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 :خالصه فارسی

 :مقدمه

درمانی است. یک نظام  -رزشیابی کیفیت مراقبتهاي بهداشتیرضایت بیمار یکی از شاخصهاي مهم ا

درمانی کارا فقط از طریق ارائه خدمات مطلوب است که می تواند به وظیفه خود یعنی تامین  -بهداشتی

طرفداران ،ماران از خدمات ارائه شده امروزه تحقیق پیرامون رضایت بی، سالمت افراد جامعه اقدام نماید

 .زیادي دارد زیرا هدف گروه درمانی ارائه خدمت و تامین نیاز و رضایت بیماران میباشد

دانشکده دندانپزشکی  کلینیک هدف اصلی در این مطالعه بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به

 .نسبت به درمان میباشد 91-92در سال  اردبیل

 وشها: مواد و ر

دانشکده  کلینیک در 1391-1392در نیمسال دوم تحصیلی  کههش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده این پژو

 در زمینه مورد نظر التا. جمع آوري اطالعات از طریق پرسشنامه حاوي سوانجام شددندانپزشکی اردبیل 

 .ماري تحلیل شدند.توسط روش هاي آوارد و   SPSS آماري در نرم افزار داده هاو  هصورت گرفت

 یافته ها:

 225مرد و %) 8/43(نفر 175نفر از مراجعین به دانشکده دندانپزشکی   400در مطالعه انجام شده بر روي 

در مجموع  .مجرد بودند%) 2/46(نفر 185متاهل و %) 8/53(نفر 215در این مطالعه  زن بودند%) 2/56(نفر

 یافت شده رضایت نداشتند در بقیه موارد بیشتر مراجعین ازاز بیماران که از هزینه در% 53نفر  212بجز 

 .دانشکده دندانپزشکی رضایت داشتند کلینیک
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  نتیجه گیري:

در مجموع سطح رضایت خوب بوده است و وضعیت موجود از نظر مراجعین مورد قبول بوده است، در 

زینه درمان بیشترین نارضایتی وجود در مورد ه. مورد هزینه درمان و زمان انتظار نیاز به تمهیداتی است

 . در صورت رفع این مشکالت سطح رضایت به حد کاملتري خواهد رسید، داشت

 

 :واژه هاي کلیدي

 بیمار ،رضایت بیمار ،دندانپزشکی
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 :بیان مسئله مقدمه و1-1

عان از مراجمختلف پزشکی میزان رضایتمندي  ه خدمات در بخشهايکی از مهمترین شاخصهاي کیفیت ارائی

 .)1(ده شده در آن بخش میباشئخدمات ارا

درمانی جهت تامین سالمتی و رفع نیازها و -، به دریافت خدمات مناسب بهداشتیرضایتمندي بیمار

 .)2(تمایالت درونی وي اطالق می شود

 -یک نظام بهداشتی ،اشتی درمانی استرضایت بیمار یکی از شاخصهاي مهم ارزشیابی کیفیت مراقبتهاي بهد

درمانی کارا فقط از طریق ارائه خدمات مطلوب است که می تواند به وظیفه خود یعنی تامین سالمت افراد 

امروزه تحقیق پیرامون رضایت بیماران از خدمات ارائه شده طرفداران زیادي دارد زیرا . جامعه اقدام نماید

رضایت بیمار بخش عمده اي از  .امین نیاز و رضایت بیماران میباشده خدمت و تئمانی اراهدف گروه در

 .)3(تضمین کیفیت محسوب میشود

Block  معتقد است مفهوم رضایت از آن دسته مفاهیمی است که تداعی آن معناي خاص و  1984 در

خوشی، دوري  روشنی را به ذهن می آورد، به عبارت دیگر شاید در اکثریت افراد این مفهوم یاد آور شادي،

  .)4(از رنج و لذت بردن از پدیده مورد نظر باشد

: عوامل زیادي در سالمت افراد جامعه تاثیر می گذارند که می توان آنها را تحت چهار عنوان کلی تقسیم کرد

وجود . ه خدمات آنهادرمانی و نحوه ارائ-خدمات بهداشتیه دهنده سبک زندگی، سازمانها و ارائمحیط، 

حاد آتند که به میزان زیادي بر سالمت ه آنان از عواملی هسدرمانی و نحوه ارائ-ات بهداشتیخدممراکز 

بنحوي که هر چه فعالیت این سازمانها بیشتر و بهتر گردد،تامین سالمت افراد جامعه . جامعه تاثیر می گذارند

دون موانع اقتصادي و درمانی باید به سهولت و ب -بنابر این خدمات بهداشتی. نیز مطلوب تر خواهد شد


