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Abstract
Background and purpose: Improving patient satisfaction was the main goal of Health
Transformation Plan (HTP) in Iran. This research aimed to study cancer patient satisfaction following
implementation of HTP in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015.
Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 386 cancer
patients using census sampling. Data was collected by administering cancer patient satisfaction
questionnaire and analyzed in SPSS.
Results: The respondents reported 70% overall satisfaction. They were more satisfied with the
staff attitude and helpfulness, service value, staff competence, and hospital equipment. On the other hand,
they were least satisfied with access to recreational facilities, medicines, comprehensive services, pain
management and relief, and hospital catering. Patient satisfaction of the HTP was about 64%. About 12,
49.2 and 38.8% of the participants were found to be dissatisfied, moderately, and fully satisfied with
HTP, respectively.
Conclusion: Overall, patients were satisfied with The HTP. However, hospital managers should
be trained and empowered to apply quality management strategies to increase patient satisfaction.
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سیده الهه موسوی

چكیده
سابقه و هدف :یکی از مهم ترین اهداف طرح تحول نظام سالمت افزایش رضایت بیماران بوده است .این پژوهش با هددف
ارزشیابی رضایت بیماران سرطانی در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش توصیفی -مقطعی در سال  4931با مشارکت  983بیمار سرطانی به صورت سرشماری در
سه ماه در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری انجام شد .دادهها بدا اسدتفاده از پرسدشنامده رضدایت بیمداران جمد آوری و بدا
استفاده از نرم افزار  SPSSتحلیل شد.
یافتهها :رضایت بیماران بیمارستان در حد خوب ( 07درصد) ارزشیابی شدد .حوزههدایی از خددمات بیمارسدتان نظیدر
رفتار کارکنان ،ارزش خدمات دریافتی در مقابل هزینه پرداختی ،تجربه و تخصص کارکندان و تجهیدزات بیمارسدتان بدیش
ترین رضایت بیماران را به دنبال داشت .در مقابل ،بیماران از دسترسی راحت و سری به بیمارستان ،دسترسی بده امکاندات و
وسایل سرگرم کننده ،دسترسی راحت و به موق به داروهای مورد نیاز ،راحتی از درد ،دریافدت خددمات کامدل و جدام و
غذای بیمارستان رضایت کم تری داشتند .رضایت بیماران از طرح تحول سالمت در حد  31درصد بوده اسدت .بده ترتید
 13/1 ،41و  98/8درصد بیماران از طرح تحول سالمت ناراضی ،تا حدودی راضی و کامالً راضی بودند.
استنتاج :بیمداران از نتدایط طدرح تحدول سدالمت در بیمارسدتان راضدی بودندد .بدا ایدن وجدود ،توانمندسدازی مددیران
بیمارستانها و استفاده از استراتژی های مناس

مدیریت کیفیت منجر بده افدزایش تدرایرات م بدت طدرح تحدول سدالمت در

بیمارستان ها خواهد شد.
واژه های کلیدی :رضایت ،اصالحات سالمت ،طرح تحول نظام سالمت ،بیماران سرطانی ،کیفیت خدمات ،رضایت بیماران

مقدمه
ارائه خدمات با کیفیت ،ایمن و ااربخش به بیمداران

رضایت بیماران شود.رضایت بیماران یکی از شاخصهای

و برآوردهسازی نیازها و انتظارات منطقدی آنهدا هددف

مهم کیفیدت و ااربخشدی خددمات بیمارسدتانی اسدت(.)9

بیمارستانها است( .)1،4خدمات بیمارستانی باید منجر بده

بیماران راضی با ارائهکنندگان خدمات سالمت همکاری

مولف مسئول :سیده الهه موسوی-تهران :میدان انقالب ،خیابان پور سینا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت

E-mail : Mousavi.eli777@gmail.com

 .4استاد ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .1دانشیار ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .9دانشیار ،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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رضایت بیماران سرطانی پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت
در یک بیمارستان :گزارش کوتاه

گزارش کوتاه

علی اکبری ساری و همکاران

بیشتری دارند که منجر به تسری روند بهبود آنهدا نیدز

بیماران سدرطانی در بیمارسدتان امدام خمیندی(ره) سداری

میشود( .)1عالوه براین ،مشتریان راضی نسبت به سازمان

پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت انجام شد.

دارند( .)2بنابراین ،مدیران بیمارستانها بایدد بدرای جلد
رضایت بیماران تالشکنند.طرح تحول سالمت در اواسط
اردیبهشت  4939بدا هددف افدزایش دسترسدی مدردم بده
خدمات سالمت ،کاهش پرداخت از جی

مردم و بهبود

کیفیت خدمات سالمت در کشور اجرا شد .این طرح در
حوزه درمان دارای  0بسدته شدامل برنامده کداهش میدزان
پرداختی بیماران بستری در بیمارسدتانهدای دانشدگاهی،
برنامه حفاظت مالی از بیمداران صدع العدال ،،خداو و
نیازمند ،برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهدای
دولتددی ،برنامدده ماندددگاری پزشددکان در مندداط کددمتددر
توسعهیافته و محروم ،برنامه حضدور پزشدکان متخصدص
مقیم در بیمارسدتانهدای دولتدی ،برنامده ارتقدای کیفیدت
خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی و برنامه تدرویط
زایمان طبیعی و کاهش سزارین بود( .)3براسداس ایدن طدرح
کلیه بیمارستانهای دانشدگاهی کشدور ( 234بیمارسدتان)
باید خدمات بسدتری مدورد نیداز بیمداران را ارائده دهندد،
بیماران را بدرای دریافدت خددمات ،دارو و ملزومدات بده
بخش خصوصی ارجاع ندهند و پرداخت از جید بیمداران
باید حدود  47درصد کل هزینههای درمان آنهدا شدود.
بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال  4991ترسدیس
شد .این بیمارستان با  918تخت مصوب و  44بخش بسدتری
بزرگترین مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشدکی
مازندران و مرکز ارجاع بیماران استان و استانهای همجدوار
در رشتههای کانسر ،جراحی مغزواعصاب ،زنان ،مامایی،
عروق ،توراکس و ترومدای متعددد اسدت .طدرح تحدول
سدالمت از اواسدط اردیبهشدت  4939در ایدن بیمارسددتان
اجرا شد .ارزشیابی اارات اجرای طرح تحول سالمت در
این بیمارستان اطالعات ارزشمندی را در اختیار مددیران
بیمارستان و سیاستگذاران نظام سدالمت اسدتان و کشدور
در جهددت پیشددبرد طددرح تحددول سددالمت قددرار میدهددد.
بنددابراین ،پددژوهش حاضددر بددا هدددف ارزشددیابی رضددایت

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مواد و روش ها
ایدن پدژوهش توصدیفی -مقطعدی در سدال  4931بددا
استفاده از پرسدش نامده در بیمارسدتان امدام خمیندی (ره)
ساری انجام شد .برای سنجش میزان رضایت بیمداران از
خدمات بیمارستان از پرسش نامه رضایت بیماران سرطانی
استفاده شد( .)0گویههای پرسش نامه در مقیاس لیکدرت
پنط گزینهای از خیلی بد (امتیاز  )4تا بسیار خوب (امتیاز )2
تنظیم شدند .پرسشنامه پیشتر هم در بیمارستانهای ایدران
استفاده شد( .)0ضری آلفای کرونباخ پرسدش نامده در ایدن
مطالعه  7/31بود .بدرای بررسدی تدرایر اجدرای طدرح تحدول
سالمت بر خدمات بیمارستان نظر بیماران در مورد میدزان
پرداخددت از جید  ،دسترسددی بدده پزشددب ،دسترسددی بدده
خدمات درمانی ،ارایه به موقد خددمات درمدانی ،زمدان
انتظار برای دریافت خدمات بیمارستانی ،ارجاع به خار،
بیمارستان بدرای خریدد دارو ،تجهیدزات و لدوازم پزشدکی و
خدمات تشخیصی درمانی و ارتقای کیفیت خدمات رفداهی
بیمارسدتان پرسدیده شدد .از بیمدداران خواسدته شدد کده تغییددر
مشاهده شده در این هفت حوزه را نسبت به قبدل از اجدرای
طرح تحول سدالمت در طیدل لیکدرت  2تدایی از خیلدی
کم( )4تا خیلی زیاد ( )2بیان کنند.
کلیه بیماران سرطانی مراجعهکننده به بیمارسدتان در
ماههددای خددرداد ،تیددر و مددرداد  4931جامعدده آمدداری ایددن
پدددژوهش را تشددددکیل دادندددد .معیارهددددای ورود شددددامل
دریافت خدمات قبل از اجرای طرح تحول نظام سالمت در
راسددتای درمددان بیمدداری سددرطان و توانددایی پاسددخگویی بدده
سواالت بوده است .پرسدشنامده بده  171بیمدار سدرطانی
داده شد و تعداد  983پرسشنامه کامل دریافت و تحلیل
شد .کلیده مالحظدات اخالقدی در ایدن پدژوهش رعایدت
شدند .دادههای جم آوری شده بدا اسدتفاده از ندرمافدزار
 SPSS21تحلیل شدند.
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وفادار بوده و نقش مواری در معرفی سازمان به دیگدران

رضایت بيماران سرطاني پس از اجرای طرح تحول نظام سالمت

یافته ها و بحث

پزشکان ( ،)9/17دسترسی بده خددمات درمدانی (،)9/90

درصد) ،ساکن شهر ( 03/1درصدد) ،دارای بیمده درمدان

خدمات رفاهی ( )9/19بوده است .از نظر بیمداران طدرح

( 32/3درصد) ،در گروه سنی باالی  37سال ( 98/4درصد)

تحول نظام سالمت کم ترین ترایر را بر کاهش پرداخت

و با درآمد خانواده کم تر از یب میلیدون تومدان در مداه

از جید

بیمدداران ( ،)1/83جلدوگیری از ارجدداع بیمدداران

( 33/1درصد) بودند .میانگین سنی بیماران  29سال بدود.

برای خرید دارو ،تجهیزات و لوازم پزشدکی و خددمات

میددانگین امتیدداز رضددایت بیمدداران سددرطانی از خدددمات

تشخیصی درمانی بده خدار ،بیمارسدتان ( ،)9/73و زمدان

بیمارستان امام خمینی(ره) سداری پدس از اجدرای طدرح

انتظار بیمار برای دریافت خددمات ( )9/49داشدته اسدت.

تحول نظام سالمت در سال  4931برابر با  9/13±7/24از

میانگین رضایت بیماران از طرح تحول سدالمت برابدر بدا

 2امتیاز (حدود  07درصد) بود (رضایت خوب) .بیشتدرین

 9/17از  2امتیاز بوده است ( 31درصدد) .بده ترتید

،41

رضایت بیماران از بعد فرآینددی بدا میدانگین  9/28بدود.

 13/1و  98/8درصددد بیمدداران از طددرح تحددول سددالمت

حدود  34/1درصد بیماران از خدمات بیمارستان رضدایت

ناراضددی ،تددا حدددودی راضددی و کددامالً راضددی بودنددد.

خوب و بسیار خوب داشتند .حددود  99درصدد بیمداران

بیماران نمره  43/4از  17به کیفیدت خددمات بیمارسدتان

هم رضایت در حد متوسط داشدتند .رضدایت بیمداران از

دادند .حدود 01/4درصد بیماران گفتند که بیمارستان را

خدددمات پزشددکی ،پرسددتاری ،تشخیصددی و پشددتیبانی بدده

به دوستان و آشنایان برای دریافت خدمات حتماً معرفدی

برابر با  01 ،02 ،07و  33درصد بدود .بدیش تدرین

خواهند کرد .حدود 17/2درصد بیمداران عندوان کردندد

ترتی

رضایت بیماران در حوزههای رفتار دلسوزانه و با صدبر و

که شاید بیمارستان را به دیگران پیشنهاد کنند.

حوصددله کارکنددان و صددرف وقددت بددرای بیمددار (،)9/00

در مورد ترایر طرح تحول سالمت بر بیمارستانهای

ارزش خدمات دریافت شدده در مقابدل هزینده پرداخدت

دانشگاهی کشور پژوهشهای متعددی انجام شده است.

شددده ( ،)9/01قابددل اعتمدداد بددودن کارکنددان و احسدداس

به عنوان م ال ،در پژوهشی که بده بررسدی رضدایت 977

راحتددی در برقددراری ارتبددان بددا آنهددا ( ،)9/01تجربدده و

بیمار از اجرای طدرح تحدول سدالمت در بیمارسدتانهای

تخصص باالی کارکنان بیمارستان ( ،)9/01تجهیدزات و

آموزشی شهر اهواز در سال  4931پرداخدت ،بده ترتید

ملزومات مدرن و پیشرفته تشخیصی و درمانی بیمارسدتان

 20/2 ،99/2و  3درصد بیماران از طدرح تحدول سدالمت

( )9/04و رفتددار و برخددورد کارکنددان بدده لحددا رعایددت

ناراضی ،تا حدودی راضی و کامالً راضدی بودندد( .)8در

احتدرام ،ادب و جددیت در کدار ( )9/04بدوده اسدت .در

پژوهشی دیگدر کده در سدال  4931بده بررسدی رضدایت

مقابددل ،بیمدداران کددمتددرین رضددایت را از دسترسددی بدده

بیماران بستری در  8بیمارستان آموزشدی درمدانی اسدتان

امکانات و وسایل سرگرم کنندده ( ،)9/14دسترسدی راحدت

مازندران از طرح تحول سالمت پرداخت ،رضایت بیمداران

و به موق به داروهای مورد نیداز ( ،)9/11راحتدی از درد

از طرح تحول سالمت حدود  02درصد بدوده اسدت ،بده

( ،)9/11دسترسی راحت و سری بده بیمارسدتان (،)9/13

ترتی  27/1 ،97/2و  43/2درصد بیماران رضایت متوسط،

کیفیددت غددذای بیمارسددتانی ( )9/10و دریافددت خدددمات

خوب و عالی داشتند( .)3در پژوهشی دیگر که به بررسی

کامل و جام ( )9/18داشتند.

رضایت  404نفدر از بیمداران بیمارسدتان شدهید مصدطفی

وقتی در زمینه ترایر اجرای طرح تحول نظام سالمت

خمینی شهر ایدالم از طدرح تحدول سدالمت خددمات در

در بیمارسدتان پرسدیده شدد ،بیمدداران اعتقداد داشدتند کدده

سال  4931پرداخت ،رضایت بیماران حددود  08درصدد

بیشترین ترایر طرح تحول نظام سالمت در دسترسی بده

 21و  18درصد بیماران رضایت
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بیشتر بیمداران مدرد ( 12/9درصدد) ،مترهدل (80/8

ارایه به موق خدمات درمانی ( )9/94و ارتقدای کیفیدت

گزارش کوتاه

علی اکبری ساری و همکاران

کاهش پرداخت مردم و افزایش تعرفهها منجر به افزایش

یب مدل مدیریت کیفیت در بیمارستانی در تهران منجر

تقاضا برای خددمات بیمارسدتانهای دانشدگاهی شدد .در

بددده افدددزایش  21/2درصددددی کیفیدددت خددددمات و 0/1

بدا ایدن

درصدی رضایت بیماران شد .رضایت بیماران به حددود

افزایش تقاضا ،کیفیت خدمات بیمارستانها در بلندمدت

 84درصد افزایش یافت( .)0اجرای مدل مدیریت کیفیت

کاهش خواهد یافت .بنابراین ،اجرای درست اصالحات

استراتژیب در یب بیمارستان دانشگاهی در اصفهان نیز

ملیبخشسالمت نیازمند بهکارگیری استراتژیهای مناسد

رضایت بیماران را حدود  41/9درصدد افدزایش داد(.)49

مدیریت تغییر در بیمارستانها است .مدیران بیمارستانها

بنابراین ،توانمندسازی مدیران بیمارستانها بدرای اجدرای

باید آموزشهای الزم را در زمینه چگدونگی بده کدارگیری

تغییددرات هدفمنددد و هماهنددگ درون سددازمانی نقددش بدده

تغییرات سازمانی برای دستیابی بده اهدداف طدرح تحدول

سزایی در افزایش ااربخشی طرحهای ملی سالمت دارد.

صورت عددم توسدعه منداب بیمارسدتانی متناسد

سالمت دریافت دارند .آن ها با استفاده از استراتژیهای
مناس

مدیریتی ،هم زمان با اجرای طرح تحول سالمت

سپاسگزاری

میتوانند کیفیت خدمات بیمارستانها را ارتقدا دهندد تدا

ایددن مقالدده حاصددل بخشددی از پایاننامدده کارشناسددی

رضایت بیش تر بیماران را به دنبدال داشدته باشدد .بهبدود

ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با عنوان

ساختارهای بیمارستانی بدون توجه به ارتقای فرآیندهای
کاری بیمارسدتان ،تدرایر محددودی بدر رضدایت بیمداران
خواهددد داشدت( .)44در ایددن راسددتا ،اسددتراتژی مدددیریت
کیفیت از قابلیت باالیی برای ارتقای کیفیت و بهرهوری

"بررسی رضایت بیماران سدرطانی پدس از اجدرای طدرح
تحول نظام سالمت در بیمارستان امام خمینی(ره) سداری
در سددال  "4931اسددت کدده بددا حمایددت دانشددگاه علددوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران اجرا شد.
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