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  سنجش رضایت بیمار، روشی جهت ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی

  متخصص بیماریهاي کودکان/دکتر اسماعیل نورصالحی

  و جراحی ترمیمی والیتکیفیت مرکز فوق تخصصی سوانح سوختگی  بهبودمسئول دفتر 

  

مراکز مشابه رضایت بیمار چیست؟ هدف ما از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان و سایر 
چیست؟ بحث مشتري محوري که در بسیاري موارد از مدیران ساختارهاي تولیدي و خدماتی در 

  می شنویم چه ارتباطی با ما ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی دارد؟ حوزه هاي مختلف

 متأسفانه پاسخی که بسیاري از مدیران و ارائه دهندگان خدمات در حوزه بهداشت و درمان به 
به نظر می رسد که فاصله بسیار زیاد علمی بین . پرسش هاي فوق می دهند مأیوس کننده است

       دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی و ارائه دهندگان این خدمات موجب شده است که
م گیرنده در مورد یهندگان در جایگاه باالیی که براي خود متصور شده اند خود را بهترین تصمارائه د

تمامی موارد مربوط به بیمار بدانند و از این جایگاه خود را نه فقط به عنوان یک ارائه دهنده خدمت، 
یم گیري در بلکه به عنوان یک پدر مهربان و در عین حال مستبد که بهترین فرد براي هر گونه تصم

این جایگاه غیر از مشکالتی که از نظر اخالق پزشکی دارد و بحث در مورد آن . مورد بیماران بدانند
نیاز به مجال دیگري و همچنین فردي متخصص در این زمینه دارد، مشکالتی را نیز از نظر مدیریت 

  .حوزه گردد کیفیت ایجاد می نماید که می تواند باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات در این

رضایت بیمار چیست؟ شاید بتوان گفت که تجربه اي انسانی است که به صورت ذهنی توسط یک فرد 
این تعریف بر دو . بر اساس میزان تطابق مراقبت دریافت شده با انتظارات آن فرد سنجیده می شود

براي  گیري بالینیم یپایه استوار است، یک پایه این که یکی از حقوق اولیه بیمار مشارکت در تصم
وي است و دیگري قبول بیماران به عنوان یک منبع اطالعاتی در خصوص ارزشها و تمایالت شان 

  .رضایت بیمار در اصل قضاوتی انسانی است
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خوانده شد وارد بحث ارائه خدمات  ))سومین انقالب در خدمات پزشکی((اهیم پس از آنچه که فاین م
این انقالب چیزي نبود غیر از تأکید بر ارزیابی و پاسخگویی و تغییر تأکید از . بهداشتی درمانی گردید

در حالی که در ابتدا برآیندها به طور سنتی بر بیماري و . ارزیابی ساختارها به فرآیندها و برآیندها
تأکید داشتند، بتدریج رضایت بیماربه عنوان یک سنجه  نتایج جدي تر آن، یعنی مرگ و معلولیت

)measure (این پرسش پیش می آید . مهم از کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی معرفی گردید
که رضایت بیمار چگونه با برآیند خدمات ارتباط دارد، رضایت از خدمات بر تصمصم گیري بیمار بر 

فرآیند تشخیص و درمان همکاري نماید و بیشتر در  این که خدمات درمانی درخواست کند، با
  .مراقبتهاي مربوط به خود درگیر شود تأثیر می گذارد

تئوري هاي اصلی که براي تعریف رضایت بیمار مورد استفاده قرار می گیرند؛ تئوري برآورد انتظار 
این  هر یک از). Disconfirmation(و تئوري عدم صحت ) Patient Expectations(بیمار 

موضوعی که . تئوري ها پیشفرض ها و نتایجی دارند که پرداختن به آنها در این مقاله نمی گنجد
پیش از وارد شدن به بحث ابعاد رضایت بیمار باید مشخص شود این است که هر چند رضایت بیمار با 

شخصاً زیرا م. مفهوم رضایت مصرف کننده نقاط مشترك بسیاري دارند، ولی لزوماً یکی نیستند
این مفهوم مخلوط منحصر به فردي از . خدمات بهداشتی درمانی مفهومی یک دست نمی باشد

احساسات ملموس و غیر ملموس می باشد که مصرف آن را نمیتوان دقیقاً چیزي مشابه مصرف یک 
لذا به نظر می رسد که تعاریف تئوریک . محصول معمولی مانند تلویزیون یا ماشین لباسشویی دانست

نتوانند عواملی ایت بیماران در حال حاضر ناکامل می باشند و بنابراین سنجه هاي ما ممکن است رض
  .را که بیماران در نظر می گیرند تا خود را راضی ارزیابی نمایند کامالً بسنجند

سه مشکل در راه بررسی میزان رضایت بیماران وجود دارد، نخست این که باید مشخص نماییم که 
کلی را می خواهیم داشته باشیم یا سنجه هاي اختصاصی؛ دومین موضوع این است که سنجه هایی 

بدانیم دقیقاً چه چیزي را و به چه علت می خواهیم اندازه گیري نماییم؛ و سوم این که ممکن است 
عواملی که بر . نیاز به تصحیح بر اساس عواملی پیدا شود که در اختیار ارائه دهنده خدمات نیست
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ایت بیمار تأثیر می گذارد و تغییر آن در دست ارائه دهنده خدمت است شامل موارد زیر روي رض
  :است

  ، گرمی، و نزدیکی ارتباط؛)Style(شیوه  -1

  ت بیمار توسط ارائه دهنده خدمت؛ فهم و قبول نیازها و انتظارا -2

  .برآوردن این نیازها توسط ارائه دهنده -3

نایی را دارند که مقوله هاي فنی ارائه اکه بیماران این تو حال ممکن است این پرسش مطرح شود
بدیهی است که در بسیاري از موارد بیماران قادر نیستند که بین هنر ارائه . خدمت را ارزیابی کنند

به عنوان مثال بیمارانی که از مقوله روابط بین فردي . خدمت و جنبه هاي فنی آن تمایز قائل شوند
اضی بودند تمایل بیشتري داشتند که پزشک خود را از نظر فنی نیز بهتر در ضمن ارائه خدمت ر

یا این که رضایت بیماران هنگامی که تست هاي آزمایشگاهی درخواست شده باشد، . ارزیابی نمایند
  .صرف نظر از ارزش تشخیصی آنها بیشتر بوده است

زان رضایت بیماران به آن پاسخ بیماران چه می خواهند، این پرسشی است که باید براي رسیدن به می
  .داد

بر اساس این موارد می توان به پرسش هایی که در پرسش نامه هاي مختلف رضایت سنجی بیماران 
  .مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره نمود

و همکاران براي یک مرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی سرپایی موارد زیر  Woodardدر پرسشنامه 
  .مورد اشاره قرار گرفته است

مدت انتظار، راهنمایی شدن از طرف پرسنل، سهولت دریافت اطالعات، اطالعات دریافتی، توجه و 
  .مراقبت پرسنل، اطمینان و امنیت، حفظ حریم خصوصی بیماران، و راهنمایی براي ترك محل



4 
 

طب پزشکان طراحی شده بود، موارد زیر و همکاران براي م Seibertدر پرسشنامه دیگري که توسط 
  .براي قبل از ویزیت و حین آن مورد سنجش قرار گرفته است

آسانی ارتباط تلفنی با مطب پزشک و صحبت با او، نحوه پاسخ دهی پرستاران در مطب، فاصله زمانی 
، مناسبت محل مطب، امکانات پارك، حفظ احترام در زمان بین تماس و اولین نوبت داده شده

پذیرش، مراحل ثبت ورود، راحتی اتاق انتظار، مدت زمان انتظار، کیفیت کلی خدمات، وضعیت کلی 
پزشک، وضعیت کلی پرستاران، زمان صرف شده با پزشک و توضیحات ارائه شده در مورد آنچه براي 

  .شما انجام شده است

مه هاي دیگر نیز توسط بیمارستانها و سایر مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی هم چنین پرسش نا
آنچه که در طراحی و . براي ثبت میزان رضایت بیماران طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است

استفاده یک پرسش نامه رضایت سنج باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اوالض بیماران یا ما به 
ان نماینده آنها چه اموري را با چه اهمیتی براي جلب رضایت خود انتظار داریم و ثانیاً اینکه عنو

شاید در کل بتوان به طور خالصه پیشنهاد کرد . برنامه بعدي ما پس از آشنایی با نظر بیماران چیست
  .که در سنجش رضایت بیماران باید موارد زیر را در نظر گرفت

  از منابع مختلف براي جمع آوري داده در خصوص رضایت بیماران استفاده تا جایی که ممکن است
 .شود

 م گیریهاي مدیریتی اطمینان داشته ییا تصم/از اهمیت داده هاي جمع آوري شده براي بیماران و
 .باشید

 مشخص شود که داده تنها از نمونه اي از بیماران جمع می شود یا از تمام بیماران. 

  نمونه اطمینان حاصل کنید که نمونه معرف کل بیماران باشددر صورت استفاده از. 

 قبل از استفاده نهایی از پرسش نامه ها آنها را پیش آزمون نمایید. 

  بر اساس نتایج بدست آمده تعیین کنید که چند درصد بیماران واقعاً ناراضی هستند و سعی کنید
 .علت آن را متوجه شوید
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  بیماران و تورش یادآوري، داده ها را در کمترین فاصله زمانی ممکن از براي پیشگیري از فراموشی
 .بیماران جمع آوري نمایید

 پرسش ها در پرسش نامه باید به همان ترتیبی باشد که وقایع مربوطه داشته اند. 

 از پرسش هاي باز و بسته به طور هم زمان استفاده نمایید. 

  چند گزینه اي استفاده نماییداي هبه جاي پاسخ هاي بلی یا خیر از پاسخ. 

 پرسشنامه حتماً شامل پرسشی در مورد تمایل به استفاده مجدد ارائه شده باشد. 
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  هوالشافی

  :خواهر گرامی/ برادر 

دریافت بیماران پرسشنامه حاضر به منظور اطالع از نظرات جنابعالی درباره چکونگی آرزوي شفاي عاجل براي ما و کلیه  با
دقیقه به طول خواهد انجامید، مسئولین را در  10پاسخ به این پرسشنامه که . مورد نیاز تدوین گردیده است یخدمات درمان

نیازي به درج نام و نام خانوادگی نمی باشد اما سایر مشخصات براي . ارائه خدمات شایسته تر در آینده یاري خواهد نمود
. مشخص نمایید× لطفاً نظر خود را در هر مورد مانند مثال زیر با عالمت . ز شده، الزم استاستفاده کامل تر از نظرات ابرا

از همکاري شما در این امر مهم سپاسگزاري و سالمتی و موفقیت شما را . نظرات آزاد خود را در ذیل سؤال آزاد مرقوم فرمائید
  .و تعالی مسئلت داریم كاز خداوند تبار

  

شماره 
  ردیف

کامالً   پرسش
  موافقم

تا حدودي   موافقم
  موافقم

کامالً   مخالفم
  مخالفم

            باید مدتی در انتظار بمانیمبراي دریافت درمان فوري   1
            براي حمل و نقل بیمار تسهیالت کافی فراهم شده است   2
        عکسبرداریها با دشواري و یا تشریفات زائد انجام   3

  می شوند
          

            رفتار کارکنان این بیمارستان احترام آمیز است  4
            نیستنظافت بیمارستان در حد مطلوب و مورد انتظار   5
کیفیت غذاي بیمارستان خوب است مخصوصاً غذاي   6

  بیماران
          

            بخشها از نظافت عالی و درخشان برخوردار نیستند  7
            تختهاي بیمارستان خوب و راحت می باشند  8
            ملحفه ها تمیز نیستند و بموقع تعویض نمی شوند  9

            ایشان می باشدلباسهاي بیماران تمیز و مطابق شأن   10
            در صورت نیاز به البسه اضافی دسترسی وجود ندارد  11

در این بیمارستان، بیماران اورژانس را سریعاً پذیرفته و   مثال
  مورد معاینه و درمان فوري قرار می دهند 

کامالً 
  موافقم

تا حدودي   موافقم
  موافقم

کامالً   مخالفم
  مخالفم
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در مواقع اضطراري و بحرانی امکان برقراري ارتباط   12
  سریع با پرستاران وجود دارد

          

            در بخشها آرامش کافی براي استراحت وجود ندارد  13
محترمانه برخورد و راهنمایی پرسنل نگهبانی خوب و   14

  است
          

پزشکان در زمان معاینه و درمان به حرفها و توضیحات   15
  و درخواستهاي بیماران توجه و دقت می کنند

          

            هزینه هاي بیمارستان ارزان و عادالنه است  16
            اگر بیماري پول نداشته باشد به وي رسیدگی نمی شود  17
            مراعات می گرددمسائل مربوط به طهارت و نجاست   18
            حفظ اسرار بیماران و رازداري کامالً مراعات نمی گردد  19
            کادر درمانی این بیمارستان بردبار و شکیبا می باشند  20
            وضعیت دارو نامطلوب و تهیه آن دشوار است  21
            در زمان بروز درد، تسکین کافی و مؤثر انجام می شود  22
            بیمارستان به بخش ها سرکشی نمی کندمدیریت   23
مددکار اجتماعی به مشکالت مختلف بیماران رسیدگی   24

  .می کند
          

در این بیمارستان غیر از بیماریهاي جسمانی به   25
  مشکالت روحی و عاطفی بیماران رسیدگی و توجه 

  نمی شود

          

 در زمان ترخیص دستورات و راهنمائیهاي الزم صادر   26
  می شود

          

            از پرسنل همگن براي معاینه و درمان استفاده نمی شود  27
            پرستاران صبح کار دلسوز و مهربان و پرتالش هستند  28
            اطباي سابق از پزشکان امروزي بهتر بودند  29
این بیمارستان خواهم در صورت بیماري مجدد حتماً به   30

  آمد
          

پزشکان به بیمارانشان در خصوص بهبودي و بهزیستی   31
  توصیه هاي الزم را آموزش نمی دهند

  

          



8 
 

 

 

بیمار توجه و این نظرات در  در این بیمارستان به نظرات  32
  تصمیمات درمانی لحاظ می گردد

          

مناسب ساعات کاري بیمارستان براي مراجعه و مداوا   33
  نیست

          

مراجعات بعدي براي معاینه، درمان و پیگیري آسان   34
  است

          

            پول پرداخت شده بیش از خدمات دریافت شده است  35
پس از ترخیص تشریفات اداري با سرعت و بدون تأخیر   36

  انجام می شود و بیمار سرگردان نمی ماند
          

معاینه و درمان وقت و پزشکان در این بیمارستان براي   37
  دقت کافی صرف نمی نمایند

          

  

  هر چه می خواهد دل تنگت بگوي    هیچ آدابی و ترتیبی مجوي  :نظرات آزاد: 38

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

      :تحصیالتمیزان     :سن    مذکر   مؤنث: نسج    :مشخصات تکمیل کننده محترم فرم

 والسالم علی من اتبع الهدي        :تاریخ تکمیل فرم           :نوع بیماري


