاد و زیاد بسیار)بیشترین میزان رضایت . نمایش گذاشته شده است

مربوط نیز به ترتیب ( کم و بسیار کم) از خدمات یرضایتنامیزان  بیشترین. بود ( نفر98% )2/83واکسن پنوموکوک

     .(2شماره جدول ) استبوده  (نفر58% )1/48و ویزیت در منزل( نفر 98% )7/49به مشاوره و مددکاری 

و توانبخشی بهداشتی، درمانی  ارائه خدماتیاد شهید و امور ایثارگران را در نقش بن(  نفر 12% ) 8/19اکثر جانبازان 

 .ارزیابی کرده بودند یا خوب عالی را جانبازان نقش بنیاد( نفر 33% )1/51و بسیار ضعیف  ضعیف یا را 

 

 بحث و نتیجه گیری 
گازهای شیمیایی به خصوص گاز بعد از آسیب دیدگی ناشی از  سال 29جامعه مورد مطالعه در این تحقیق تقریباً 

 ارائه شده توسطدرمانی و توانبخشی خدمات بهداشتی، بر اساس گزارشات موجود . خردل مورد بررسی قرار گرفته اند
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پس از جانبازان شیمیایی شدید چشمی  و (5) به جانبازان ارائه می شودو  شهید و امور ایثارگران مدون شده بنیاد

 . مستمر استفاده کرده اند از این خدمات به طور آسیب

بنیاد شهید و امور  توسطکه  بهداشتی درمانی تمامی خدمات بیش از نیمی از جانبازان از در کل می توان گفت

 بسیار باال بود، هرچند  رضایت اینآنفلوانزا و پنوموکوک  در خصوص ارائه دو واکسن .راضی بودند ایثارگران ارائه شده

از خدمات دریافتی  یرضایتنامیزان  بیشترین. بودجانبازان توسط ت دریافتی کمترین میزان خدمواکسن پنوموکوک 

  .بوده است مربوط به مشاوره و مددکاری جانبازان در 

میانگین سن افراد در جامعه مورد مطالعه ما از میانگین سنی افراد مورد مطالعه در دیگر مطالعات مشابه بیشتر بود 

در مطالعه ما   (.4)باشد سال از شروع جنگ تحمیلی  28این مسأله می تواند ناشی از گذشت . (95و92و99و98و1)

این تعداد از برخی مطالعات مشابه کمتر . از افراد تحصیالت دیپلم و باالتر داشتند بیش از نیمی

شابه بیشتر میانگین درصد جانبازی در مطالعات م از  8/38 میانگین درصد جانبازی(. 95و92و99و98و1)بود

 .که دلیل آن می تواند شدید بودن عارضه چشمی ناشی از تماس با گاز خردل باشد (95و92و99و1)بود

، واکسن آنفلوانزا  وسط بنیاد شهید و امور ایثارگراناز میان خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی ارائه شده ت 

مراجعه جهت به نظر می رسد . ت باالیی از آن داشته اندرضای ،بیشترین میزان استفاده را داشته و استفاده کنندگان

 نسبت به سایر خدمات را، رضایتمندی بیشتری در سال انجام می پذیرد یكبارو  صورت دوره ای که به تزریق واکسن

 .به دنبال دارد

میزان با ما واکسن پنوموکوک از جمله خدماتی بوده است که تعداد کمی از جانبازان از آن استفاده کرده اند، ا

. مربوط به واکسن پنوموکوک بود نیز همچنین بیشترین میزان عدم اطالع از خدمات. بوده است باالیی همراه رضایت

رسانی  اطالع خدمات ضروری مورد نیاز برای جانبازان شیمیایی باشد، ءمی شود در صورتیكه این واکسن جز توصیه

  .افزایش یابد ن خدمت به صورت دوره ایتا امكان دست یابی به  ایدر این خصوص انجام 

بیش از نیمی از جانبازان مورد مطالعه هزینه های درمانی خود را دریافت کرده و رضایت نسبتاً باالیی نیز از آن 

به نظر می رسد نارضایتی در برخی از جانبازان به دلیل کافی نبودن هزینه های درمان و یا وجود  .داشته اند 

 .و با رفع این موانع میزان رضایت جانبازان از این خدمت افزایش یابد ت آن بودهدریافمشكالت در 

 .بودندنیز از جمله خدماتی است که بیش از دو سوم جانبازان مورد مطالعه از آن استفاده کرده  دریافت حق پرستاری

زان باتوجه به اینكه اکثر جانبا .دبودناز آن راضی  جانبازانی که این خدمت را دریافت کرده بودند، نزدیک به نیمی از

ند، نارضایتی برخی از جانبازان از دریافت حق پرستاری می تواند مربوط به توسط همسران خود نگهداری می شد

به تبع آن مشكالتی باشد که برای همسران نارضایتی همسران آنها از مراقبت و نگهداری طوالنی مدت از جانباز و 

یكی دیگر از دالیل آن می تواند کم بودن میزان حق . والنی مدت بوجود آمده باشدجانباز در اثر نگهداری ط

 . پرستاری باشد

تمام . می باشندتحت پوشش برنامه های پایش سالمت  عنوان کرده بودند که مطالعه موردبیش از نیمی از جانبازان 

نیمی از آنها از این خدمت راضی بیش از  جانبازانی که تحت پوشش بودند از خدمت ویزیت در منزل استفاده نموده و

توان به عدم حضور به موقع پزشک،  می در میان برخی از جانبازان از دالیل نارضایتی ویزیت در منزل .بودند

انجام پژوهشی در این  رسدبه نظر می . نبودن داروهای تجویزی اشاره کردیا در دسترس  متخصص نبودن پزشک و

 .می تواند در باال بردن رضایت این عزیزان از این خدمت مؤثر باشد کمک کرده ومشكالت رفع این  خصوص به

از دریافت  بیش از نیمی از آنها. ت دندانپزشكی استفاده کرده بودندنزدیک به نیمی از جانبازان مورد مطالعه از خدما

طالعه ای مشابه عدم ارائه در م .پایین تر بوداین خدمت راضی بودند، اما این رضایت نسبت به خدمات دیگرکمی 

با داشتن اطالع از وجود این  جانبازان(. 99)خدمات دندانپزشكی مناسب از مشكالت مهم جانبازان ذکر شده است

و  رسی آنان به مراکز دندانپزشكی  بودهاین مطلب می تواند ناشی از عدم دست.خدمت کمتر از آن استفاده کرده اند 

دادن وقت مناسب به بیمار،  ،شامل می تواند خدمات مناسب. ارائه نمی شودبه آنها  یا در این مراکز خدمات مناسبی
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علل  و استفادهعدم . باشد موارد کم هزینه بودن خدمات برای بیمار و از این قبیل پزشكان مرکز، مهارت دندان

 . قرار گیرد از مسائلی است که باید بیشتر مورد بررسی و پژوهش از این خدمت ی مصرف کنندگانرضایتنا

اما بیش از نیمی از استفاده کنندگان از آن  که کمترین استفاده را داشته،  بوده مشاوره و مددکاری جزو خدماتی

میزان رضایت از خدمات دیگر در سطح پایین تری قرار داشته  البته این میزان رضایت نسبت به، رضایت داشته اند

باال بردن سطح آگاهی  ،قه و نیاز جانباز مورد استفاده قرار می گیرداز آنجاییكه این خدمت با توجه به عال. است

دکار در زمینه های مختلف و همچنین باال بردن سطح کیفیت این خدمت از نظر ن از نقش مشاور و مداجانباز

   . متخصص بودن مشاورین و مددکاران می تواند نقش مؤثری در باالبردن رضایت جانبازان داشته باشد

خدمات بهداشتی، را در ارائه  شهید و امور ایثارگران نقش بنیاد مطالعه نیمی از جانبازان مورد  بیش ازجموع در م 

در حالی است که جانبازان از تمامی خدمات دریافتی  این ،دانسته اندضعیف یا  بسیار ضعیف درمانی و توانبخشی 

خدمات بهداشتی ، درمانی و ارائه  در مور ایثارگرانشهید و ا وجود نارضایتی از نقش بنیاد. نسبتاً راضی بودند

می تواند به این دلیل باشد که تمامی جانبازان اعم از کسانی که از خدمات ارائه شده استفاده کرده و یا  توانبخشی

 .استفاده نكرده اند و همچنین کسانی که از وجود خدمات اطالع نداشته اند، در این زمینه اظهار نظر نموده اند

که از برخی خدمات استفاده نكرده و یا از وجود  قرار گرفته است جانبازانیثیر پاسخ أتحت تال ؤنتیجه این سبنابراین 

الزم به ذکر است میزان رضایت از خدمات بهداشتی و درمانی در مطالعات مشابه به  .بودنداطالع  آن خدمت بی

 (.92و  99)ات راضی بودندفراد مورد مطالعه از این خدمبدین معنا که تقریباً نیمی از ا ؛صورت نسبی بوده است

اطالع رسانی مناسب ، همچنین باال بردن کیفیت خدمات  بهداشتی ، درمانی و توانبخشی و در دسترس بودن آن 

 .نمایدمی درمانی مؤثرتر و پررنگ تر  -در ارائه خدمات بهداشتی بنیاد رابرای تمامی جانبازان نقش 

ه شده توسط بنیاد شهید ئدرمانی و توانبخشی اراکه میزان رضایت از خدمات بهداشتی، نشان داد نتایج این پژوهش 

اینكه  با توجه به  وضعیت جسمی و روحی جانبازان شیمیایی چشمی و.  خوب بوده است و امور ایثارگران نسبتاً

سطح سالمت ،  ءی تواند در ارتقاو بهبود خدمات م ءارتقا ،برخی از این خدمات برای این عزیزان ضروری می باشد

 مددکاری وو مشاوره  در این میان خدمات. کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایتمندی آنان نقش مهمی را ایفا کند

نیاز تمامی جانبازان به خدمات دندانپزشكی و همچنین نقش مهم  .دندان پزشكی نیاز به توجه بیشتری داردخدمات 

 .زمینه های گوناگون زندگی جانبازان ضرورت توجه به این مسئله را دو چندان می نماید و مؤثر مشاور و مددکار در
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 خدمات دریافتی جانبازان شیمیایی چشمی در زمینه بهداشت ،درمان و توانبخشی  فراوانی:   1جدول 

 نا مشخص عدم اطالع بلی خیر خدمت دریافتی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 8 8 8 8 9/91 24 1/85 923 مشاوره و ومددکاری

 7/8 1 7/8 1 2/83 127 4/95 20 واکسن آنفلوانزا

 5/9 2 4/95 20 9/94 21 9/79 106 واکسن پنوموکوک

 5/9 2 7/8 1 1/53 53 4/12 93 خدمات دندانپزشکی

 7/8 1 8 8 9/13 97 2/54 51 درمان هایهزینه 

 7/8 9 8 8 1/41 74 1/41 74 ویزیت در منزل

 7/8 1 8 8 1/85 125 4/93 23 حق پرستاری

 
 

 

 

 

یت از خدمات دریافتی جانبازان شیمیایی چشمی در زمینه بهداشت ،درمان و میزان رضا: 2جدول 

 1831توانبخشی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 

میزان رضایت ازخدمات 

 دریافتی

 کل بسیار کم کم زیاد بسیار زیاد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 24 4/2 1 37/5 9 7/49 10 7/91 4 مشاوره و ومددکاری

 927 0/8 1 8/7 11 4/13 83 2/23 32 واکسن آنفلوانزا

 29 8 8 14/3 3 1/19 13 8/25 5 واکسن پنوموکوک

 32 13/5 7 26/9 14 1/39 27 7/7 4 خدمات دندانپزشکی

 11 11/5 11 21 25 9/32 50 4/98 10 درمان هایهزینه 

 74 1/94 99 7/23 91 1/44 55 1/94 99 ویزیت در منزل

 12 3/3 3 57 34 5/35 49 3/1 6 حق پرستاری
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