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چکیده
سمینه و هذف :تزرسی ًظامهٌذ ضىایات یىی اس اجشای حاوویت تالیٌی است .هطالؼِ حاضز تا ّذف تؼییي اجزای تزًاهِ
حاوویت تالیٌی تز رًٍذ ضىایات تیواراى در تیوارستاىّای دٍلتی ضیزاس اًجام ضذ.
روش بزرسی :ایي هطالؼِ اس ًَع پژٍّصّای وارتزدی تَد وِ تِ صَرت تَصیفی -تحلیلی در ضیزاس اًجام ضذ .جاهؼِ
آهاری ضاهل تیوارستاىّای دٍلتی ضیزاس تَد وِ تؼذاد  10تیوارستاى جْت هطالؼِ اًتخاب ضذًذ .در ایي هطالؼِ پزًٍذُّای
ضىایت تیواراى اس تیوارستاىّای ضْز ضیزاس در طی  5سال هَرد تزرسی لزار گزفت .اس چه لیست هؼاًٍت درهاى ٍسارت
تْذاضت تِ ػٌَاى اتشار پژٍّص استفادُ ضذ .هستٌذات جوغآٍریضذُ ٍارد ًزمافشار ً SPSSسخِ  21ضذ ٍ تا استفادُ اس
آهار تَصیفی ٍ آسهَى  Chi- squareهَرد تحلیل لزار گزفت.
یبفتههب :تؼذاد ضىایات ثثتضذُ در یه دٍرُ  5سالِ رًٍذ افشایطی داضت ٍ در طَل اجزای ایي تزًاهِ تؼذاد 1905
ضىایت ثثت گزدیذ 60/5 .درصذ اس ضىایات تَسط خاًَادُ افزاد صَرت گزفتِ است .راتطِ هؼٌیداری تیي ضىایات
ثثتضذُ تا تخصّای تیوارستاى( ٍ )P;0/000جٌسیت(ٍ )P;0/000جَد دارد .در ّز دٍ گزٍُ جٌسی ٍ در توام تخصّای
تیوارستاى ،تؼذاد ضىایت اس ویفیت پاییي خذهات ٍ تزخَرد ًاهٌاسة واروٌاى تاالتز اس دیگز ضىایتّا تَد.
نتیجه گیزی :تا تَجِ تِ افشایص تؼذاد ضىایات در یه دٍرُ  5سالِ پیطٌْاد هیضَد تا جْت واّص تؼذاد ضىایتّا تِ
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داًص ٍ هْارتّای ػلوی ٍ فٌی پشضىاى تَجِ ضَد.
واژههبی کلیذی :حاوویت تالیٌی ،ضىایت تیوار ،تیوارستاى ،ضیزاس ،ایزاى
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مقدمه
ضـىـایـت ّـوـاًٌـذ هــالیـات ٍ هـزي ،اهـزی
1

استادیار هذیزیت خذهات تْذاضتی درهاًی ،هزوش تحمیمات ارتماء سالهت ،داًطگاُ ػلَم

پشضىی ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى
2

داًطیار هزوش تحمیمات هذیزیت سالهت ٍ هٌاتغ اًساًی ،داًطگاُ ػلَم پشضىی ضیزاس،

ضیزاس ،ایزاى
 3وارضٌاس هذیزیت خذهات تْذاضتی درهاًی ،وویتِ تحمیمات داًطجَیی ،داًطىذُ هذیزیت
ٍ اطالعرساًی پشضىی ،داًطگاُ ػلَم پشضىی ضیزاس ،ضیزاس ،ایزاى

اجتٌابًاپذیز هیتاضذ ٍ هذیزاى در ًظامّـای هختلـ
تا آى هَاجـِ ّسـتٌذ .اهـا ّـز یـه اس ایـي ضـىایات
ًطاىدٌّذُ فزصتی تـزای تْثـَد فزایٌـذ هؼیـَب ٍ در
جْت تمَیت ٍفاداری هطتزی است .هطالؼـات ًطـاى
هیدّذ وِ ساسهاى ّای ارائِدٌّـذُ خـذهات تاویفیـت
تــاال ٍ دارای فزایٌــذ وارآهــذ در هــذیزیت ضــىایات،
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تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر روند شکایت بیماران

تاثیر اجرای حاکمیت بالیىی بر ريود شکایت بیماران در بیمارستان َای …..

ٍ افشایص آگاّی

تاالتز ًسثت تِ دیگـز رلثـا ارائـِ دٌّـذ(ّ .)1وچٌـیي

تِ هذیزاى سـاسهاى ،هَجـة ارتمـای ویفیـت هزالثـت

تحمیمات ًطاى هیدّذ وِ ًزخ ضىایات تـا تَجـِ تـِ

ضَد(.)9

ًَع ضىایت هتفاٍت است .تِ ایي صَرت وـِ ّزچـِ

تز اساس هطالؼات اًجـامضـذُ ،ضـىایات تیوـاراى

هطىل پزّشیٌِ تز تاضذً ،زخ ضىایت تاالتز هیرٍد(.)2

یىی اس هٌاتغ تـالمَُ تـزای ارتمـای ػولىـزد ٍ تْثـَد

در ایي سهیٌِ تایـذ تیـاى وـزد وـِ تیوارسـتاى یىـی اس

ویفیت هزالثت ّای تیوارستاًی است ٍ داضتي دیـذگاُ

هْن تزیي ساسهاىّـای ارائـِدٌّـذُ خـذهات در ًظـام

هثثت تِ ضىایات ،اهزی تذیْی تِ ًظز هیرسذ(.)10

سالهت است وِ فؼالیـت آى هَجـة تْثـَد سـالهت

تز اساس تزرسیّای آهـاری تـِ ػوـل آهـذُ92 ،

افزاد جاهؼِ هیضَد .پشضىی ٍ هطاغل ٍاتستِ تِ آى اس

درصـــذ تیوارســـتاىّـــای وطـــَر دارای "صـــٌذٍق

سهاىّای گذضتِ تاوٌَى اس اّویت ٍ هَفمیت اجتواػی

ضــىایات" ٍ  77درصــذ دارای "خــط ضــىایات"

تسیار تاالیی تزخَردار تَدُاًـذ ٍ ّزگًَـِ ػـاهلی وـِ

هیتاضٌذ .تٌاتزایي ،تِ ًظز هیرسذ ًظام سالهت وطـَر

هَجة هخذٍش ضذى راتطِ تیوار ٍ پشضه ضَد هَرد

هجْش تِ یه سیستن تمزیثاً هطـتزن تـزای دریافـت ٍ

ًىَّص لزار هیگیزد .لاًَىگذار ًیش تـزای پیطـگیزی

رسیذگی تِ ضىایات هـی تاضـذ .در حـال حاضـز30 ،

اس تزٍس چٌیي ٍضؼیتی لَاًیٌی را ٍضغ وزدُ است وـِ

درصذ اس تیوارسـتاى ّـای داًطـگاّی وطـَر ،پـ

اس

تِ هَجة آى ّزگًَِ الذام هغایز تا ضـوًَات حزفـِی

رسیذگی تِ ضىایاتً ،تایج حاصل اس تزرسیّای خَد

پشضىی جزم هیتاضذ ٍ تِ دًثال ضىایت سیاىدیـذگاى

را تِ اطالع فزد ضاوی هیرساًٌذ(.)11

تزای آى هجاسات تؼییيضذُ است( .)3تٌاتزایيّ ،زگًَِ

ضىایتّاً ،طاى هیدّذ تخص ّای تیوارسـتاى در

ضىایت گذضتِ اس ٍلتی وِ اس پشضه هیگیـزد تاػـ

وذام لسوت اس فزایٌذ ارائِ خذهات تِ هزاجؼِ وٌٌذگاى

تزٍس تٌص رٍاًی لاتل تَجـِ تـزای ٍی ٍ تـثثیز هٌفـی

خَد دچـار هطـىل اسـت .تـِ ایـي تزتیـة ،هـذیزاى

هستمین تز واروزد اٍ هیضَد(.)4

تیوارستاى ّا هـیتَاًٌـذ تـا تزرسـیّـای تیطـتز ،ایـي

در سال ّای اخیز تِ دالیل هتفاٍت ،تؼـذاد هـَارد

هطىالت را تحلیل وزدُ ٍ آى ّا را حل وٌٌذّ .وچٌیي

ضىایت درتارُ ویفیت هزالثت تْذاضتی درهاًی تِ طَر

در سال  1390جْت ارتمای سیستن ضىایت تیوـاراى،

چطــوگیزی رٍ تــِ گســتزش اســت( .)5هطالؼــات

تزخی اس داًطگاُ ّای ػلَم پشضىی الذام تِ راُ اًذاسی

هختلـ  ،دالیــل هتفــاٍتی اس جولــِ ًثــَد رضــایت اس

سیستن ثثت ایٌتزًتی ضىایت تیواراى وزدُاًذ تا اس ایـي

خذهات ،تزخَرد ًاهٌاسة ،ارتثاط ًاهٌاسة پشضـه ٍ

طزیك خذهترسـاًی تـِ هزاجؼـِوٌٌـذگاى را افـشایص

تیوــارً ٍ ،ثــَد رػایــت اســتاًذاردّای هزالثــت را اس

دٌّذ(.)12

هْنتزیي دالیل ضىایت تیواراى تیاى وزدُاًذ(.)6-8
ضــىایت تیوــاراى ه ـیتَاًــذ تــز رٍی واروٌــاى ٍ

در چْــارچَب حاوویــت تــالیٌی ،ســاسهاىّــای
ارائِ دٌّذُ خذهات سالهت هَظ

تِ رػایـت اصـَل

فؼالیت تیوارستاى اثز هٌفی داضتِ تاضذ( ٍ ،)6اس سـَی

تؼالی خذهات تالیٌی ّستٌذ ٍ اس ایي طزیـك در هماتـل

دیگز ،ضىایت هیتَاًـذ اس طزیـك تـاسخَرد ػولىـزد

حفظ ٍ ارتمای ویفیـت خـذهاتی وـِ ارائـِ هـیدٌّـذ
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هیتَاًٌذ ػـالٍُ تزافـشایص ٍفـاداری هطـتزی ،لیوتـی

پشضىاى ،ضٌاسایی حَسُ ّای ضؼی

محمد خمر ویا ي َمکاران

تیوارستاىّای وطَر اجزایی ضذُ اسـت( .)14تزرسـی

جوــغآٍری ٍ طثمــِتٌــذی وــزدى هــَارد ضــىایت اس

ًظام هٌـذ ضـىایات یىـی اس اجـشای حاوویـت تـالیٌی

چه لیستی وِ تَسط هؼاًٍت درهاى ٍسارت تْذاضـت

هیتاضذ(ّ .)15وچٌیي اجزای ایي تزًاهِ هَجة تْثَد

طزاحیضذُ تَد ،استفادُ ضذ .چه لیست هذوَر دارای

ویـفیــــت خـذهــــات ٍ در ًـتیــــجِ وـاّــــص

 9سوَال ضاهل سي ٍ جٌ

افزاد ضىایتوٌٌـذًُ ،ـَع

ضـىایـات تیوارستاًی هیضَد(.)16

ضىایت آىّا ،فزدی وِ هَرد ضىایت لزارگزفتِ است،

تا تَجـِ تـِ اجـزای تزًاهـِ حاوویـت تـالیٌی در

تخص هَرد ضىایت ،سهاى رسیذگی تِ ضىایات ،هحل

تیوارستاىّای وطَر ٍ اس آًجاییوِ تزرسـی ضـىایات

رسیذگی تِ ضىایت ،تؼذاد ٍ سال ضـىایات ،تـَد .در

تیواراى یىی اس هؤلفـِّـای هْوـی اسـت وـِ در ایـي

ایــي چــهلیســت ضــىایت تــِ پٌــج گــزٍُ تزخــَرد

تزًاهِ تِ آى تَجِ ضذُ استّ ،ذف اس هطالؼِ حاضـز

واروٌاى ،ویفیت خذهات ،سهاى ارائـِ خـذهاتّ ،شیٌـِ

تؼییي تاثیز اجزای تزًاهِ حاوویت تالیٌی تـز ضـىایات

ارائـِ خـذهـات ٍ سـایز هـَاردّ ،ـوچـَى ضـىایـت

تیواراى در تیوارستاى ّای دٍلتی داًطگاُ ػلَم پشضىی

اس ساختار فیشیىی تیوارسـتاى دســتِتــٌذی ضـذًــذ.

ضیزاس تَد .سؤال هطزحضذُ در ایي هطالؼِ آى است وِ

پژٍّطگزاى تـا هزاجؼِ تـِ ٍاحـذ حاوویـت تـالیٌی ٍ

آیا تزًاهِ حاوویت تالیٌی هَجة واّص ضـىایتّـای

هزوـــش پـایـــص هـــزالثتّـــای

درهـــاًی)MCMC

تیوارستاًی ضذُ است؟ ّوچٌیي ًَع ضىایت تیوـاراى

یا  (Medical Care Monitoring Centerتیوارستاىّـا

تیوارسـتاى وـِ هَجـة ضـىایت اس آى

ٍ رؤیـــت هســـتٌذات ضـــىایات ،دادُّـــای السم را

هیضَد هَرد تزرسی لزارگزفـت تـا تتـَاى اطالػـات

جوـغآٍری وزدًـذ .هسـتٌذات جوـغآٍریضــذُ ٍارد

هفیذی را در اختیار هذیزاى تیوارستاىّـا لـزار دادُ تـا

ًزمافشار ً SPSSسـخِ  21ضـذ ٍ تـا اسـتفادُ اس آهـار

تز اساس آى خطهطـی ّـا ٍ ػولىـزد سـاسهاى هـَرد

تَصیفی ٍ آسهَىّای تحلیلـی ّوچـَى

ارسیاتی ٍ تاسًگزی لزار گیزد.

هَرد تحلیل لزار گزفت.

روش بررسی

یافتهها

ٍ ًماط ضؼ

Chi- square

ایي هطالؼِ اس ًَع پژٍّصّای وـارتزدی تـَد وـِ

ًتایج هطالؼِ ًطاى داد تؼذاد ضىایات ثثتضـذُ در

تِصَرت تَصـیفی -تحلیلـی در سـالّـای اخیـز در

تیوارستاىّا در یه دٍرُ  5سالِ رًٍذ افشایطی داضـتِ

تیوارستاى ّای دٍلتی ضیزاس اًجام ضذ .جاهؼـِ آهـاری

ٍ در طَل اجـزای ایـي تزًاهـِ تؼـذاد  1905ضـىایت

ضاهل تیوارستاىّای دٍلتی ضـیزاس تـَد وـِ تؼـذاد 10

ثثتضذُ استّ .وچٌیي اس هجوَع ضىایت ثثـتضـذُ

تیوارستاى(دٍ تیوارستاى ػوـَهی ٍ ّطـت تیوارسـتاى

در تیوارستاىً 828 ،فز( )%57افزاد ضىایتوٌٌـذُ هـزد

تخصصی) وِ دادُّـای ضـىایت تیوـاراى در آًْـا تـِ

ٍ ً 605فز( )%43افزاد سى تَدًذ ٍ هیاًگیي سٌی افـزاد

صَرت واهل هستٌذ ضـذُ ٍ در دسـتزس تـَد ،هـَرد

ضىایتوٌـٌذُ در تیوارستاىّا  38±2/1سال تَد.
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پاسخگَ هیتاضٌذ( .)13ایـي تزًاهـِ اس سـال  1385در

تزرســی لــزار گزفتٌــذ( 1905پزًٍــذُ) .تــِ هٌظــَر

تاثیر اجرای حاکمیت بالیىی بر ريود شکایت بیماران در بیمارستان َای …..
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مجموع

57

102

165

218

537

826

1905

ّوچٌیي تیوارستاى ػوَهی ضـوارُ  9تیطـتزیي تؼـذاد

جذٍل ً 1طاى هیدّذ وِ تا گذضـت سهـاى تؼـذاد

ضىایت را داضتِ است.

ضىایات ثثت ضذُ اس تیوارستاىّا افشایص داضتِ است.

رًٍذ ضىایات تیوارستاى ّا در  6سال
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نمودار  :1فراوانی شکایات بیمارستان بر اساس سالهای مورد بررسی در بیمارستانها
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تقسیم بندی بیمارستان ها

بیمارستان

سال 98

98

98

99

9:

:9

مجموع

محمد خمر ویا ي َمکاران

تیوارستاى رًٍذ افشایطی داضتِ تِ ًحـَیوـِ در سـال

تز اساس ًوـَدار  ،1تـا گذضـت سهـاى ٍ اجـزای
تزًاهِ حاوویت تـالیٌی تؼـذاد ضـىایات ثثـتضـذُ در

جدول  :2فراوانی مطلق و نسبی شکایات بر اساس شاکی ،نوع شکایت و فرد مورد
شکایت در بیمارستانهای مورد مطالعه
مؤلفهها

متغیر

افزاد ضکبیتکننذه

نوع ضکبیت

فزد مورد ضکبیت

فراوانی ()%

جمع

تیوار

)752 (39/4

1905

خاًَادُ تیوار

)1153 (60/6

تزخَرد واروٌاى

)449 (23/5

ویفیت خذهات

)1067 (56/0

سهاى ارائِ خذهات

)216 (11/3

ّشیٌِ ارائِ خذهات

)97 (5/3

سایز هَارد

)76 (3/9

پشضه

)887(46/5

پزستار

)438 (22/9

سزپزست تخص

)305 (16/0

هذیزیت تیوارستاى

)168 (8/8

واروٌاى خذهات

)107 (5/8

1905

1905

جذٍل ً 2طاى هیدّذ وِ حـذٍد  60/5درصـذ اس

یافتِ ّای هطالؼِ ًطاى هیدّذ وِ تِ  16/9درصـذ

ضىایات تَسط خاًَادُ تیواراى صَرت گزفتـِ اسـت،

اس ضىایات در تخصّـای تیوارسـتاىّـا ،رسـیذگی ٍ

ٍ ویفیت ًاهٌاسة خذهات تیطتزیي ػلـت ضـىایت اس

پیگیزی ضذُ ٍ هَضَع تِ سطَح تاالتز ارجـاع ًطـذُ

تیوارستاى ّا را تطىیل هی دّذ .ػالٍُ تـز ایـي ،ػلـت

اســت .اهــا  62/6درصــذ اس ضــىایات اس تخــص ّــای

حذٍد ًیوـی اس ضـىایات ًیـش در ارتثـاط تـا پشضـىاى

تیوارستاىّا تِ حَسُ هـذیزیت ٍ سـایز هؼاًٍـتّـای

تیوارستاىّای هَرد هطالؼِ است.

تیوارستاى ارجاع دادُ ضذُ ٍ تِ آىّـا رسـیذگی ضـذُ
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 1390تیطتزیي ضىایت ثثتضذُ است.

تاثیر اجرای حاکمیت بالیىی بر ريود شکایت بیماران در بیمارستان َای …..

است ٍ در ًْایت  20/3درصذ خطاّا ًیـش تـِ هزاجـغ

ارجاع دادُ ضذُاًذ.

تاالتز اسجولِ داًطگاُ ػلَم پشضىی ٍ پشضىی لـاًًَی

مدتزمان بررسی شکایات

فراوانی ()%

جمع

یک روس

)299 (15/6

1623

یک هفته

)326 (17/1

یک مبه

)285 (14/9

بیص اس یک مبه

)713 (37/6

در حبل بزرسی و نبود اعالم نتیجه

(282 )14/8

یافتِّای پژٍّص در جـذٍل ً 3طـاى داد وـِ تـا

282

اس ویفیت پاییي خذهات ٍ تزخَرد ًاهٌاسـة واروٌـاى،

گذضت سهاى ٍ اجزای تزًاهِ حاوویت تالیٌی در توـام

تاالتز اس دیگز ضىایتّا تَد.

تیوارستاىّای داًطگاُ ػلَم پشضىی ضیزاس ،تسیاری اس

بحث

ضىایات در یه ّفتـِ اٍل ارائـِ آىّـا در تیوارسـتاى

ایي هطالؼِ تا ّذف تؼییي تثثیز تزًاهـِ حاوویـت

هَرد رسیذگی لزارگزفتِ است .تایذ یادآٍر ضذ وِ تـِ

تالیٌی تز رًٍـذ ضـىایات تیوـاراى در تیوارسـتاىّـای

دلیل تزرسی تزخی ضىایات در سهاى اًجـام پـژٍّص،

ضیزاس در یه دٍرُ  5سالِ اًجام ضذً .تایج تیـاًگز آى

تؼذاد  282هَرد ضىایت اس ًوًَـِ هـَرد ًظـز خـار

است وـِ در سـال ّـای هـَرد تزرسـی ،تؼـذاد 1905

ضذًذ.

ضىایت در تیوارستاىّای ضیزاس ثثت ضذُ ٍ رًٍذ ایي

آسهـــَى ً Chi- squareطـــاى داد وـــِ راتطـــِ

ضىایات افشایص داضتِ است .جؼفـزی ٍ ّوىـاراى در

هؼٌـیداری تــیي ضــىایات ثثــتضــذُ تــا تخــصّــای

تائیذ ایي هَضَع تیاى وزدًذ وـِ در سـال ّـای اخیـز

تیوارســــــتاى( ٍ )P=0/000جٌســــــیت افــــــزاد

هیــشاى ضــىایت تیوــاراى اس تیوارســتاى ٍ پشضــىاى

ضاوی(ٍ )P=0/000جـَد دارد(هـزداى تیطـتز اس سًـاى

افشایصیافتِ است( .)17سیاتاًی ٍ ّوىاراى ًیـش رًٍـذ

ضىایت وزدُ تَدًذ)؛ تذیيصـَرت وـِ ّـز دٍ گـزٍُ

افشایص ضىایات تیوارستاًی را در سالّای اخیز هَرد

جٌسی ٍ در توام تخص ّای تیوارستاى ،تؼذاد ضىایت

تائیذ لزار دادًـذ( .)18هیـزسا آلـایی و ّوىـاراى تیـاى
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جدول  :3فراوانی مطلق و نسبی زمان بررسی شکایات در بیمارستانهای مورد مطالعه

محمد خمر ویا ي َمکاران

ضْز تْزاى در یه سال ثثت ضذُ است وِ ًسـثت تـِ

دیگز ػَاهلی وـِ هَجـة ضـىایت تیوـاراى هـیضـَد

سال گذضـتِ تیطـتز اسـت(ً Hewage ٍ Parry .)6یـش

هیتَاى تِ سـْل اًگـاری ٍ ًثـَد رضـایت اس رػایـت

ضىایات تیواراى را تِ ػٌَاى یه هٌـثغ تا ارسش جْت

هَاسیي ػلوی ،ضزػی ٍ لاًًَی ،اخـذ ٍجـِ خـار اس

ارتمای ویفیت هزالثت ّای تیوارستاًی هـیداًٌـذ(.)10

ضــَاتط لــاًًَی( ،)20تــثخیز یــا حــذف ضــذى ٍلــت

ّوچٌــیي ّ ٍ Siyampalapityaوىــاراى اس ضــىایات

هاللـــات( ٍ )6ارتثاطـــات تـــیي واروٌـــاى تـــالیٌی ٍ

تیواراى تِ ػٌَاى هْن تزیي هٌاتغ اطالػاتی تزای تْثـَد

تیواراى( )10اضارُ وزد .لذا تا ضٌاخت هْنتـزیي ًمـاط

یاد هیوٌٌذ( .)5لـذا

تیوارستاى ،تایـذ تـا تزًاهـِریـشی ٍ الـذام السم

خذهات در تیوارستاىّای اًگلی

ضؼ

تایذ تَجِ ٍیـژُای تـِ ضـىایتّـا در جْـت ارتمـای

سهیٌــِ را تــزای ارتمــای ویفیــت خــذهات ٍ وــاّص

ویفیت خذهات ٍ رضایت تیواراى داضت.

ضىایتّا هْیا وزد.

ّوچٌــیي در هطالؼــِ حاضــز ،تیطــتز ضــىایات

ًتــایج هطالؼــِ حاضــز ًطــاى داد وــِ ضــىایت اس

ثثتضذُ هزتَط تِ یـه تیوارسـتاى ػوـَهی ٍ تـشري

پشضــىاى تیطــتزیي هیــشاى ضــىایات ثثــتضــذُ در

هیتاضذ ٍ ،ووتـزیي ًیـش هزتـَط تـِ یـه تیوارسـتاى

تیوارستاى ّای هَرد هطالؼِ است .دٍ هطالؼِ اًجامضذُ

وَچه در ضـْز ضـیزاس اسـت .تٌـاتزایي ،تـا افـشایص

در ایــزاى در ســالّــای اخیــز ایــي هَضــَع را تائیــذ

ٍســؼت ٍ داهٌــِ وــاری تیوارســتاى هیــشاى ضــىایات

وــزدُاًــذ وــِ هیــشاى ضــىایت تیوــاراى اس پشضــىاى

تیوارستاى ًیش افشایص هییاتذ .اس سَی دیگز ،ضـىایت

افشایصیافتِ است ٍ ،پشضـىاى ػوـَهی ٍ پزسـتاراى ٍ

ثثت ضذُ تَسـط خـاًَادُ تیوـاراى تیطـتز اس ضـىایت

هذیزاى تیوارستاىّـا تـِ تزتیـة تیطـتزیي ضـىایت را

خَد فزد تیوار تـَد وـِ تیـاًگز تَجـِ خـاًَادُّـا تـِ

داضتِ اًذ( .)17ٍ21هیزسا آلایی ٍ ّوىاراى ًیش در تائیذ

سالهت تیواراى خَد هیتاضذ وـِ در صـَرت ٍجـَد

ایي هَضَع تیاى هیوٌٌذ وِ  62درصذ اس هجوَع وـل

ّزگًَِ تزخَرد ًاهٌاسة ٍ وَتاّی در اًجام ٍظیفِ اس

ضىایات تیوارستاى هزتـَط تـِ پشضـىاى اسـت( .)6اس

سَی واروٌاى ضىایت هیوٌٌذ.

آًجایی وِ افشایص تؼذاد ضىایت اس پشضـىاى هَجـة

ًتایج هطالؼِ حاضز ًطاى داد وِ تیطـتز ضـىایات

اتالف هٌاتغّ ،وچَى افشایص سهاى ٍیشیـت پشضـىاى،

ارائِ ضذُ هزتَط تِ ویفیت خذهات ٍ تزخَرد واروٌاى

افشایص اسـتزس ٍ ،تـِ خطـز افتـادى ٍجْـِ ٍ اػتثـار

تیوارستاى ّا تا تیواراى است .ایـي هَضـَع تیـاًگز آى

ضغلی آىّا هیضَد( ،)18تٌاتزایي هذیزاى تیوارستاىّـا

اســت وــِ احتوــال دارد ویفی ـت خــذهات در تزخــی

تایذ تِػٌَاى ادارُوٌٌذُ ایي ساسهاى ّای هْن تِ ّوـزاُ

تیوارستاى ّای هَرد هطالؼِ پاییي است .اتزاّیوی پـَر

پشضىاى ،تِ ػٌَاى هْن تـزیي ًْـاد تصـوین گیزًـذُ در

ٍ ّوىاراى در تائیذ ایي هَضـَع گـشارش وزدًـذ وـِ

تیوارستاى ،تِ ایـي هَضـَع تَجـِ وٌٌـذ ٍ در جْـت

ًثَد رضایت اس خذهات درهاًی ارائـِ ضـذُ ،تزخـَرد

واّص تؼذاد ضىایات ٍ افشایص رضایت تیواراى الذام

ًاهٌاسة ٍ ًثَد تَجِ تِ تسْیالت رفاّی ،اس هْنتزیي

هٌاسثی اًجام دٌّذ.
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وزدًذ وِ  363هَرد ضـىایت در تیوارسـتاى فیزٍسگـز

ػلل ضىایات در تیوارسـتاى هطـْذ هـیتاضـذ( .)19اس

تاثیر اجرای حاکمیت بالیىی بر ريود شکایت بیماران در بیمارستان َای …..

دیگز ًتایج ًطاى هی دّذ تیطتز ضىایات ثثتضذُ

داضتِ تاضذ .اس دیذگاُ هثثت ،افـشایص تؼـذاد ضـىایت

یه هاُ هَرد رسیذگی لزار گزفتِاًـذ ٍ ایـي ًطـاى اس

تیوارستاى ّا را ضٌاسـایی وـزد ٍ در جْـت تْثـَد آى

تسزیغ در رًٍذ تزرسی ضىایات تیواراى در سـالّـای

هذاخلــِ هٌاســثی را اًجــام داد ،اهــا اس دیــذگاُ هٌفــی

اخیز دارد .در هطالؼِ اًجامضذُ در تیوارستاىّای ضْز

افشایص تؼذاد ضىایات ًطاىدٌّذُ ضزایط ًاهٌاسة در

تْزاى ًیش  87درصذ ضىایات ظزف یه ّفتِ یا ووتز

تیوارستاى تِ ػٌَاى هْن تزیي ساسهاى تْذاضتی درهاًی

هَرد رسیذگی ٍ حل ٍ فصل لزار گزفتٌذ( .)6تِ ًظـز

ٍ تثهیيوٌٌذُ سالهت هزدم ضٌاختِ هیضَد .در هطالؼِ

هــیرســذ وــِ تــا وــاّص هــذت سهــاى رســیذگی تــِ

حاضز ،ویفیت پاییي خذهات تِ ػٌَاى هْوتزیي ػلـت

ضىایت ّا ،رضـایت تیوــاراى اس ػولىـزد تیوارسـتاى

ضىایت ضٌاختِ ضذ وِ ًیاس تـِ تزًاهـِ ریـشی ٍ الـذام

افشایص یاتذ.

هٌاسة را در ایي سهیٌِ ًطاى هیدّذّ .وچٌیيّ ،واًٌذ

ّ ٍ NIوىــاراى در ســال  2012اػــالم وزدًــذ

تیوارستاىّـای خصَصـی ،هـذیزیت تیوارسـتاىّـای

ضىایات تیوـاراى تـا ٍیژگـیّـای دهَگزافیـه آىّـا

دٍلتی ًیش تایذ تَجِ السم را تِ ضىایات تیواراى داضـتِ

ارتثاط هؼٌیداری دارد( )22وِ ایي هَضَع در هطالؼـِ

تاضٌذ ٍ در ووتزیي سهاى تِ آىّا رسـیذگی وٌٌـذ .لـذا

حاضز ًیش هَرد تائیذ لزار گزفت.

پیطٌْاد هیضَد تا جْـت وـاّص تؼـذاد ضـىایت ّـا
تِ خصـَظ در تیوارسـتاى ّـای تـشري ،تـِ هـَاردی

نتیجهگیری

ّوچَى تْثَد ارتثـاط تـیي پشضـه ٍ تیوـار ،رػایـت

ّوچٌیي ایي هَضَع ًطـاى دٌّـذُ آى اسـت وـِ

اخالق پشضىی ،وـاّص رٍاتـط هـالی تـیي پشضـه ٍ

ضایذ اجزای ایي تزًاهِ ویفیت خذهات را ارتماء ًـذادُ

تیوار ،تِ اضتزان گذاضتي دادُ ّای ضىایت ٍ افـشایص

اسـت ٍ لـذا ًارضــایتی تیوـاراى افــشایصیافتـِ اســت.

داًص ٍ هْارتّای ػلوی ٍ فٌی پشضىاى تَجِ ضـَد.

تٌاتزایي اجـزای حاوویـت تـالیٌی در تیوارسـتاى ّـای

ّوچٌیي پیطٌْاد هیضَد تا تیوارستاىّا جْت وـاّص

ضـیزاس ضـىایات ثثـت ضـذُ در ایـي تیوارسـتاىّـا را

هیشاى ضىایتّا ،جلسات هطتزوی را تزگشار وٌٌذ ٍ اس

افشایص دادُ است.

طزیك اضـتزان اطالػـات تـِ تْثـَد ویفیـت خـذهات

تؼذاد ضىایات ثثتضذُ در تیوارستاىّای دٍلتـی

تپزداسًذ.

ضْز ضیزاس در سال ّای اجزای تزًاهِ حاوویت تـالیٌی
افشایص داضتِ است .اس دالیل ایي افشایص هیتـَاى تـِ

تشکر و قدردانی

راُاًــذاسی سیســتن ضــىایت ایٌتزًتــی ،راُاًــذاسی

همالِ حاضز ،هستخز اس طزح تحمیماتی تا ضوارُ

ٍاحذّای حاوویت تـالیٌی ٍ رسـیذگی تـِ ضـىایات،

طزح  6268در داًطگاُ ػلَم پشضىی ضیزاس هیتاضـذ.

تَجِ تیطتز تیواراى تِ هطىالت تیوارستاى ٍ افـشایص

تذیيٍسیلِ اس ولیِ واروٌاى تیوارستاىّـای ضـیزاس وـِ

اًتظارات هزاجؼِوٌٌـذگاى ،اضـارُ وـزد .ایـي افـشایص

ًْایت ّوىاری را تا گزٍُ تحمیك داضتٌذ ،سپاسگشاری

ضىایت هی تَاًذ ّن جٌثـِ هثثـت ٍ ّـن جٌثـِ هٌفـی

هیضَد.

مجلٍ داوشکدٌ پیراپزشکی داوشگاٌ علًم پزشکی تُران (پیايرد سالمت) ديرٌ  01فريردیه ي اردیبُشت 0931

100

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 7:24 IRDT on Wednesday August 22nd 2018

در تیوارستاى ّای ضْز ضیزاس در هذت سهـاى ووتـز اس

ًطــاىدٌّــذُ آى اســت وــِ ه ـیتــَاى ًمــاط ضــؼ
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Background and Aim: Hospital complaining is an important dimension of
clinical governance. This study aimed to determine the impact of clinical
governance program on patients’ complaint in Shiraz public hospitals.
Materials and Methods: This applied study was conducted as descriptiveanalytical in 2012 in Shiraz. The population studied was 10 public hospitals in
Shiraz and the patients complaints were studied during 5 years. Data collected
through Iranian Ministry of Health standard checklist of clinical governance. The
data entered to SPSS version 21, and analyzed using descriptive statistics and
analytical tests such as Chi-square.
Results: Registered complaints had increasing trend during the execution of the
program and were 1905. Moreover, 60.5% of the complaints have been made by
family members. There was significant relationship between complaints registered
with the hospital wards (P=0.000) and gender (P=0.000). Therefore, both genders
and in all departments of the hospital complaints of poor quality and inappropriate
behavior of the staffs was greater than other complaint.
Conclusion: The number of complaints has increased in recent years. It is
proposed to reduce the number of complaints attention to improve communication
between physicians and patients, medical ethics, cut non-conventional financial
relationaship between physicians and patients, and increased scientific and
technical knowledge and skills.
Key words: Clinical Governance, Patient Complaint, Hospitals, Shiraz, Iran
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