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Abstract
Background and purpose: One of the aims of health systems is to promote the health of people
which is obtained by providing appropriate healthcare services. This study was conducted to survey the
inpatient satisfaction level from Health System Transformation Project (HSTP) in educational hospitals in
Mazandaran province, Iran.
Materials and methods: A cross-sectional study was done in 2015 on 1200 patients going to be
discharged from eight educational hospitals in Mazandaran province. The hospitals were selected using
random sampling. Data was collected using a demographic questionnaire and a questionnaire measuring
satisfaction levels of HSTP parameters.
Results: The patients’ satisfaction level was found to be good in majority of the participants
(50.2%). There was a significant difference between the mean score for patients’ satisfaction level and
marital status (P=0.002), educational level (P<0.001), and occupation (P<0.001).
Conclusion: According to this study the patients were rather satisfied with HSTP. Our results
indicated that various factors affect the level of patient’s satisfaction.
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چكیده
سابقه و هدف :یکی از اهداف سیستمهای بهداشتی درمانی ،دستیابی مردم به سالمتی بوده و نیل به این هدف تنها با ارائه
خدمات مناسب امکان پذیر میباشد .مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشیی
درمانی استان مازندران و عوامل مرتبط با آن از طرح تحول نظام سالمت در سال  49صورت گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال  4949با مشارکت  4011بیمار در حال ترخیص از  8بیمارسیتان آموزشیی
درمانی گزینش شده به صورت تصادفی در سراسر استان مازندران انجام شد .داده ها توسط پرسشنامه بررسیی رضیایتمندی
از پارامترهای طرح تحول نظام سالمت از بیماران در حال ترخیص گزینش شده به صورت تصادفی جمعآوری شد.
یافتهها :از میان  4011بیمار شرکتکننده در طرح ،اکثر بیماران ( 01/0درصد) سطح رضایت مناسبی داشتند .مییانیین
نمره رضایتمندی بیماران از لحاظ آماری اختالف معنیداری با وضعیت تأهل ( ،)p=1/110سطح تحصییالت ( )p<1/114و
شغل ( )p<1/114داشت.
استنتاج :طبق نتایج حاصل ،رضایت بیماران از اجرای طرح تحول نظام سالمت مناسیب بیود .نتیایج حیاکی از ارتبیا
عوامل گوناگون بر سطح رضایتمندی بود.
واژه های کلیدی :بیمار ،رضایت ،بیمارستان ،آموزشی ،سالمت ،طرح تحول نظام سالمت
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بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی
درمانی استان مازندران و عوامل مرتبط با آن از طرح
تحول نظام سالمت سال 49

برآیند مجموعهی پیچیدهای از اقدامات گوناگون بوده و

شرایط دسترسی نامناسب از مطالعه حذف شیده و از 01

جهت دستیابی به آن الزم است ابعاد مختلفی از خدمات

بیمارستان باقیمانده به صورت تصادفی هشت بیمارستان

پزشکی ،مراقبتهای پرستاری و بخشهای کلی سیازمانی

(امام خمینی ساری ،رازی قائمشهر ،روحانی بابل ،شیهید

بیمارستان هماهنییهای الزم را کسب کرده و با رعایت

رجائی تنکابن ،امیام خمینیی بهشیهر 47 ،شیهریور آمیل،

کامل حقوق بیمیار شیرایط الزم را مهییا کننید( .)9طیرح

شهید بهشتی نوشهر و بوعلی ساری) انتخاب شید .از هیر

تحول نظام سالمت که در دولت یازدهم اجرایی شد ،به

بخییش بیمارسییتان شییامل انکولییویی ،داخلییی ،جراحییی،

میزان چشمییری از هزینههای درمانی کاست و قیوانینی

ارتوپدی ،گوارش ،زایمان ،بخیشهیای مراقبیت وییژه و

را در راستای بهبود کیفیت مراقبتیی در مراکیز بهداشیتی

اوریانس ،بیمارانی که در حال ترخیص بودنید ،بیه صیورت

درمانی سراسر کشور به اجرا درآورد( .)9مطالعات متعیددی

در دسترس جهت ورود به مطالعه طبیق معیارهیای ورود

تاکنون در جهان و ایران در راستای ارزیابی رضایتمندی

(بستری بیودن حیداقل بیه میدت  0روز ،رضیایت کامیل

بیماران از کیفیت خدمات تیم درمانی و عوامل مرتبط با

بیمار از ورود به مطالعه ،سالمت روحی و روانی کامیل-

آن صورت گرفته است( .)6،0در مطالعهای ،بر ایین نکتیه

بررسی شیده توسیط خیود ارهیاری) و خیروم (بیمیاران

تاکید شد که افزایش رضایت ،حس امنیت و آرامش بیمیار

بخش جراحی قلب باز بیه علیت شیرایط وییژه -و سیایر

را تا حد چشمییری بیشتر کرده که خود عامل بهبودی

موارد حاد) انتخاب شدند.

هر چند بیشتر بیمیار بیه شیمار مییرود( .)7بیا توجیه بیه

داده ها توسط پرسشینامه عوامیل جمعییت شیناختی

پاییاههیای در دسیترس ،تیاکنون پژوهشیی در زمینیه ی

(شامل سن ،جنس ،شغل ،وضعیت تأهل ،سطح تحصییالت

رضایتمندی بیماران از طرح تحول نظام سالمت در کشور

و کفایت وضعیت اقتصادی) و پرسشنامه رضایت سنجی

صورت نیرفته یا به چاپ نرسیده است .با نظر بر به ایین

بیمار از طرح تحول نظام سالمت جمیعآوری شید .ابتیدا

کییه افییزایش رضییایت بیمییاران سییبب تحقییق اهییداف

با حضور در بخش ،اهداف مطالعه برای هر بیمار توسیط

سازمانهای بهداشتی (ارتقاء سطح سیالمت میددجویان)

محقق و دستیار محقق بهطور کامل تشریح شیده و رضیایت

شده و این مهم سبب ارتقای رتبه سالمت کشور در جهان

بیماران کسب شید .پرسشینامه رضیایت سینجی بیمیاران

خواهد شد( ،)8این مطالعه با هدف تعیین میزان رضیایتمندی

شییامل  41گویییه بییوده کییه مسییائلی از قبیییل رضییایت از

بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی درمانی اسیتان

امکانات رفاهی ،کادر پزشیکی ،کیادر پرسیتاری ،مییزان

مازنییدران و عوامییل مییرتبط بییا آن از طییرح تحییول نظییام

هزینه پرداختی ،کیفیت غذای بیمارستان ،نحوه دریافیت

سالمت در سال  49انجام شد.

دارو و زایمییان طبیعییی را میییسیینجد .اییین پرسشیینامه بییر
گرفته از چک لیست استاندارد مییزان رضیایت بیمیار از

مواد و روش ها

طرح تحول نظام سالمت ،از سوی دانشیاه علوم پزشکی

در این مطالعه تحلیلی مقطعیی 4011 ،بیمیار بسیتری

گیالن میباشد( .)4نحوه امتیازدهی به سؤاالت پرسشینامه

در مراکز آموزشیی و درمیانی اسیتان مازنیدران در سیال

به صورت طیف لیکرت از  4تا ( 9به ترتیب کم تا زیاد)

 40( 4949فییروردین تییا  40مییرداد) وارد مطالعییه شییدند.

و امتیاز  4و ( 0به ترتیب بلی و خیر) میباشد کیه هیر دو

حجم نمونه با فرض سطح معنییداری دو طرفیه α=1/10

شامل  0پرسش بودند .دامنه مجموع نمرات از  41تیا 00

و توان آزمون  81درصد محاسبه شید .از تعیداد کیل 99

متغیر بوده که نمرات  04-48 ،47-49 ،49-41و 00-00

بیمارستان آموزشی و درمیانی سراسیر اسیتان مازنیدران،

به ترتییب بییانیر سیطح رضیایتمندی ضیعیف ،متوسیط،

631
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مسئوالن بیمارستانها بوده است( .)0،4رضایتمندی بیمیار

ابتدا  49بیمارسیتان بیا نظیر متخصیص مربوطیه بیه علیت

گزارش کوتاه

حسین گودرزیان و همکاران

پس از ارائه به  41نفیر از اسیاتید صیاحب نظیر دانشییاه

رضایت متوسط 01/0( 619 ،درصد) بیمار رضایت خوب

علوم پزشیکی مازنیدران و انجیام اصیالحات الزم میورد

و  46/0( 447درصد) بیمار رضایت عالی داشیتندKhamis .

تأیید قرار گرفته و پایایی آن به روش آزمون -بازآزمون

مطالعییهای در مییورد سییطح رضییایت بیمییاران از کیفیییت

به فاصله ی  41روز بیر روی  40تین از بیمیاران ارزییابی

مراقبت های بهداشتی در بیمارستان تانزانیا انجیام داد()41

شد و ضریب همبسیتیی  1/44بیه دسیت آمید .مییانیین

و نتیجه گرفت که درصید بیاالیی از بیمیاران از کیفییت

نمیرات سینجش رضیایت بیمییاران از طیرح تحیول نظییام

خدمات ارائه شده در بیمارستان رضیایت ندارنید کیه بیا

سالمت در گروههای مختلف بیه کمیک آزمیون آنیالیز

مطالعییه حاضییر همخییوانی نداشییت .علییت احتمییالی اییین

واریانس و تی تست مستقل ارزیابی شد .جهیت بررسیی

تفاوت را میتوان در تفاوت نوع پرسنل ،محیط بیمارستان

اختالف میانیین در بین گروهها از آزمیون تعقیبیی شیفه

و عوامل فرهنیی دانست که به میزان زیادی بیر کیفییت

استفاده شد .هم چنین جهت بررسی همبستیی بین سن و

کییار پرسیینل و متعاقیب آن رضییایتمندی ا ییر میگییذارد.

نمره رضایت بیماران از طرح تحول نظام سالمت از ضیریب

بیشترین میزان رضایت بیماران مربو به کادر پرسیتاری

همبستیی پیرسون استفاده شد .آنالیز آمیاری بیه کمیک

( 60/8درصد) و پرداخت پول ناچیز ( 80/8درصید)بود.

SPSS 21.0 (released 2007; SPSS for

نتایج مطالعه  Boevدر آمریکیا( )44نشیان داد بیمیاران از

نیرمافیزار

) Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USAانجام شد.

مییدیریت و کیفیییت کلییی در بخییش پرسییتاری رضییایت
بییاالیی دارنیید .رضییایت بیمییاران از خییدمات پرسییتاری،
شاخص بسیار مهمی جهت ارزیابی کیفیت و نحوه ارائیه

یافته ها و بحث
از میان  4011شرکتکننده 040 ،بیمیار میرد (94/9
درصد) و  618بیمار زن ( 01/7درصد) با مییانیین سینی
 96/49 ±48/07سیییال ( )CI40: 90/14-97/46بودنییید
(جدول شماره .)4

خدمات توسط کادر پرستاری میباشد و از دستاوردهای
مطلوب گسیترش مراقبیت بهداشیتی و خیدمات درمیانی
محسوب میشود( .)40کم ترین میزان رضایت در ارتبا
با کیفیت غذا ( 94/7درصید) بیود .در مطالعیهای کیه در
ایتالیییا انجییام شیید( ،)49بیمییاران از کیفیییت مییواد غییذایی

جدول شماره  :1میزان رضایت بیماران در بیمارستانهای تحت مطالعه
بیمارستان

میانیین (انحراف معیار)

CI40

امام خمینی ساری

)0/010( 46/810

47/447-46/918

بوعلی ساری

)0/916( 44/149

44/989-48/690

رازی قائمشهر

)0/497( 44/747

01/496-44/998

روحانی بابل

)0/046( 44/076

44/699-48/418

شهید رجایی تنکابن

)0/490( 48/060

48/649-47/447

امام خمینی بهشهر

)0/799( 48/749

44/090-48/909

 47شهریور آمل

)0/084( 48/099

48/494-48/446

شهید بهشتی نوشهر

)0/090( 44/069

44/499-44/449

مجموع

)0/099( 48/794

48/889-48/040

رضایت باالیی داشیتند کیه بیا مطالعیه حاضیر همخیوانی
ندارد .از جملیه علیل احتمیالی ایین تنیاق

میتیوان بیه

تفییاوت شییرکتهییای مسییئول آمییادهسییازی غییذا و نییوع
کاالهای مصرفی اشاره نمود.
نتایج آزمون پیرسون نشیان داد همبسیتیی مثبیت و
معنیداری بین سن و نمره رضایتمندی بیمیاران از طیرح
تحول نظیام سیالمت وجیود دارد (.)r=1/444،p<1/114
با توجه به جدول شیماره  0مشیخص شید مییانیین نمیره
طییرح تحییول نظییام سییالمت از لحییاظ آمییاری اخییتالف

میانیین نمره رضیایتمندی بیمیاران از طیرح تحیول

معنیداری با وضعیت تأهل ( ،)p=1/110سطح تحصیالت

نظام سالمت  )CI40: 48/04-48/88( 48/79±0/09بیود

( )p<1/114و شغل ( )p<1/114داشت کیه بیا مطالعیات

(جدول شماره  .)0از میان تمامی شیرکت کننیدگان99 ،

دییر همسو میباشند(.)40،49
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خوب و عالی می باشد .روایی محتیوایی ایین پرسشینامه

( 0/8درصد) بیمار رضایت کم 91/0( 966 ،درصد) بیمار

.سراسر کشور و تمامی بیماران در حال ترخیص میباشد

 پیش بینی کنندگان میزان رضایت بیماران از طرح:2 جدول شماره

لذا پیشنهاد میشود در آینده مطالعات جامع تری با دقت

تحول نظام سالمت
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 سیطح، طبق یافته های ایین مطالعیه.بیش تر به عمل آید
رضییایتمندی بیمییاران از پارامترهییای طییرح تحییول نظییام
 باید آموزش کارکنیان بیمارسیتان و.سالمت مناسب بود
ایجییاد انییییزه در آنییان بییرای مشییارکت فعییال در جلییب

سطح معنی داری
1/070

*1/110

*>1/114

تقویت هرچند بیش تیر کیفییت اقیدامات و خیدمات در
 بهسازی،مراکز آموزشی و درمانی (از جمله کیفیت غذا
 بهبود کیفییت مراقبیت هیای پزشیکی و،امکانات رفاهی

1/109

.پرستاری) به گونه محکم برداشته شود

سپاسگزاری

*>1/114

متغیر

)0/90( 48/80

مرد

)0/69( 48/66

زن

)0/09( 48/00

مجرد

)0/00( 48/89

متاهل

)0/90( 44/01

فوت همسر

1

رضایت بیماران در اولوییت هیای میدیریت بیمارسیتانی
 هم چنیین الزم اسیت گیام هیایی در راسیتای.قرار گیرد

)میانیین (انحراف معیار

جنسیت

وضعیت تاهل

مطلقه

)0/90( 44/99

بی سواد

)0/09( 48//09

دیپلم تا لیسانس

)0/01( 47/49

فوق لیسانس

)0/00( 48/41

ضعیف

)0/97( 48/74

متوسط

)0/07( 48/69

خوب

)9/94( 46/90

عالی

)0/99( 47/44

دانشجو

)0/08( 48/46

خانه دار

)0/04( 48/70

آزاد

)0/09( 47/44

کارمند

سطح تحصیالت

وضعیت اقتصادی

شغل

از معاونت تحقیقات و فناوری دانشیاه علوم پزشکی
مازندران و تمامی مسئوالن و بیماران بیمارستانها جهیت

 عدم دسترسی،از جمله محدودیتهای مطالعه فعلی
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