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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی .بیماران استسالمتوبیمارستانکیفیتمهمهاياز شاخص،پرستاريز خدمات رضایتمندي بیماران ا: هدفوزمینه

.انجام شددانشگاه علوم پزشکی بابلآموزشی هاي ي قبل و بعد از عمل در بیمارستانهامراقبترضایتمندي بیماران از 
. مورد بررسی قرار گرفتکه با روش آسان انتخاب شده بودندبیماران بسترينفر از 450رضایتمندي ، مقطعی-مطالعه توصیفیایندر: بررسیروش

و پایایی با و روایی محتوا با نظر اساتیدجمع آوريو سواالت رضایتمندي دموگرافیکبا استفاده از پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر مشخصات داده ها
بود که در دو طیف مطلوب و نامطلوب ) 1(تا خیلی کم ) 5(از خیلی زیاد لیکرتمقیاسدرگویهجپنسواالت در. تایید شد92/0ضریب آلفاي کرونباخ

.درصد تجزیه و تحلیل شد95با سطح اطمینان ANOVAزوج و T-test ،Tآماريهايآزمونو توزیع فراوانی استفاده ازها باداده.بررسی شد
. درصد بود1/89،و این میزان در مرحله بعد از عملدرصد در حد مطلوب3/86ستاري قبل از عمل از خدمات پریمندي کلمیزان رضایت:هایافته

رضایتمندي بعد از عمل با سطح . نداشتدار تفاوت معنیاز نظر آماري از خدمات پرستاري قبل و بعد از عمل یمیانگین رضایتمندي کلمقایسه 
).p>05/0(شان داد داري نت، جنس و محل سکونت ارتباط معنیتحصیال

شاخصی براي سنجش اثر بخشی ،از آنجا که میزان رضایتمندي.بودندراضیقبل و بعد از عملارائه شده اکثر بیماران از خدمات پرستاري:گیرينتیجه
.گرفته شودگردد سنجش رضایت بیماران به عنوان بخشی از فرآیند ترخیص در نظر ، پیشنهاد میاستنظام سالمت 

، خدمات پرستاري، ایراناز عملبعدمراقبتاز عمل، مراقبت قبلبیمار،رضایت: کلیدين گاواژ

مقدمه 
هاي هدف اصلی موسسهیکی از اسالمت افراد جامعه تامین 

دستیابی به که استدرمانی–ارائه دهنده خدمات بهداشتی
نیاز امکان این هدف فقط با ارائه خدمات مطلوب و مورد

،میزان مطلوب بودن خدمات ارائه شده). 1(شدبامیپذیر 
به نقطه نظرات و توجه نیازمند استقرار یک نظام ارزیابی است

، جزئی از این نظامتري اصلی خدماتـه عنوان مشـاران بـبیم

زان ـمیکه دـدنـمعتقبسیاري از صاحب نظران). 2(دـباشیم
ترین مهماز خدمات بیمارستانی یکی ازرضایتمندي بیماران

ه شده در ـات ارائـدمـت خـو کیفییـر بخشـهاي اثصـشاخ
کلید موفقیت عبارت دیگر ه یا بباشدمیهاي مختلف بخش

از طرف دیگر ). 3(است رضایت بیمار ، کسبهر بیمارستان
اي ـهیـروجـرین خـتمـاران، از مهـایتمندي بیمـرضی ـبررس

باالتریزان رضایتهر قدر م). 4،5(استهاي بهداشتی سیستم

دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشکده پیراپزشکیاستادیار،هوشبري و اتاق عملکارشناسی ارشد -1
ه علوم پزشکی بابلدانشگا،کارشناس امور پژوهشی دانشکده پیراپزشکیکارشناس ارشد شیمی،-2
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشکده پیراپزشکیمربی ،هوشبري و اتاق عملکارشناسی ارشد -3
دانشگاه علوم پزشکی بابل،دانشکده پیراپزشکیدانشجوي اتاق عمل،-4
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ورت ـر صـار بهتر و سریعتـانی بیمی و روـود جسمـباشد بهب
،نارضایتی بیمار باعث تحریک پذیريعکس،بر.ردـگییـم

بستري طوالنی ،خیر در بهبوديتاباعثاضطراب و در نتیجه
هاي بیمارستانی افزایش هزینه درمان و اشغال تختمدت،

بهداشتی ایت بیمار در فرآیند مراقبت رضبنابراین ). 6(شودمی
هاي مهم کیفیت از شاخصو کند نقش مهمی ایفا می،درمانی

).7،8(محسوب می شودويو ارتقاي سالمت
مقاله نشان داد45مرور ،و همکاران)Ware(واردر مطالعه 

در برآورد کیفیت ارائه شاخص مفیديرضایت بیمارانکه
مندي بیماران رضایت). 9(ت خدمات بهداشتی و درمانی اس

حقوق خود، آگاهی بیماران از، میزاناز برداشت ذهنیمتاثر
با بیماران و کارکنان درمانیمهارت برقراري ارتباط ذهنی 

هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، زمینهمانند متعدديعوامل 
سن، جنس و از قبیلاختی ـجمعیت شنی ـی و ویژگـشخصیت
).10(د باشمیحصیالتسطح ت

نتایج نیزدر مورد رضایت بیماران از خدمات ارائه شده
1866ازکهنشان دادو همکاران در کانادا)Lee(لی مطالعه 

ازدرصد7/91بستري به علت انفارکتوس حاد میوکارد،بیمار
زان ـو میی بودند ـده راضـه شـهاي ارایمراقبتاران ازـبیم

و سطح تحصیالت بیماران سنعواملی از قبیلرضایتمندي با
ن و با افزایش سارتباط آماري معناداري داشت، به طوري که 

افزایش نشان دادنیزمنديمیزان رضایت،تحصیالت بیماران
)11.(

ده در ـه شـات ارائـدمـیت خـیفـت و کـکمیه با ـدر رابط
میزان کهنشان دادمصدقنتایج مطالعهایران،هاي بیمارستان

5/9شهر قزوین بستري در بیمارستان رازيانرضایت بیمار
درصد متوسط 1/28درصد خوب، 2/56،عالیدر حددرصد 

صیلی، سن، جنس، وضعیت تحبود و درصد ضعیف 2/6و 
اي ـهزینهـت هـي پرداخوهـادي، نحـت اقتصـل، وضعیـتاه

از جمله عوامل بیمارستان و مدت بستري بیمار در بیمارستان 

در .بوداز خدمات بیمارستانی نهاآضایتمندي بر میزان رموثر 
).3،12(بوددرصد 93میزان بیش از این حاجیانمطالعه 

ل ـیایعترین دلـی یکی از شـال جراحـه به اینکه اعمـا توجـب
، به اینکهعنایتبا باشد و ها میمراجعات بیماران به بیمارستان

هاي اثر شاخصاز مهم ترین میزان رضایتمندي بیماران نه تنها 
هاي مختلفو کیفیت خدمات ارائه شده در بخشبخشی

هاي مهم کیفیت و ارتقاي شاخصبلکه از استبیمارستان
داشتن اطالعات از بنابراین . بیماران محسوب می شودسالمت

براي ارزیابی چگونگی ارائه خدمات بیمارانوضعیت رضایت
ن در مناطق هاي مدیریت درماریزيبرنامهاده درـو استف
مطالعه حاضر با هدفدر این راستا. ضروري استمختلف

هاي بیمارستاندر بستري تعیین میزان رضایتمندي بیماران
هاي قبل و بعد از از مراقبتتابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل

.انجام شد1390در سال عمل 

روش بررسی
ان از میزان رضایتمندي بیمارمقطعی-مطالعه توصیفیایندر 

ي قبل و بعد از عمل هامراقبتخدمات پرستاري ارائه شده در 
6که در بودجامعه پژوهش شامل کلیه بیمارانی . بررسی شد

درو ـی الکتیـال جراحـانجام اعمرايـال بـه اول سـماه
هید بهشتی، شهید یحیی شآموزشی و درمانی هاي بیمارستان

. تري شده بودندبساهللا روحانی شهرستان بابلنژاد و آیت
، d ،5/0=q=05/0(عدديحجم نمونه با احتساب مقدار

5/0=P( که با استفاده . محاسبه شدنفر 450،درصد10و افت
ه عنوان نمونه گیري آسان از مراجعات روزانه باز نمونه

ویژگی واحدهاي پژوهش ). 17(پژوهش انتخاب شدند
ر تکمیل سال، داشتن تمایل مشارکت د65تا 16سن ؛شامل

با داده ها . توانی جسمی و روحی بودنداشتن ناوپرسشنامه
نامه پس از کسب رضایتاستفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

قبل و بعد ازدر دو مرحله با بیماران ریق مصاحبهـاز طکتبی، 
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ات ـمشخصامل ـشکه . آوري گردیدجمعیـجراحلـعم
مدت از قبیلاي و برخی متغیرهاي زمینهجمعیت شناختی 
زان ـن، میـس، سـونت، جنـري، محل سکـبستري، سابقه بس

و سواالت مربوط بهبیمارستان نامالت، وضعیت بیمه، ـتحصی
خدمات پرستاري قبل و بعد از عمل ازمیزان رضایت بیماران 

گویهپنجمندي دارايرضایتسؤاالت.بود)سوال16(جراحی
ی زیـاد تـا خیلـی کـم از خیـلکه.ودـبرتـلیکاسـمقیدر

و براي 1هاي خیلی زیاد نمره براي گزینه. امتیازبندي شد
میزان رضایتمندي خیلی .در نظر گرفته شد5نمره خیلی کم 

زان ـامطلوب و میـایتمندي نـم به عنوان سطح رضـکم وـک
خیلی زیاد به عنوان رضایتمندي رضایتمندي متوسط، زیاد و
پرسشنامه با استفاده از نتایج .مطلوب در نظر گرفته شد

، با استفاده یی آنو روایی محتواشدتنظیم) 22(ت قبلی مطالعا
نفر اعضاي هیئت علمی گروه 5(نفر از متخصصان 10از نظر 

پس نیزو پایایی آن) نفراز مسئولین بیمارستان5پرستاري و 
بیمار با ضریب آلفاي 20از انجام مطالعه پایلوت بر روي 

داده ها با استفاده از .مورد تائید قرار گرفت92/0خ کرونبا
زوج و T-test ،Tآزمون هاي و توزیع فراوانی و درصد

ANOVA18نرم افزارتوسطSPSS مورد تجزیه و تحلیل
.قرار گرفت

افته های
. بودسال86/35±50/13میانگین سن بیماران در این مطالعه، 

بیشترین درصد دهد مینشان 1نتایج جدول همانطور که 
ت زیر دیپلم تحصیالدرصد، 9/52) نفر238(بیماران زن 

95) نفر428(دفترچه بیمه درصد، داراي 6/37) نفر169(
اکثریت .د بودندـدرص54) رـنف243(ر ـاکن شهـد و سـدرص

سابقه قبلی بستري در بیمارستان را )درصد9/74(بیماران

بیشترین مدت زمان بستري درصد و 9/74) نفر337(نداشتند 
. یک روز بودآنروز و کمترین25در بیمارستان

از خدمات ارانـی بیمـزان رضایتمندي کلـمیمیانگینه ـمقایس
و بعد از )34/28±86/3(قبل از عمل ارائه شده درپرستاري

.)P=07/0(ي نشان نداد دارتفاوت معنی) 7/28±17/4(عمل 
ات پرستاري قبل از عمل از خدمیمندي کلمیزان رضایت

درصد 7/13) 58(در درصد در حد مطلوب و 3/86) 392(
و این میزان در مرحله بعد از عمل به بوددر حد نامطلوب

.درصد بود9/10)54(درصد و 1/89) 396(ترتیب 

جمعیت توزیع فراوانی و درصد مشخصات : 1جدول
مطالعهتحتبیماران ايهاي زمینهشناختی و برخی از متغیر

درصدفراوانیمتغیر

جنس
2389/52زن
2121/47مرد

تحصیالت

589/12بیسواد
1696/37زیر دیپلم

1567/34دیپلم
92فوق دیپلم

589/12کارشناسی باالتر
وضعیت 

بیمه
42895بلی
229/4خیر

محل 
ونتکس

20746روستائی
24354شهري

سابقه 
بستري

1131/25بلی
3379/74خیر

،قبل از عمل جراحیرضایت از خدمات پرستاريکمترین 
دادن آگاهی هاي الزم درباره انتظار جهت انجام عمل جراحی

نحوه برخورد با بیمار زمینه رضایت در درصد و بیشترین 4/6
).2جدول(درصد بود 2/20
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خدمات پرستاري قبل از عمل جراحیاز بیماران توزیع فراوانی و درصد رضایت : 2دول ج
درصدفراوانیمتغیردرصدفراوانیمتغیر

گرفتن نبض و 
فشار خون و 
درجه حرارت

12/0خیلی کم
تجویز دارو قبل از 

عمل

333/7خیلی کم
166/3کم24/0کم

1426/31متوسط867/18متوسط
2197/48زیاد2929/64زیاد

397/8خیلی زیاد698/15خیلی زیاد

تزریق سرم و 
تزریقات

12/0خیلی کم
نحوه برخورد با 

بیمار

51/1خیلی کم
217/4کم88/1کم

1129/24متوسط552/12متوسط
2211/49زیاد30668زیاد

912/20خیلی زیاد808/17خیلی زیاد

شیو قبل از 
عمل

هاي دادن آگاهی333/7خیلی کم
الزم درباره انتظار 
جهت انجام عمل 

جراحی

282/6خیلی کم
1066/23کم92کم

1888/41متوسط1581/35متوسط
9922زیاد2056/45زیاد

294/6خیلی زیاد4510خیلی زیاد

مراقبت روحی 
و روانی

دادن آگاهی هاي 24/0خیلی کم
ي الزم درباره

مراقبت از خود 
بعد از عمل

294/6خیلی کم
1491/33کم11214کم

1387/30متوسط1606/35متوسط
1002/22زیاد2313/51زیاد

356/7خیلی زیاد462/10خیلی زیاد

از خدمات پرستاري بعد از عمل جراحیبیمارانتوزیع فراوانی و درصد رضایت: 3جدول 
درصدفراوانیغیرمتدرصدفراوانیمتغیر

عمومی خدمات 
پرستاري بعد از 

عمل

76/1خیلی کم
نحوه برخورد 
با اعالم درد 

محل عمل

153/3خیلی کم
114/2کم76/1کم

1336/29متوسط859/18متوسط
2506/55زیاد3019/66زیاد

412/9خیلی زیاد501/11خیلی زیاد

پیشگیري و کنترل 
سرما و احساس

لرز

681/15خیلی کم
کنترل محل 
عمل از نظر 

خونریزي

1336/29خیلی کم
49/0کم37/0کم

9020متوسط589/12متوسط
18040زیاد27962زیاد

436/9خیلی زیاد423/9خیلی زیاد

پیشگیري و کنترل 
تهوع و استفراغ

988/21خیلی کم
مراقبت از 

محل پانسمان
عمل

49/0خیلی کم
114/2کم63/1کم

1053/23متوسط963/21متوسط
2802/62زیاد2094/46زیاد

501/11خیلی زیاد411/9خیلی زیاد
گرفتن نبض و 

فشار خون و درجه 
حرارت

37/0خیلی کم
پاسخ سریع به 
زنگ احضار 

پرستار

12/0خیلی کم
114/2کم37/0کم

9922متوسط949/20متوسط
2724/60زیاد29766زیاد

667/14خیلی زیاد538/11خیلی زیاد
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در بعد از عمل جراحیرضایت از خدمات پرستاريکمترین 
و بیشترین )درصد1/9(پیشگیري و کنترل تهوع و استفراغ

ر رضایت از خدمات پرستاري در پاسخ سریع به زنگ احضا
).3جدول(بود) درصد7/14(پرستار

از تاري قبل از عمل مقایسه میانگین رضایت از خدمات پرس
متغیرهاي جنس، سابقه بستري، محل سکونت افراد و نظر

در . )P<05/0(داري نداشت معنیتفاوتسطح تحصیالت 
بعد از عمل با متغیرهاي جنسمیانگین آنحالی که

)0001/0=P(،اد رـونت افـل سکـمح)03/0=P (ح ـو سط
که بطوری. تفاوت معنی داري داشت) P=0001/0(تحصیالت 

، افراد ساکن )48/29±69/3(هامیانگین مربوط به زنبیشترین
.بود)79/29±9/3(و تحصیالت دیپلم )1/29±8/3(در شهر

گیري بحث و نتیجه
شاخص بسیار نه تنها رضایت بیماران از خدمات پرستاري، 

رایه خدمات توسط کادر نحوه امهمی جهت ارزیابی کیفیت و
هاي مطلوب گسترش از دستاوردبلکه یکی باشد پرستاري می

).13(مراقبت بهداشتی و خدمات درمانی محسوب می شود
هاي مطالعه حاضر، اکثر بیماران از خدمات براساس یافته

که هم بودندراضیقبل و بعد از عملپرستاري ارایه شده
، سیف ربیعی و )12(مطالعات حاجیان در بابل راستا با نتایج 

، )15(همکاران در قم صیدي و ،)14(همکاران در همدان 
این در.باشدمی)16(قزوین مطالعه شیخی و جوادي در

اران در ـوالیی و همکـات جـالعـدر مطت که ـالی اسـح
همکاران اعظمی و و)17(هاي علوم پزشکی ایرانبیمارستان

در اکثر بیماران از خدمات ارایه شده رضایتمندي ) 2(ایالمدر 
. حد متوسط بود که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد

اضی معموالً پرسشنامه را البته باید در نظر داشت که افراد نار
کنند و ممکن است در مطالعه مشارکت خوبی نداشته پر نمی
ر نتیجه تر و دکت بیشتر افراد راضیه خود سبب شرباشند ک

ام ـانجمقایسه بین مطالعات . رددگافزایش رضایتمندي می
هاي مختلف نشان دهنده الـه در سـن زمینـه در ایـیافت

هاي اخیر است، در میزان رضایتمندي بیماران در سالکاهش
هاي گذشته حاکی از لی که مطالعات صورت گرفته در سالحا

شاید دلیل این ).17،18(ر بیماران بوده است رضایتمندي بیشت
آگاه شدن بیش از پیش بیماران از حقوق خود نسبت نیزامر

ها از سیستم به دنبال آن افزایش انتظارات آنبه گذشته و
از سوي دیگر ممکن است . خدمات بهداشتی و درمانی است

این موضوع مربوط به کاهش کیفیت خدمات ارائه شده باشد 
بازتابی از کمبود نیروي پرستاري و یا نارضایتی که خود 

بنابراین، باید عوامل . پرستاران از شرایط کاري شان باشد
ارات ـوق و انتظـردد و حقـص گـاران مشخـنارضایتی بیم

هاي اصلی خدمات پرستاري جویان را که دریافت کنندهمدد
.هستند، فراهم نمود

متیواکی رهاي دیگر،کشودر مقایسه با مطالعات انجام شده در 
)Mtivaqvi( 70و همکاران میزان رضایت کلی بیماران را

بیمارانی ،موقع ترخیصاظهار داشتندگزارش کردند و درصد
د رضایت ـودنـوردار بـري برخـت بهتـت سالمـوضعیاز ه ـک

7/87که که با نتایج مطالعه حاضر). 18(بیشتري داشتند 
تواند ناشی ل این تفاوت میدلیو خوانی نداردهمبوددرصد

.از تاثیر شرایط فرهنگی بر رضایتمندي افراد باشد
حاکی از آن است که اکثر نیز در سئول )Cho(چو مطالعه 

که ). 19(داشتندبیماران از خدمات ارایه شده رضایت کامل 
او ـچو)Chan(انـچهـمطالعایجـابه نتـمشوع ـوضـن مـای
)Chau( در هنگ گنگ)(لی نتایج مطالعه و)20Lee( و

نتایج مطالعه حاضر هم و با ).11(باشد میهمکاران در کانادا
.باشندراستا می

نتایج مطالعه ،منديررسی عوامل مرتبط با میزان رضایتدر ب
با ،اشتن سابقه بستريسکونت در شهر و دکهحاضر نشان داد

ري داشت، دابعد از عمل ارتباط معنیمندي افرادمیزان رضایت
محل سکونت، داشتن در حالی که این ارتباط با متغیرهاي 
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در .دار نبودقبل از عمل معنیبیمه، سابقه بستري در مرحله 
داشتن بیمه و در مطالعه ) 17(مطالعه جوالیی و همکاران

نت و سابقه بستري با میزان محل سکو) 22(نظري و همکاران
ست که با نتایج مطالعه داري نداشته ارضایتمندي ارتباط معنی

.حاضر هم خوانی دارد
کز ارائه بیمارانی که براي اولین بار به یک مررسدمیبه نظر 

ول ـت مدتی طـن اسـکنند ممکی مراجعه میـات درمانـخدم
اري از ـرا بسیـا انتظارات و توقعاتی پیدا کنند زیـبکشد ت

سابقـۀ رادي که اف،گیردمیانتظارات در اثر تجارب قبلی شکل
اند با تعدیل انتظارات خود با شناختـی که بستري قبلی داشته

انـد رضایتمندي درمانـی کـسب کرده انـد، توانستهاز مرکـز 
افرادي که بستري قبلی در ،اما برعکس. بیشتري داشته باشند

ها و انتظارات آلبه نکرده باشند، شاید با ایدهمرکز را تجر
.جعه کرده باشندزیادي به مرکز درمانی مرا

، در میزان رضایت بیماراندر بررسی سایر عوامل مرتبط با 
در مرحله قبل از عمل ارتباطیت افرادجنسمطالعه حاضر 

ارتباط در حالی که این . با میزان رضایتمندي نداشتمعناداري 
ان ـزندار بود؛ به طوري که ل معنیـه بعد از عمـدر مرحل

مشابه نتایج که.داشتندردان مي نسبت بهبیشتررضایتمندي 
در مطالعه ). 21(بودکاشان درمسعود و همکارانمطالعه 

از نظر جنس بعد ازعملحاجیان میزان رضایت بیماران
دهد یـان مـه نشـاین یافت.)12(نداشتدار تفاوت معنی

ش تعیین کننده کمتري در ـایت نقـجنسیت نسبت به رض
.کیفیت ارائه خدمات دارد

افراد در مرحله ن در مطالعه حاضر، میزان رضایتمنديهمچنی
علی رغم . با سطح سواد رابطه معکوس داشتبعد از عمل 

در مرحلهمیزان رضایت بیماران از خدمات پرستارياینکه
این میزان در مرحلهبودقبل از عمل بین همه بیماران یکسان

تحصیالت دانشگاهی دارايکهیبیماراندربعد از عمل 
مطالعه این ارتباط هم راستا با نتایج . داشتافزایش بودند ن

از آنجائی که رضایتمندي ). 2(بود در ایالم همکاراناعظمی و 

حاصل همبستگی بین انتظارات مشتري از خدمات و واقعیات 
چرا که افراد با .، این موضوع قابل توجیه استموجود است

دسترسی به منابع تحصیالت باالتر داراي ارتباطات اجتماعی و 
لذا با وضوح بیشتري کمبودها و . باشدمیي اطالعات بیشتر

شان کمتر م را درك کرده و سطح رضایتمندينقایص سیست
آنجا که رضایت بیماران از خدمات از). 17(گرددمی
پرستارياي ـهتـانگرهاي کیفیت مراقبـي یکی از نشتارـپرس

ت و واکنش مثبمطلوبو باعث به وجود آمدن دیدگاهاست
بنابراین شناسایی و ،شودجامعه نسبت به حرفه پرستاري می

مقابله با عوامل نارضایتی بیماران باید در دستور کار مسئوالن 
. حرفه پرستاري قرار گیرد

داده ها از بیماران آوري هایی مانند جمعبا توجه به محدودیت
ل جراحی هاي آموزشی براي اعمامراجعه کننده به بیمارستان

اکثر بیماران از خدمات کهالکتیو، نتایج مطالعه نشان داد
هرچند . بودندراضیقبل و بعد از عملپرستاري ارایه شده

اري قبل و بعد از خدمات پرستازمیزان رضایتمنديمقایسه 
که بیشترین ارائهاز آنجائی.نداشتداري عمل تفاوت معنا

ستاران هستند و فعالیت ها، پردهندگان مراقبت در بیمارستان
ت مراقبت و در نتیجه میزان آنان تاثیر بسزایی بر کیفی

سازي به توانمندتوجه مسئولین دارد،مندي بیماران رضایت
هایی براي ارتقاء کیفیت جهت دسترسی به راهپرستاران 

زان ـه میـا کـو از آنجدـرسر میـه نظـروري بـضات ـخدم
شاخصی براي سنجش اثر رضایتمندي بیماران به عنوان 

گردد سنجش رضایت ، پیشنهاد میاستبخشی نظام سالمت 
بیماران به عنوان بخشی از فرآیند ترخیص بیماران در کلیه 

.گرفته شودبیمارستان ها در نظر 

تشکر و قدردانی

و در 334اره ـرح تحقیقاتی به شمـهزینه این طرح در قالب ط
لوم پزشکی بابل تامین شد، از اعتبارات دانشگاه ع1389مرداد 
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تحقیقات و فناوريبدینوسیله از حمایت مالی معاونت 
رخانی به جهتـم شیـل و از خانـکی بابـگاه علوم پزشـدانش

هاي ادر پرستاري بیمارستانـاري و کـهمکاري در آنالیز آم
ی بابل جهت همکاري در اجراي ـوم پزشکـاه علـتابعه دانشگ
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Background and Objectives: Patient satisfaction is an important concept and priority in health system. The

aim of this study was to assess patients' satisfaction from nursing care in hospitals of Iran University of

Medical Sciences.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 450 patients who had undergone surgery during six

months were selected to the study. Data were collected using a self-structured questionnaire. Patients'

satisfaction was measured in a 5-point Likert scale.

Results: The overall satisfaction of patients pre- and post operation was at an optimum level of 83.6% and

89.1%, respectively. The mean overall satisfaction with nursing care was not statistically significant before

and after the surgery. Patients' satisfaction after the surgery was significantly related to the education, gender

and residential area (p<0.05).

Conclusion: Most patients were satisfied with the nursing care before and after the surgery. Patient

satisfaction should be measured at the time of discharge as an evaluation index.

Key words: patient satisfaction, preoperative care, post operative care, Nursing service, Iran
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