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Abstract
Background and purpose: Discharge against medical advice (AMA) has negative impacts on
treatment outcomes and health care resources. Also, physicians and hospital administrators get involved
in litigation. The aim of this study was to investigate the causes of AMA discharges in different wards
and emergency departments in teaching and nonteaching hospitals affiliated with Mazandaran University
of Medical Sciences.
Materials and methods: This cross-sectional study was performed investigating the AMA
leaves within 6 months in 2014. Data was obtained from the Department of Medical Records and the
Office of Quality Improvement. Data was recorded in a questionnaire consisting of two parts. Part I
included demographic information and Part II was about the reasons of discharge against medical advice.
Data was aggregated by expert staff in Office of Quality Improvement. SPSS V.18 was applied for data
analysis.
Results: The prevalence of AMA leaves in emergency department and other wards in teaching
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hospitals affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences was 3.81% and 4.38%, respectively.
These figures in nonteaching hospitals were 8.38 % and 1.59%, respectively. The most common causes of
discharge against medical advice were partial recovery, lack of trust in service quality, feeling
uncomfortable, and emotional reasons.
Conclusion: To reduce the rate of AMA leaves and its consequences, health care staff should be
supportive towards the patients and communicate effectively in order to build their confidence.
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بررسی علل ترك با مسئوليت شخصی بيماران بيمارستان های تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 39
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چكیده
سابقه و هدف :ترخیص با رضایت شخصی و علیرغم توصیه پزشکان ،تاثیر منفی برر تاراید مرمران ،فارافام فا منراب
مرماتی و مرگیری پزشکان و مدیرفن بیمارااانهرا مر معراوی ایرایی مفرمد هرد فا فیرل م،ابرره ،برراری علر ترر برا
مسئوبیت شخصی بیمارفن بساری و فورژفتس مر بیمارااانهای تحت پوشش مفتشگا علوم پزشکی مااتدرفن مر شش ماهره
فول اال  39می باشدد
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک م،ابره توصیفی مق،ری فات که به بررای عل ترخیص با می شخصری بیمرارفن
مر شش ماهه فول اال  3939مر مرفکز آمواشی مرماتی و بیمارااانهای تابره تحت پوشش مفتشگا علوم پزشکی مااتدرفن
پرمفخاه فاتد گرمآوری مفم ها تو اط پراشنامه تهیه شد تواط فمفر مدفر پزشکی مراوتت مرمان و با همکراری متارر
بهبوم کیفیت فتجام شد که شام مو اسمت می باشد :اسمت فول حاوی فطالعات مموگرفتیرک بیمرار و اسرمت موم شرام
مالی تر با مسئوبیت شخصی بومد تجمی مفم ها ،تواط کارشنااان متار بهبوم کیفیت مفتشگا فتجام شردد فطالعرات بره
مات آمد مر ترمفتزفر  SPSSویرفیش  31مورم تجزیه و تحلی ارفر گرتاندد
یافتهها :یاتاههای پژوهش تشان مفم که شیوع تر با مسئوبیت شخصی مر مرفکز آمواشی مرماتی مر بخش فورژفتس
 9/13مرصد و مر بخشهای بساری  4/91مرصد بوم و شیوع آن مر بیمارااانهای تابره مر بخش فورژفتس  1/91مرصرد و
مر بخشهای بساری  3/93مرصد بومد شرای ترریل علر آن بره ترتیره ،بهبرومی تسربی ،عردم فعامرام بره کیفیرت خردمات
بیماراااتی ،مالی عاطفی و عدم آاایش و رفحای بومد
استنتاج :با توجه به تااید فیل م،ابره ضرورت مفرم که فا بدو وروم بیمارفن به بیمارااان ،فادفم به برارفری فرتباط موثر
و حمایت گرفته با بیمار و جله فعامام بیمار تموم تا فحامال تر با مسئوبیت شخصی کاهش یابدد

مقدمه
یکی فا مهمتریل شاخصهای کیفیت فرفئه خردمت
مر بخش بهدفشت و مرمان ،میزفن رضایامندی مرفجرران

فات که رضایت بیمار فا خردمات فرفئره شرد  ،یکری فا
فبزفرهای فراشیابی مرفکز مرماتی میباشد()2،3د یکی فا

مولف مسئول :رویا ملک زاده :گرگان :مفتشکد پراااری مامایی بویه
3د مفتشجوی مکاری تخصصی مدیریت خدمات بهدفشای مرماتی ،مفتشگا آافم فاالمی وفحد ااری ،ااری ،فیرفن
2د مفتشجوی مکاری آمواش پراااری ،کمیاه تحقیقات مفتشجویی ،مفتشگا علوم پزشکی گلساان،گرگان ،فیرفن
9د پزشک عمومی ،بیمارااان شهدفء بهشهر ،مفتشگا علوم پزشکی مااتدرفن،فیرفن
4د کارشناس فرشد روفتشناای ،مفتشگا علوم پزشکی مااتدرفن ،ااری ،فیرفن
9د کارشناس فرشد مدیریت خدمات بهدفشای مرماتی ،مفتشگا علوم پزشکی مااتدرفن ،ااری ،فیرفن
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واژه های کلیدی :ترخیص ،ترخیص با می شخصی ،رضایت شخصی ،بیمار ،بیمارااان

پژوهشی

رویا ملک زاده و همکاران

مشکالتی که مر پی تارضایای بیمرارفن فیجرام مریشروم،

همچنیل میزفن شیوع آن مر فتگلساان ،کاتامف و تیجریه به

ترخیص بدون توصیه پزشک فات که عالو بر مروفتری

ترتیه  3 ،3/1و  4/2مرصد گزفرش شد فات ،فیرل مر

که مر روتد مرمان بیماری فیجام میکند ،بیمارااانها رف

حابی فات که مر فیرفن ،مرصد فترفمی که مرمران خروم

هم با مشکالت فاااری موفجره مریکنرد()9-9د تررخیص

رف تاتمررام گذفشرراه و بررا رضررایت شخصرری بیمارارراان رف

بیمار با رضایت شخصی ،ترفیندی فات که طی آن بیمار

تر

کرم فتد ،بیل  9مرصد مر بیمارااان روفتپزشکی و

بدون تکمی مور مرمان و علیرغم توصیه تیم مرمراتی

تررا  21مرصررد مر بخررشهررای فورژفتررس ماریررر برروم

(پزشک و پرااار بابیل) ،با می خوم بیمارااان رف ترر

فاررت()36،1د ترررخیص بررا رضررایت شخصرری 31 ،مرصررد

میکند()6د ترخیص با رضایت شخصی یک فثرر ماقابر

بساری مجدم مر کاتامف رف تشکی میمهد کره مریتوفترد

بیل بیمار و تیم مرماتی فات که تشان مهند شکست مر

باعث تحمی هزینههای فضراتی بره خروم تررم و ایسرام

توجهات پزشکی تواط بیمار و تشخیص تیااهای

االمت شوم()37د با توجه به فیل که یکی فا پند شاخص

بیمار بررفی فمفمره بسراری توارط تریم مرمراتی فارت()7د

فبویتمفر وافرت بهدفشرت ،مرمران و آمرواش پزشرکی

ترخیص با رضایاشخصی یا ترخیص علیرغرم توصریههرای

برفی انجش عملکرم بخش فورژفتس ،مرصرد ترر

برا

پزشکی 2 ،مرصد فا تررخیصهرای کر بیمارارااتی مر

مسررئوبیت شخصرری مرریباشررد و فیررل کرره فیررل مسررابه فا

مفم فاررت()1د ترررخیص بررا

محورهررای م،ررر مر حررال فجرررفی حاکمیررت خرردمات

رضایت شخصی و علیرغم توصیه پزشکان ،تاثیر منفری

بابینی مر مفتشگا های علوم پزشکی کشرور فارت(،)31،3

بررر تارراید مرمرران ،فاررافام فا منرراب مرمرراتی و مرگیررری

توجه به آن و مدفخله مر فیل امینه بیش فا پیش ضروری

پزشکان و مدیرفن بیمارااانها مر معاوی ایایی مفرم و

به تظر میرادد بنرابرفیل ،شناارایی ریسرک تاکاورهرای

میتوفتد منجر به پذیرش مجدم بیمار مر بیمارااان شومد

تررخیص بررا رضررایت شخصرری ،یکری فا گررامهررای مهررم

تااید م،ابرات تشان مریمهرد کره تررخیص برا رضرایت

طرفحی مدفخالت مهم مر فیل امینه میباشد()39د هرد

مر

متیررا رف برره خرروم فخاصررا

مجدم مر  39روا فول بررد فا تررخیص مریباشرد()3-33د

بیمررارفن بسرراری و فورژفتررس مر بیمارارراانهررای تحررت

پذیرش مجدم بیمارفن ترخیص شد علیرغم توصیههای

پوشش مفتشگا علوم پزشرکی مااتردرفن مر شرش ماهره

پزشکی ،ته تنها منجر به تحمی هزینههای مابی بریش ترر

فول اال  39میباشد کره تاراید حاصر فا آن مریتوفترد

برره ایسررام مرمرراتی مرریشرروم ،بلکرره منجررر برره ترراخیر مر

رفهنمایی برفی ایااراگذفرفن تظرام ارالمت و مردیرفن و

شنااایی و مرمان بیماریهای حام و فتزفیش مرگ و میر

پزشکان بیمارااانها جهت برتامهریزی و فجرفی مردفخالت

بیمارفن میگرمم()32د همچنیل ترخیص علیرغم توصریه

موثر و ممکل مر امینه کاهش تر

با مسئوبیت شخصری

پزشک فا فیل بحاظ که منجر به چابشهای ااتوتی برفی

و فرتقاء کیفیت فرفئه خدمات االمت باشدد

تشان میمهد که تر

با مسئوبیت شخصری مر کشرورهای

مواد و روش ها

پیشرتاه تظیر آمریکا 3 ،تا  2مرصد کر مروفرم تررخیص

پژوهش حاضر یک م،ابره توصیفی مق،ری مریباشرد

خصوصاً مر بیمارااانهای آمواشی رف تشکی میمهردد

که مر شرش ماهره فول ارال  3939مر مرفکرز آمواشری

بیمارفتی کره بیماراراان رف برا مسرئوبیت شخصری ترر

مرماتی و بیماراراانهرای تابرره تحرت پوشرش مفتشرگا

میکنند ،بیل  1/1تا  2/2فا ترخیصها رف مر بیماراراانهرای

علرروم پزشررکی مااترردرفن فتجررام شررد و برره بررارری علر

مرفاباری بیمرراریهررای حررام تشررکی مرریمهنررد()39،34،1د

ترخیص با می شخصری مر فیرل مرفکرز پرمفخاره فارتد
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شخصی ،اویتریل عام پیشگوییکننرد بررفی پرذیرش

فا فیل م،ابره ،بررای عل ترر

پزشکان میشوم تیز مفرفی فهمیت میباشرد()39د آمارهرا

برا مسرئوبیت شخصری

بررسي علل ترك با مسئوليت شخصي بيماران

جمریت مورم م،ابره ،کلیه بیمارفتی بومتد کره برا ترر

فا مجموع  97917تفری که مر مرفکز آمواشری مرمراتی

با مسرئوبیت شخصری مر شرش ماهره فول ارال  3939فا

مر شش ماهه فول اال  3939بساری شرد بومترد3696 ،

بخشهای بساری و فورژفتس فیل مرفکز مرخص شردتدد

تفررر ( 4/91مرصررد) بررا مسررئوبیت شخصرری بیمارارراان رف
تر

مریار خروج م،ابره شام بیمارفن ارپایی بومد

کرمتد که مر ک  9913 ،پراشرنامه جهرت ترر

روش جم آوری فطالعات به صورت پراشنامه بوم

با مسئوبیت شخصی مر بخرشهرای بسراری و فورژفترس

پزشررکی

مرفکز آمواشی مرماتی تکمیر شردد فا مجمروع 69996

مراوتت مرمان و با همکاری متار بهبروم کیفیرت پرس فا

تفری که به فورژفتس بیمارااانهای تابره مفتشرگا علروم

م،ابره کاابخاتهفی تهیه شدد روفیی محاروفیی (علمری) و

پزشکی مااتدرفن مر شش ماهه فول ارال  3939مرفجرره

ظاهری تواط م تل فا فعیای هیئت علمری مفتشرگا علروم

کرمتد 9933 ،تفر ( 1/91مرصرد) برا مسرئوبیت شخصری

کرره پراشررنامه مررذکور تواررط فمفر مرردفر

کرم فتدد فا مجموع  312921تفری که

پزشکی مورم تایید ارفر گرترتد پایرایی پراشرنامه فا طریر

بیمارااان رف تر

محاابه ضریه آبفا کروتباخ 71 ،مرصد بررای شدد

مر بیمارااانهای تابره مفتشگا علوم پزشرکی مااتردرفن

پراشنامه مذکور شام مو اسمت بوم :اسرمت فول

مر شش ماهه فول اال  3939بساری شرد بومترد3696 ،

حرراوی فطالعررات مموگرفتیررک بیمررار شررام تررام و تررام

تفررر ( 3/93مرصررد) بررا مسررئوبیت شخصرری بیمارارراان رف

خاتوفمگی ،تام پدر ،تاریخ توبد ،شمار پروترد  ،بخرش،

تر

شیفت و روا ترخیص و اسمت موم شام مالیر ترر

با مسئوبیت شخصی مر بخش هرای بسراری و فورژفترس

با مسئوبیت شخصری برومد پراشرنامه مر امران ترر

کرمتد که مر ک  6347 ،پراشرنامه جهرت ترر

برا

بیمارااانهرای تابرره مفتشرگا تکمیر شرد برومد تاراید

مسئوبیت شخصی تواط ارپرااار یرا مسرئوبیل شریفت،

مر بوط به مالی تر

با مسئوبیت شخصی مر فورژفترس

تحوی بیمار یا وبی بیمار میشدد بیمار یا وبری آن ،پرس

مرفکررز آمواشرری مرمرراتی و بیمارارراان هررای تابررره و مر

فا پر و فمیاء تمومن پراشنامه ،آن رف جهت تاییرد مبیر

بخشهای بساری به تفکیک مر جدول شرمار  3آورم
با مسئوبیت شخصی

وفاری تزم اوپروفیزر کشیک میبرمتد و پرس فا تاییرد،

شد فات که شای تریل مبی تر

مر پروتد بیمار تواط ارپراراارفن مر شریفت صربی یرا

به ترتیه بهبومی تسبی ،عدم فعامام به کیفیرت خردمات

مسئوبیل شیفتها مر شیفتهای عصر و شه ثبت میشدد

بیماراااتی ،مالی عاطفی و عدم آاایش و رفحای بومد

گرمآوری مفم ها با فاافام فا پراشنامه مذکور ،توارط
مسئوبیل متاتر بهبوم کیفیت مرفکز صورت گرتاه و پس
فا فراال پراشنامه ها بره متارر بهبروم کیفیرت مفتشرگا ،
گرمیدد فطالعرات بره مارت آمرد

مر تررم فترزفر SPSS

ویرفیش  31مورم تجزیه و تحلی ارفر گرتاندد

مر م،ابره حاضر ،شیوع تر

با مسئوبیت شخصری

مر بخش فورژفتس مرفکز آمواشی مرماتی  9/13مرصرد
بوم و مر بخشهای بساری مرفکز آمواشی مرمراتی4/91 ،
مرصد بوم که اایر م،ابرات فتجام شد  ،میزفن تررخیص
با رضایت شخصی مر بخش فورژفتس  1/14مرصرد()36

یافته ها

و مر بخش بساری  29/9مرصدگزفرش شد فات()9د

یاتاههای پژوهش تشان مفم فا مجموع  49793تفری

مر م،ابررره فی کرره اررال  3917مر مرکررز آمواشرری

که به فورژفتس مرفکز آمواشری مرمراتی مر شرش ماهره

مرماتی بوعلی اینا ااری فتجرام شرد ،فا  4199کروم

فول اال  3939مرفجرره کررم بومترد 3749 ،تفرر (9/13

بساری 311 ،تفر ( 2/2مرصد) با رضایت شخصی مرخص

کرمتردد

شدتد( )3که با تااید حاضر همخوفتی تدفرم که علت

مرصد) با مسئوبیت شخصی بیمارااان رف ترر
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کلیرره فطالعررات تواررط کارشناارران آن وفحررد تجمیرر

بحث

پژوهشی

رویا ملک زاده و همکاران

جدول شماره  :1ترفوفتی عل تر

با مسئوبیت شخصی به تفکیک توع بیمارفن
مرکز آمواشی مرماتی

مالی تر

با مسئوبیت شخصی

مرکز آمواشی مرماتی

بیمارااان های تابره

بیمارااان های تابره

بساری

فورژفتس

بساری

فورژفتس
تردفم

مرصد

فتجام تشدن به موا خدمات پزشکی

42

2/4

96

عدم رضایت فا پیشرتت مرمان

43

2/94

46

316

31/69

312

33/32

4

1/22

3

1/99

23

فحساس بهبومی تسبی و تمای به فمفمه مرمان مر منزل

199

41/33

769

46/69

2661

91/11

عدم آاایش و رفحای مر محیط بیمارااان

341

1/12

396

3/99

939

3/63

مالی فااصامی و مابی

39

1/19

32

1/79

39

1/21

96

عدم فعامام به کیفیت خدمات بیمارااان

431

29/43

411

24/44

3312

21/74

329

وفمفر شدن بیمار به رضایت شخصی

1

1/49

3

1/99

32

1/22

24

1/93

کمبوم فمکاتات و تجهیزفت

44

2/92

29

3/4

43

1/32

331

2/99

مالی عاطفی
برخورم تامنااه کارکنان

3749

تردفم

مرصد
2/2

341

2/13

392
669

32/92
1/93

26
2991

91/99

411

1/6
3/2
33/13

3696

تردفم

مرصد

تردفم

مرصد

2/69

399

2/3

2/41

39

2

929

33/24
1/99

9933

4691

آن می توفتد فیل مبی باشد که مر امان فتجام آن م،ابره،

شخصی با  311مورم مر بخرش فورژفترس و  9مرورم مر

برا

بخش ویژ گزفرش گرمیدد بیشتریل علت رضایتشخصی

رضایت شخصی وجوم تدفشرت و فا طرتری فیرل م،ابرره

مر فورژفتررس ،فمانرراع فا فمفمرره مرمرران و فرتبرراط تاکرراتی

فطفال مر مرکزی که به عنروفن مرکرز

پران با بیمارفن و همرفهاتشان و مر بخش ویژ فماناع فا

مر فااان مااتدرفن

فمفمه مرمان بوم()21د رتگررا جردی مر پژوهشری کره مر

می باشد ،فتجام شد فاتد بذف بدیل جهت مر فیل م،ابره

بیمارااانهای تابره شهر کاشان مر اال  3917فتجام مفم،

تظام فبزفمآوری برفی ثبت رامی و مای موفرم تر
برفی گرو خا

مرج تخصصی برفی بیمارفن کوم
تررر

بررا مسررئوبیت شخصرری کررمتررر فا م،ابررره حاضررر

میزفن ترخیص با رضایت شخصی  31/9مرصد بوم()1د
برا

میباشدد مر م،ابرهفی که مر اال 3917مر بیمارااانهرای

تااید فیل م،ابره تفراوت چشرمگیری بریل ترر

مفتشگا کاشان فتجام شد ،تااید تشان مفم میزفن ترخیص

مسئوبیت شخصی فورژفتس مرکرز آمواشری مرمراتی برا

مر جامره مورم تظر  31/9مرصد بوم( )1که فیل میزفن مر

بیمارااانهای تابره مفرم که میتوفتد به علت تجهیرزفت

کاتامف  3مرصد( ،)37مر آمریکا  1/1تا  2/2مرصرد ککرر

و فمکاتات بیشتر و تخصصی بومن فیل مرفکز آمواشری

شد فات( )39،34،6که با تااید حاضرر همخروفتی تردفرمد

مرماتی تسبت به بیمارااانهای تابره باشدد

مر مرکز آمواشی شرهری مر تیجریره فتجرام مفم فارت،

مرماتی فمیر فعلم تهرفن که مر اره ماهره فول ارال 3933

شیوع رضایت شخصی رف  4/2مرصد گرزفرش تمرومد مر

برا مسرئوبیت شخصری مر

فیررل م،ابررره تقررط تررر

بررا مسررئوبیت شخصرری بیمررارفن

فتجام شد فات ،مرصد تر

فورژفتس  21مرصد بوم که ال ،میرزفن مرآمرد ،مفشرال
بیمه تکمیلی ،مح اکوتت ،شیفت مرفجرره ،روا مرفجرره،

فورژفتس جرفحی بررای شد بوم()33د
با مسئوبیت شخصری

میررزفن رضررایت فا پزشررکان ،میررزفن رضررایت فا محرریط

مر بخش فورژفتس بیمارااان های تابرره  1/91مرصرد و

تیزیکی و تسهیالت رتراهی ،مردت امران فتاظرار ،میرزفن

مر بخشهای بساری بیماراراانهرای تابرره 3/93مرصرد

رضررایت فا آمررواشهررای فرفئرره شررد تواررط پرارراار و

بومد محمد صابحی و همکارفن مر م،ابره فی که مر تیمه

پزشکان ،رفب،ه مساقیمی با توع ترخیص مفشاه فات()36د

موم اررال  31مر بیمارارراان فمیرفبمررومنیل گنرراو فتجررام

با توجه به فیل که میزفن تررخیص برا رضرایت شخصری،

مفمتد ،فا  291تفر کره برا مسرئوبیت خروم ،بیماراراان رف

تحررت ترراثیر ماریرهررای مافرراوت و حارری مافرراوت بررومن

با مسئوبیت

جوفم پژوهشی میباشد ،برذف مر منراط مخالرن متیرا و

مر م،ابره حاضر ،شیوع تر

تر

تمومتد ،بیشتریل و کمتریل مورم تر
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 Nasirمر م،ابره فی که فا ژفتویه  2114تا مارامبر 2119

مر م،ابره عسگری و همکارفن ،مر مرکز آمواشری

بررسي علل ترك با مسئوليت شخصي بيماران

حای فیرفن ،آمار مافراوتی فا آن گرزفرش مریشروم و بره

پیشررنهام پزشررکان و تارضررایای فا تجهیررزفت پزشررکی و

طور کلی مقایسه فیل میرزفنهرا بره ارامگی فمکران پرذیر

تارضایای فا خدمات پراااری می باشد( )9که برا م،ابرره

تیستد بهطور کلی عدم همخوفتی تااید م،ابره حاضر برا

حاضر همخوفتی مفرمد پژوهشگر علت فیرل مشرکالت رف

م،ابرررات فیرفترری میگررر مرریتوفتررد برره مبیر عرردم فتجررام

عدم تظارت کاتی مدیرفن بر عملکرم و خدمات پزشکی

فعاباربخشی به عنوفن تظام فرایرابی خردمات بیمارارااتی

برا

مر آن مور اماتی و عدم فهمیت میزفن تر

با مسرئوبیت

و پراااری میمفتدد ارومیل علرت شرای بررفی ترر

مسئوبیت شخصی ،مالی عاطفی میباشدد مالی عاطفی

شخصی به عنوفن شاخص مهم بیماراااتی باشرد و مبیر

فا ابی غیر بومی بومن و بیارفری برفی رتال به منرزل و

میگر آن رف مریتروفن مربروط بره مافراوت برومن جوفمر

بیحوصلگی و مسای خاتوفمگی میباشد که با توجه بره

پژوهرشی مفترست ،و فیل عدم همخوفتی تااید مر مقایررسه

مواریت من،قه و جذب گرمشگرفن به فیل فااان ،مریتوفترد

برا ارایر کشورها تشان مهند باال بومن میزفن ترخیص با

یکی فا مالی تر

با مسئوبیت شخصری باشردد مر م،ابرره

رضایت شخصی فات که توجه مسؤوبیل رف میطلبدد مر

رتگرا 36 ،تفر ( 21/17مرصد) به مبی مسای خراتوفمگی

برا مسرئوبیت شخصری،

و  33تفر ( 33/9مرصد) به مبی بیحوصلگی بیماراراان

فحساس بهبومی تسربی بروم کره افرعری و همکرارفن مر

کرم بومتد( )1که با فیل م،ابره همخوفتی مفرمد

م،ابره ما شای تریل مبیر ترر

پژوهشی که مر مرکز آمواشی مرمراتی فبزهررف فصرفهان

رف تر

چهارمیل مبی شای برفی تر

با مسئوبیت شخصی،

مر اال  3933-3931با بررای  37147بیمرار فتجرام مفم

عدم آاایش و رفحای بیمار بومد مر م،ابرره رتگررا جردی،

بومتد ،تشان مفمتد شای ترریل علرت عنروفن شرد توارط

 62/16مرصد ترخیص با میر شخصری بره مبیر محریط

با مسرئوبیت شخصری ،فحسراس

تامنااه بیمارااان بروم کره فیرل میرزفن مر کاترامف 34/9

بهبومی با  42مرصد موفرم بوم()23د مر م،ابره فتجام شد

مرصد بوم فاتد علت عدم رفحای و آاایش مر محیط

مر کاتامف ،فا  97بیمار ترخیص شد با رضایت شخصری،

بیمارااان ،اروصدف و شلوغی فتاقها و تبومن محریط برا

 36تفر ( 21/17مرصد) به علت فحساس بهبرومی بیماراراان

طرفحی منااه گزفرش شد( )37که فیل تیز میتوفتد به علت

کرمتد()37د  Siba prosadمر م،ابررهفی کره مر

شروع عملیات بهساای محیط بیمارااان مر رفاراای محرور

فتگلساان فا  2117تا  2113بر روی کومکان ایر  31اال

فرتقاء کیفیت  Hotelingطر تحول تظام االمت باشدد

که با بیماری حرام بره بیماراراان مرفجرره تمروم بومترد،

فا محرردومیتهررای پررژوهش حاضررر فیررل برروم کرره

با

با مسرئوبیت شخصری مر تررم

بیمار یا خاتوفم برفی تر

رف تر

فتجام شد ،تشان مفمتد مبی فصلی ثبت شد برفی تر

ترمهای تکمی شد تر

اابم فارت و تیراا بره مرفابرتهرای بیمارارااتی بریشترر

مکاوب شد مرفجرهکنندگان به مات آمد که مر برخی

تدفرم( )22که با م،ابره محق همخوفتی مفرمد مر م،ابرره

موفرم تاخوفتا و حاوی مفم های ترااص بروم و فا طرتری،

برا

فرفئه فطالعرات

ما مر هر تروع چهرار مرکرز ،شرای ترریل مبیر ترر

محاتظه کاری برخی فا بیمارفن مر خصو

مسئوبیت شخصی به ترتیه ،بهبومی تسبی ،عدم فعامرام

مای بوم که منجر به عدم فرفئره فطالعرات مموگرفتیرک

به کیفیرت خردمات بیمارارااتی ،مالیر عراطفی و عردم

مر فیل مقابه گرمیدد با توجره بره فهمیرت کراهش میرزفن

برا

ترخیص با رضایت شخصی مر بیمارفن ،فا تظرر فترزفیش

مسررئوبیت شخصرری ،عرردم فعامررام برره کیفیررت خرردمات

فحامال عروم و عردم بهبروم بیمرارفن و مر تایجره بسراری

بیماراااتی میباشد که مر م،ابرره وحردت و همکرارفن،

مجدم آنها ،بذف ضرورت مفرم که فا بدو وروم بیمرارفن

شای تریل علرت ،عردم رضرایت فا خردمات پزشرکی و

به بیمارااان ،فادفم به برارفری فرتباط موثر و حمایاگرفته

آاایش و رفحای بومد مومیل علت شای بررفی ترر
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مسئوبیت شخصی ،میدگا پدر و مامر بوم کره کروم

فتزفر وفرم تمریشرد و فطالعرات مرورم تیراا فا تررمهرای

پژوهشی

رویا ملک زاده و همکاران

شخصی رف کاهش مهدد

سپاسگزاری

برا

با بیمار و جله فعامام بیمار تمروم ترا فحامرال ترر

مسئوبیت شخصی کاهش یابدد همچنریل تظرارت مکررر
 حیرور ارری،مدیرفن و برتامهریزی جهت بهبوم تسهیالت

39-33 فیررل مقابرره تایجرره طررر تحقیقرراتی شررمار

 تاکید بر آمواشهای الام،کامر مرماتی بر بابیل بیمارفن

مصوب کمیاه پژوهشی مفتشگا علوم پزشکی مااتردرفن

تواط کامر مرماتی به بیمرارفن و ترالش بررفی براررفری

و با حمایت آن مفتشگا فتجام شدد

بیماراراان برا مسرئوبیت

 میتوفتد فحامال تر،فرتباط موثر
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