
 ز رماقبت اهی رپستاری ا ی تکمیل رفم ارزیابی میزان رضایت بیماران زپشکی                                      راهنمامعاونت رپستاری وزارت بهداشت ردمان و آموزش 
 

 

 

 

ص شاخ دارد و اي ويژه اهمیت درمانیو  بهداشتیاست كه در مراقبت هاي  مفهومیرضايتمندي  تعریف شاخص:

 گوناگونیوامل ع تأثیراست كه تحت  درمانیو  بهداشتی هايكیفیت مراقبت  نشانگرهاييكی از  بیمار رضايت

ددجو ممیزان رضايت بیماران از مراقبت هاي پرستاري را به وسیله چک لیستی كه از طريق مصاحبه با بیمار/  است.

 و همراه بیمار تكمیل می گردد، سنجیده می شود.

 فرمول شاخص: 

مجموع نمره مكتسبه حاصل از تكمیل كل چک لیست ها

× تعداد چک لیست هاي تكمیل شده       كل نمره چک لیست
 × 𝟏𝟎𝟎 

منبع گردآورنده اين شاخص، چک لیستی واحدي است كه توسط معاونت پرستاري، منبع گردآورنده شاخص: 

است، می باشد. شايان ذكر است چک لیست مذكور می بايستی براي  شدهبه دانشگاه ها ي علوم پزشكی ابالغ 

 درصد بیماران ترخیص شده در هر بخش و در هر ماه تكمیل شود.  10حداقل 

اين چک لیست بصورت روزانه از بیماران ترخیص شده تكمیل می شود و در پوشه اي نگهداري و در : 1نکته 

 يان ماه عدد شاخص محاسبه گردد.پا

سوپروايزر/ مترون/ كارشناس بهبود كیفیت و مدير پرستاري مسئول برنامه در اين شاخص، مسئول برنامه: 

می باشد. دانشگاه   

كسب شده از تمامی چک لیست ها ي تكمیل شده، تقسیم بر كل نمرات چک لیست هاي  مجموع نمرات :2نکته

چک لیست تكمیل شده باشد، صورت كسر مجموع نمرات  25باشد. مثال: اگر براي يک بخش می تكمیل شده 

می باشد( ضربدر تعداد چک لیست هاي تكمیل شده  50كسب شده و مخرج آن كل نمره اين چک لیست ) كه 

 می شود. 25كه در اين مثال 

، ن و ...كه بیمار هوشیاري ندارد، كودكان/ نوزاداICUدر بخش هايی مثل بخش روان،  اين چک لیست :3نکته 

 در صورتیكه همراه نداشته باشد، قابل ارزيابی نمی باشد.  و يا قادر به صحبت كردن نیست سواد ندارد

درصد  65میزان نورم كشوري بر اساس جمع آوري اطالعات دوره هاي اخیر، براي اين شاخص  میزان هدف:

 می باشد.

.هاي جديد ممكن است تغییر يابدمیزان نورم براي اين شاخص بر اساس داده  :4نکته  

میزان رضایت بیماران از مراقبت های پرستاری                                  : هشتمین شاخص  

                        


