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  ضايت از خدمات بهداشتي درماني در جانبازان شيميايي ريهر
  

  5جواد نارنجكار ،4رضا سروشمحمد ،3علي دواتي ،2جعفريفرهاد  ،1*موسويبتول 
  

 علوم پزشكي  دانشگاهعضو هيئت علمي  متخصص پزشكي اجتماعي،2، پژوهشكده مهندسي و علوم پرشكي جانبازان متخصص پزشكي اجتماعي،1

، پژوهشكده مهندسي و علوم پرشكي جانبازان پزشك عمومي،4، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  شاهد متخصص پزشكي اجتماعي،3، شاهد
  پزشكي  شاهدعضو هيئت علمي دانشگاه علوم  دارو ساز،5

  
  17پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان؛ خيابان مقدس اردبيلي، خ فرخ، پالك : نويسنده پاسخگو و محل انجام پژوهش * 

  Email: bmousavi@ jmerc.ac.ir، 021-22415367: تلفن

  

  چكيده

ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران  درماني -هدف از اين پژوهش ارزيابي ميزان رضايت جانبازان از خدمات بهداشتي: هدف

  .بود

ناشي از تماس با گاز ) نفر 292(اين مطالعه قسمتي از طرح ملي نياز سنجي سالمت جانبازان مبتال به ضايعات ريوي: ها مواد و روش

ت پزشكي در منزل، ارائه واكسيناسيون، مشاوره، ويزي: درماني شامل -اطالعات مربوط به رضايت از خدمات بهداشتي. خردل بود

تجهيزات پزشكي مورد نياز، خدمات دندان پزشكي و دريافت داروهاي ضروري مورد نياز جانبازان، توسط پرسش نامه اي جمع آوري 

  .گرديد

%) 5.68(نفر 200ضايعات چشمي و %) 3.73(نفر 214تعداد . سال بود 6.7با انحراف معيار  8.47ميانگين سني جانبازان : يافته ها

  .ضايعات پوستي همراه داشتند

باال بود، در حالي كه بيشترين ميزان نارضايتي %) 3.68(و ويزيت پزشك در منزل %) 3.84(رضايت اكثر جانبازان از تجهيزات پزشكي 

ا داشتند به جانبازاني كه سابقه بستري شدن در بيمارستان ر. بود%) 5.28(و دريافت داروهاي ضروري %) 40(از خدمات دندان پزشكي 

  .طور معني داري رضايت بيشتري از خدمات ارائه شده داشتند

توجه . درماني نسبتاً خوب است –نتايج اين پژوهش نشان داد ميزان رضايت جانبازان شيميايي ريه از خدمات بهداشتي : نتيجه گيري

  . ابي جانبازان به داروهاي مورد نظر توصيه مي شودبه نياز اين گروه از جانبازان، ارائه بيشتر خدمات دندان پزشكي و تسهيل دست ي

  

  كيفيت خدمات، رضايت، خدمات بهداشتي درماني، جانباز، گاز خردل:كليد واژه

  

  

  24/5/88: تاريخ دريافت

  2/7/88: تاريخ پذيرش
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  مقدمه

دل از جمله مهمترين عوامل شيميايي تاول زا رگاز خ

مورد استفاده در جنگ ها بوده است كه عوارض پايدار و 

عراق ازگاز خردل . )1(ماندگار از خود براي فرد مي گذارد

سال جنگ تحميلي  8به كرات عليه ايرانيان در طول 

  . )2- 4(استفاده كرد

گاز خردل بر روي پوست، چشم، ريه، اعصاب، گوارش و 

عوارض  .)5و6و1-3(سيستم گردش خون تĤثير مي گذارد

در مرحله حاد، به . ريوي گاز خردل اهميت ويژه اي دارد

دنبال تماس با گاز، تراكئو برونشيت، سرفه خشك، 

آ، نكروز برونش اصلي و  گرفتگي صدا، تخريب شديد تراكه

پس از مرحله حاد  .آن نيز رخ مي دهد حتي گاهاً انسداد

برخي از بيماران از مشكالت دائمي و شديد ريه كه شامل 

سندرم و بيماري انسدادي مزمن ريه، برونشكتازي

  . )1و2(دستريس تنفسي است رنج مي برند

ارتباط وضعيت سالمت و رضايت از خدمات بهداشت و 

درمان در مطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفته 

نشان دادندكه  Freedberg  و  Sydney. )9-13و7(است

نه تنها سربازان آمريكايي در مقايسه با جامعه رضايت 

بيشتري در مورد استفاده از خدمات بهداشتي درماني را 

نيز راضي  داشتند، بلكه از پاسخگويي پزشكان و پرستاران

مطالعات محدودي در خصوص ارزيابي . )12(تر بودند

درماني در جانبازان - از خدمات بهداشتيميزان رضايت 

درماني به  –خدمات بهداشتي  . ) 14(انجام شده است

جانبازان در طول جنگ آغاز و پس از آن توسط بنياد 

  .شهيد و امور ايثار گران ادامه يافته است

ميزان رضايت جانبازان اين مطالعه با هدف بررسي 

با گاز  شيميايي مبتال به ضايعات ريوي ناشي از تماس

درماني و تسهيالت پزشكي  -خردل از خدمات بهداشتي

كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه مي شود، 

  .انجام شد

  

  مواد و روش كار

 292 ه كه به صورت مقطعي انجام شدهعدر اين مطال

جانباز شيميايي مبتال به ضايعات ريوي مورد بررسي قرار 

از كل جامعه جانبازان شيميايي ريه كه در بنياد . گرفتند

شهيد و امور ايثارگران داراي پرونده بودند، دعوت شد تا 

در طرح نياز سنجي سالمت كه در شهر اصفهان برگزار 

طرح نياز سنجي سالمت جانبازان . شد شركت كنند

توسط بنياد شهيد و امور  1386ايي ريوي در سال شيمي

زان ايثارگران و پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبا

بازان عالوه بر ويزيت هاي در اين طرح ملي جان. انجام شد

از  ،داخلي و روان پزشكي پوست، تخصصي چشم، ريه،

درماني  -ت زندگي و رضايت از خدمات بهداشتيينظر كيف

جانبازان شركت كننده در . دقرار گرفتننيز مورد بررسي 

  .تمامي استانهاي كشور بودند طرح از

سن، جنس، سطح تحصيالت، : افيك شاملاطالعات دموگر

نوع  وضعيت اشتغال،مراقب اصلي جانباز،  وضعيت تأهل،

وجود ساير  ،زمان و دفعات تماس با گاز خردل بيمه،

 سالمت مشكالت و مهمترين آسيب هاي ناشي از جنگ

درماني در  -اطالعات مربوط به خدمات بهداشتي. بود

  .پرسش نامه اي جداگانه جمع آوري گرديد

درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و  -خدمات بهداشتي

واكسيناسيون، مشاوره، ويزيت : امور ايثارگران شامل

، پزشك در منزل، ارائه تجهيزات پزشكي مورد نياز

د نياز روهاي ضروري مورخدمات دندان پزشكي و ارائه دا

در اين پرسش نامه ابتدا از جانباز در . مي باشد جانبازان

خصوص دريافت جانباز از خدمات ذكر شده سؤال مي شد 

و در صورتي كه جانباز خدمتي دريافت كرده بود در مورد 

. ميزان رضايت وي از خدمات دريافتي سؤال مي شد

زياد، زياد، كم و ميزان رضايت جانباز در چهار پاسخ بسيار 

  . بسيار كم ثبت شد

اطالعات هريك از جانبازان توسط دو پرسشگر كه پيش از 

نتايج . انجام مطالعه آموزش ديده بودند، جمع آوري شد

به صورت جداول توزيع فراواني و محاسبه شاخص هاي 

در نظر گرفته  05.0سطح معني داري  .آماري انجام شد

  .شد

  

  نتايج

 8.45اين مطالعه ميانگين سني جانبازان مورد مطالعه  در

از %) 1(فقط سه نفر . سال بود) 6.7انحراف معيار (

به  1اطالعات دموگرافيك در جدول . جانبازان زن بودند

اكثر افراد مورد مطالعه متأهل . نمايش گذاشته شده است

، دو نفر مجرد، سه نفرهمسر فوت شده و )1جدول(بودند

يك بار يا ) نفر204% (9.69حدود . شده بود يك نفر جدا

ميانگين . با گاز خردل در تماس بودند از يك بار بيشتر

با انحراف معيار  6.24سني در زمان تماس با گاز خردل 

 49 تا12طيف سني جانبازان در زمان تماس . سال بود7
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عالوه بر وجود مشكالت ريوي ناشي از تماس با . سال بود

مشكالت ) نفر 214( %3.73جانبازان گاز خردل در 

  .مشكالت پوستي داشتند) نفر200% (5.68چشمي و 

 عالوه بر تماس با گاز خردل،) نفر 241( 5.82%

شايعترين . هاي ديگر ناشي از جنگ را داشتند آسيب

) نفر119% (8.40آسيب وجود مشكالت سالمت روان 

تحت ) نفر179( %3.61دو سوم جانبازان . بوده است

از ) نفر183( %7.62. طرح پايش سالمت بودند پوشش

سال قبل از مطالعه در بيمارستان يكجانبازان در طول 

  .بستري بودند

) نفر196( %1.67بيش از نيمي از افراد مورد مطالعه 

ويزيت شده توسط پزشك در طول يك ماه قبل از مطالعه 

بودند كه اكثر اين ويزيت ها توسط پزشكان در منزل 

 اكثر جانبازاني. بود شده انجام) نفر163%(1.83جانباز 

كه در طول يك ماه قبل از مطالعه ) نفر%140 (4.71

. ويزيت شده بودند از ويزيت خود بسيار راضي بودند

درماني دريافتي توسط  –ميزان خدمات بهداشتي 

به نمايش در  2جانبازان و رضايت آنها در جدول شماره 

  .آمده است

). نفر264( %96همسرانشان بودند  مراقب اصلي جانبازان

ت پوشش بيمه بودند و تمامي تمامي جانبازان تح

بنياد شهيد و امور اي درماني آنان توسط ه هزينه

) نفر193% (9.66به عالوه، . ايثارگران پرداخت مي شد

اهي گ )نفر8( %7.2با وجود اين . بيمه مكمل نيز داشتند

. كرده بودندرداخت هزينه هاي درماني را خودشان پ

جانبازان از در دسترس نبودن داروهاي % 62حدود 

  .ضروري مورد نيازشان شكايت داشتند

مهمترين مشكالت سالمت كه توسط جانبازان شيميايي 

آلودگي يا رطوبت : ريه گزارش شده بود عبارت بودنداز

، وجود مشكل دسترسي به )نفر110( %6.37 پايين هوا

وجود مشكالت چشمي و ) نفر50( %17خدمات درماني

  ).نفر42( %4.14ناشي از تماس با گاز خردل 

درماني با سن،  - بين ميزان رضايت از خدمات بهداشتي

. جنس و وضعيت تأهل ارتباط معني داري وجود نداشت

بيماراني كه در طول يك سال قبل از مطالعه بستري شده 

درماني  –بودند به طور معني داري از خدمات بهداشتي 

  ). >03.0p(بيشتري داشتندرضايت 

از جانبازان از مشكالت شديد ريوي رنج ) نفر%184 (63

بين شدت مشكالت ريوي ناشي از تماس با گاز . مي بردند

درماني ارتباط  –خردل و رضايت از خدمات بهداشتي 

  .معني داري بدست نيامد

  

  خصوصيات دموگرافيكي جانبازان شيميايي با مشكالت ريوي: 1جدول 

  درصد  تعداد  متغيرها

      سن

  2.18  52  سال 40كمتر از 

49-40  156  5.54  

  3.27  78  سال و بيشتر 50

      جنس

  99  289  مرد

  1  3  زن

      سطح تحصيالت

  2.51  145  زير ديپلم

  8.48  138  ديپلم و بيشتر

      وضعيت تأهل

  8.97  273  ازدواج كرده

      وضعيت اشتغال

  6.20  60  شاغل

  4.79  232  غير شاغل
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  درماني در جانبازان شيميايي با مشكالت ريوي –رضايت ار خدمات بهداشتي : 2جدول 

  نوع خدمت
  بسيار راضي

  تعداد(%)     

  راضي

  تعداد(%)    

  ناراضي

  تعداد(%)    

  بسيار ناراضي

  تعداد(%)      
  كل

  142  1)7.0(  11)7.7(  79)6.55(  51)9.35(  واكسيناسيون ايمني

  59  4)8.6(  21)6.35(  30)8.50(  4)8.6(  مشاوره

  205  19)3.9(  46)4.22(  123)60(  17)3.8(  ويزيت در منزل

  185  1)5.0(  28)1.15(  124)67(  32)3.17(  تجهيزات پزشكي

  110  18)4.16(  48)6.43(  37)6.33(  7)4.6(  خدمات دندان پزشكي

  104  16)4.15(  58)8.55(  23)1.22(  7)4.6(  تهيه دارو

  

  بحث و نتيجه گيري

نتايج اين پژوهش نشان داد كه رضايت جانبازان شيميايي 

درماني نسبتاً  –با مشكالت ريوي از خدمات بهداشتي 

نتايج تحقيقي كه بر روي رضايت سنجي . خوب است

سربازان آمريكايي انجام شده، نيز نشان مي دهد كه 

بيشتر  ،ميزان رضايت آنان از خدمات بهداشتي درماني نيز

مطالعه  ن در اينااكثر جانباز. )15(از مردم عادي است

مبتال به عوارض دراز مدت ناشي از تماس با گاز خردل 

وجود عوارض دراز  مطالعات متعدد نشان داده اند .بوده اند

فعاليت  سبب ناتواني در شديد ناشي از گاز خردل مدت

ناشي  مزمن را درگير مشكالت و بيمار شدهروزمره  هاي

 اكثر افراد  .)1- 3و5و6( مي كند مجروحيت شيميايياز 

مورد مطالعه متأهل بودند، طالق فقط در يك مورد ثبت 

به نظر مي رسد ارزش هاي فرهنگ ايثار و . شده بود

از عوامل  و پس از آن جانبازان در زمان دفاع اعتقادات 

خانوادگي  زناشويي و بسيار مهم در حفظ و ثبات روابط

 را و طالق كمتر مطالعات ديگر نيز ثبات خانوادگي. باشد

  .)16(نشان داده اند سربازان يزندگ در

بيش از نيمي از جانبازان در طول يك سال قبل از مطالعه 

بستري شده بودند كه نشان دهنده شدت درگيري و 

مزمن بودن مشكالت ناشي از تماس با گاز خردل مي 

تقريباً تمامي جانبازان تحت پوشش بيمه و به . )2و3(باشد

بسيار كمي، قسمتي خصوص بيمه تكميلي بودند و تعداد 

درماني را خود پرداخت مي  -از هزينه هاي بهداشتي

اين  ،اكثر جانبازان از خدمات بسيار راضي بودند. كردند

 مطلب مي تواند نشانه ارائه خدمات حمايتي متناسب با

. اين گروه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران باشد نياز

ا در حيطه بنياد شهيد و امور ايثارگران خدمات خود ر

درماني و توانبخشي به  -هاي فرهنگي، رفاهي، بهداشتي

هر چند تمامي جانبازان از كل . جانبازان ارائه مي كند

به طور كامل رضايت بااليي  درماني -بهداشتي  خدمات

بيشترين . نداشتند، اما از خدمات ارائه شده راضي بودند

دو  .رضايت مربوط به ويزيت داخل منزل جانباز بود

نشان و همكاران و شجاعي و همكاران Singh  مطالعه

كه اكثر سربازان از ويزيت در منزل رضايت نسبتاً  ددندا

  . بااليي داشتند

 درماني شامل - بهداشتي بيشترين نارضايتي از خدمات

. هزينه هاي آن بوده استمين تأو  مورد نيازداروهاي 

پزشكي  بيش از يك سوم جانبازان از خدمات دندان

به نظر مي رسد نحوه ارائه خدمات . ناراضي بودند

 افزايش رضايت از. دندانپزشكي نياز  به بازبيني دارد

، تخصيص منابع و دسترسي بهترخدمات دندانپزشكي با 

 . )9و10(باشدمي امكان پذير بيشتر نيروي انساني 

واكسيناسيون و برنامه هاي ايمني در جانبازان شيميايي 

مبتال به بيماري هاي ريوي از بيشترين رضايت برخوردار 

اين خدمات از مهمترين برنامه هاي مراقبت و . بوده است

مشكالت مزمن  در مبتاليان بهاز بيماري ها پيشگيري 

ريوي به خصوص بيماري مزمن انسدادي ريوي هستند 

  . )1و2(

ادي كه سابقه بستري در طول يك سال قبل از مطالعه افر

 –از خدمات بهداشتي را داشتند نسبت به بقيه جانبازان 

نحوه ارائه احتماالً . داشتند بيشتري رضايتدرماني 

خدمات ارائه ، شديد مشكالتخدمات در زمان بروز 

در طول  رايگان خدمات كيفيت باالتراختصاصي تر و يا 

ل مهم اثر گذار بر روي رضايتمندي مدت بستري از عوام

و  zimlichmanنتايج مشابهي در مطالعه . آنان است

  .)17 (همكاران در سربازان آمريكايي به دست آمد
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در كل جانبازان شيميايي مبتال به مشكالت ريوي در 

پزشكي، دريافت داروهاي ضروري  خصوص خدمات دندان

بيشترين و دسترسي به برخي تجهيزات پزشكي  مورد نياز

نتايج اين پژوهش به ارائه كنندگان . مشكالت را داشتند

درماني كمك مي كند كه كيفيت ارائه  - خدمات بهداشتي

اين گونه خدمات را بهبود بخشند و ميزان رضايت از 

ديدگاه هاي مصرف  آگاهي از .خدمات را افزايش دهند

 خدمات ومشكالت اصلي در دسترسي به آنهاكنندگان 

ر يافتن راه حل هاي مناسب جهت رفع مي تواند د

  .اشكاالت نقش مهمي را ايفا كند

ارائه خدمات دندان پزشكي با نيروي كار، منابع مالي و 

دسترسي بيشتر جانبازان به همراه تسهيل تهيه دارو به 

جانبازان مي تواند نقش مهمي را در افزايش ميزان 

  .رضايت آنان بازي كند

هاي خاصي بود چرا كه اكثر اين مطالعه داراي محدوديت 

افراد شركت كننده در اين پژوهش از مشكالت ريوي 

. مزمن كه تقريباً در اكثر افراد شديد بود، رنج مي بردند

بنابراين شايد يافته هاي اين پژوهش قابل تعميم به 

تمامي جانبازان شيميايي نباشد چرا كه طيف بيماري 

تا شديد هاي ناشي از تماس با گاز خردل از خفيف 

و درمان هاي مورد نياز نيز بر حسب  )2(متفاوت بوده

   .شدت بيماري متفاوت مي باشد
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