
  درمانی قزوین - علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه 

  بهداشتدانشکده 

  

  :پایان نامه

  )MPH(براي دریافت گواهی نامه عالی بهداشت عمومی 

  

  :عنوان

  بررسی رضایت مندي بهره مندان از خدمات اورژانس بیمارستان 

  88ماه  سال  بهمنشهر قزوین در شهید رجایی

  :استاد راهنما

  دکتر سعید آصف زاده

  :استاد مشاور

  دکتر امام جمعه

  

  :نگارش

  دکتر عباس طالبیان

  

  88-89تحصیلی  سال

  



  

  :چکیده 

دمات اورژانس بیمارستان شهید رجاییبررسی رضایت مندي بهره مندان از خ

  88ماه  سال  بهمنشهر قزوین در 

  

  :هدف مطالعه

شهید مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان  مدد جویان هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان رضایتمندي

مل مور ب در این مطالعه همچنین سعی شده است عوا. از خدمات ارائه شده در آن بخش می باشد رجایی

  .رضایتمندي بیماران و نیز میزان تاثیر هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار گیرد

  :روش مطالعه

 1388ابتدا تا انتهاي بهمن ماه اصله زمانی فبیمارانی که در  و و بصورت سرشماري انجام مطالعه به صورت مقطعی 

پرسشنامه بعد از بررسی اعتبار .ودند، صورت گرفتمراجعه کرده ب شهید رجایی قزوین به بخش اورژانس بیمارستان 

همراهان آنها هنگام ترك )در مواردي که بیماران قادر به پاسخگویی نبودند( یماران و یا رضایتمندي مدد جویان ، ب

به صورت رو در رو و توسط پرسشگران آموزشدیده )اعم از ترخیص ، انتقال و یا فوت بیمار(بخش اورژانس بیمارستان 

پرسشنامه عالوه بر . و پرسشنامه طراحی شده توسط پرسشگر تکمیل می شد. رد سئوال قرار می گرفتندمو

بسته درمورد رضایت از فرایند ها و خدمات مختلف در اورژانس  در مورد  تمشخصات زمینه اي بیمار شامل  سئواال

  .د تجزیه و تحلیل قرار گرفتمور SPSSداده با استفاده از نرم افزار .نقاط ضعف و قوت این خدمات بود

  :مطالعه نتایج

بیماري در هنگام ترك بخش اورژانس در مورد میزان رضایتمندي از خدمات ارائه شده در آن  1575مجموع  در

از مجموع بیماران مورد مطالعه  اکثر بیماران در . به سئواالت بطور کامل پاسخ دادند وبخش مورد پرسش قرارگرفتند

ورد ممددجویاناز مجموع . سال بود 9/33سال قرار داشتند و متوسط سن بیماران مورد مطالعه  30-21گروه سنی 

درصد  7/14تحصیالت در حد دیپلم داشتند و تنها ) درصد 4/32(تحصیالت زیر دیپلم و ) درصد 9/52(مطالعه 

شیفت شب،  %) 6/18(رژانس زمان مراجعه مددجویان به او . بیماران از تحصیالت باالي دیپلم برخوردار بودند

مددجویان از نظم موجود در بخش در ارائه مراقبت ها % 2/31.در شیفت عصر  بود)  8/15(شیفت صبح و  %) 6/65(

از نحوه برقراري ارتباط پرستاران اعالم نارضایتی % 7/22از نحوه برقراري ارتباط پزشکان و % 1/37ناراضی بودند،

  . در بخش در ارائه مراقبت ها ناراضی بودند  از نظم موجود% 2/31. داشتند

  :بحث

مورد مطالعه از خدمات دریافتی اورژانس  مددجویان میزان رضایت کلی نتایج حاصل دریافت از تحقیق نشان داد که

. درصد مدد جویان از وضعیت موجود اعالم نارضایتی کرده بودند 14تنها درصد است و  86شهید رجایی بیمارستان 

مطالعه همچنین نشان داد که رضایت بیماران اززمان هاي انتظار ، برخورد پرسنل بیمارستان ، عملکرد پزشکان  نتایج

هیچ یک از محور هاي اصلی پرسشنامه با جنس بیمار رابطه . با میزان تحصیالت بیمار همبستگی مثبت دارد

ولی با رضایت کلی رابطه داشت  معناداري نداشت

اورژانس ، رضایتمندي ، پرسشنامه بخش:کلمات کلیدي


