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پیامهایمهم

جمـع آوری اطالعـات مرتبـط بـا شـاخص های ارایـه شـده بـا اسـتفاده از منابـع مختلفي
ي رضايت مندي بيماران و ارائه كنندگان خدمات ،دسترسـي به
انجام شـد كه شـامل بررسـ 
سـامانه پرونده الكترونيك سلامت (سـپاس) و اسـتخراج شـاخص هاي مرتبط با حفاظت
مالـي و بررسـي ها و اسـتفاده از نظـام جـاري داده هاي وزارت بهداشـت براي شـاخص هاي
مرتبـط با دسترسـي به خدمـات تخصصي بوده اسـت .بررسـي رضایت سـنجی از بیماران
بسـتری و ارایـه کننـدگان خدمـات بـا پرسشـگری تلفنـی در طی تیـر و مرداد ماه سـال
 1393انجام شـد.
خالصه نتايج ارزيابي شاخص هاي طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان عبارتند از:
 %30 W Wبيماران از خدمات ارایه شده اظهار رضایت کامل داشته و  %43رضایت نسبی
داشتند؛
 %73 W Wبيماران از هزينه هاي درماني بعد از اجراي طرح تحول اظهار رضايت كردند؛
 %79 W Wبيماران از خدمات هتلينگ اظهار رضايت كردند؛
 %22 W Wپزشكان از اجزاي طرح تحول رضايت كامل داشتند؛
 %42 W Wپزشكان اظهار تمايل كردند در صورت اطمينان از استمرار روند كنوني پس از
اتمام دوره طرح خود در مناطق محروم بمانند؛

 W Wبيشترين علت ذكر شده براي عدم تمايل پزشكان به ادامه خدمت در مناطق محروم
پس از ايفاي تعهدات ،نارضايتي از وضعيت پرداخت هاي فعلي بود؛
 %9/8 W Wاز بیماران برای خريد دارو %3/2 ،از بیماران برای خريد ملزومات%6/1 ،
از بیماران برای خدمات آزمایشگاهی و  %7/8از بیماران برای خدمات تشخیصی
تصويربرداري خارج از زنجیره تامین بیمارستان حداقل یک بار از بیمارستان خارج
شده اند.
 W Wبیماران واجد بیمه پایه سالمت ،تنها  %8از کل هزینه های پروندههای بستری را
پرداخته اند؛
 W Wميزان سزارين در بيمارستان هاي دولتي از  %47در سال  1392به  %42در سه ماهه
اول طرح تحول كاهش يافته است؛
 813 W Wنفر از پزشكان متخصص بصورت شبانهروزی مقيم بيمارستان هاي دانشگاهي
هستند.

خالصهاجرايي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به عنوان متولي اصلي نظام سالمت كشور با عزم
جدي طرح تحول نظام سالمت را با سه رويکرد حفاظت مالي از مردم ،ايجاد عدالت در
دسترسي به خدمات سالمت و ارتقاي کيفيت خدمات و با حمايت هاي رئيس جمهور محترم،
هيئت دولت و مجلس شوراي اسالمي از نيمه دوم ارديبهشت ماه سال  1393در سراسر
 گذاران عرصه سالمت ،شاهد تحقق
کشور آغاز نموده است تا به تدريج با همكاري خدمت
ِ
سياست هاي كلي رهبري و پاسخگويي به انتظارات مردم در نظام سالمت باشيم.
با توجه به اهميت وجود شواهد دال بر اثربخشي برنامه هاي تحول كشوري ،موسسه ملي
تحقيقات سالمت به عنوان مرجع و مشاور تامين شواهد علمي تصميم گيران سالمت در
كشور وظيفه ارزيابي طرح تحول نظام سالمت را برعهده گرفته و جهت اجراي اين وظيفه
و به منظور طراحی و نهادینه سازی سیستم پایش و ارزشیابی طرح تحول نظام سالمت با
درمان وزارت بهداشت
همكاري اعضاي محترم ستاد طرح تحول نظام سالمت در حوزه
ِ
نسبت به احصاء شاخص های ارزيابي طرح تحول اقدام نموده است.
به این منظور در يك دوره فعالیت سهماهه با همكاري متخصصان بخش سالمت  53شاخص
تعیین گردیدند كه از بين آنها  14شاخص براي ارزيابي طرح تحول در كوتاه مدت انتخاب
شدند .جمع آوری اطالعات مرتبط با این شاخص ها با استفاده از منابع مختلفي انجام شد كه

شامل بررسی رضايت مندي بيماران و ارائه كنندگان خدمات ،دسترسي به سامانه پرونده
الكترونيك سالمت (سپاس) و استخراج شاخص هاي مرتبط با حفاظت مالي و بررسي ها
و استفاده از نظام جاري داده هاي وزارت بهداشت براي شاخص هاي مرتبط با دسترسي
درمان
به خدمات تخصصي بود .این ارزيابي با همکاری بخش هاي مختلف معاونت
ِ
وزارت بهداشت ،مركز آمار ايران ،سازمان بيمه سالمت ،سازمان غذا و دارو ،متخصصان،
دستاندکاران و کارشناسان مرتبط با موضوع انجام گرديد.
بدون شك همگام با گسترش طرح تحول نظام سالمت در حوزه هاي مختلف مي بايد
نسبت به بازبینی ،بسط و گسترش این شاخص ها اقدام نمود ،اما این خود گامی هر چند
كوچك در جهت فراهم كردن چارچوبي براي پایش و ارزشیابی طرح تحول سالمت است.
امید است نتايج این ارزيابي بتواند راهگشاي مناسبي براي سياستگذاران و برنامه ريزان
در مراحل مختلف طرح تحول نظام سالمت باشد.

مقدمه

در دنیای امروز دیدگاه های سالمت چشم اندازي وسیع تر يافته و به انتظارات غير پزشكي
توجه ویژه ای معطوف شده است .رشد انتظارات و توجه مردم نسبت به ايمني ،كيفيت
و عدالت ،فشار جهت ايجاد نظام سالمتي پاسخگو در برابر عملكرد را افزايش داده است.
قرار دادن موضوع عدالت در تدوين اهداف و چهارچوب تحليلي نظامهاي سالمت نه تنها
با استراتژيهايي كه بيانگر تعهد به عدالت است قابل توجيه است بلكه شواهد بيانگر اين
است كه افراد در جوامع مختلف نيز اولويت بااليي به موضوع عدالت مي دهند .اگرچه در
سالهاي اخير نظام سالمت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت هاي بهداشتي اوليه به
پيشرفت هاي چشمگيري در سطح كلي سالمت مردم و باال رفتن شاخصهاي مربوط به آن
برسد ،اما همچنان يكي از مهم ترين دغدغه هاي سياستگذاران ،برقراري عدالت در سالمت و
دسترسي به خدمات سالمتي است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سالمت در کشور با عنایت به
وظایف و ماموریت های کلی و اسناد باالدستی بويژه سند چشم انداز  20ساله ،سياست هاي
كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري ،مواد قانونی مرتبط با سالمت در برنامه پنجم توسعه و
برنامه های دولت یازدهم اجراي برنامه تحول سالمت را پس از يک مرحله مطالعاتي ششماهه
از ارديبهشت ماه  1393آغاز کرده است .تحول در نظام سالمت با سه رويکرد حفاظت مالي از

مردم ،ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سالمت و نيز ارتقاي کيفيت خدمات اجرا مي شود
تا بتدريج با همكاري خدمتگذاران عرصه سالمت شاهد تحقق سياست هاي كلي رهبري و
ارتقاي مورد انتظار در نظام سالمت باشيم.
سياست هاي كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري به همگانی ساختن بیمه پایه درمان
و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمهها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از
رنج بیماری ،دغدغه و رنج دیگری
هزینه های درمان تاكيد ويژه اي دارد تا آنجا که بیمار جز ِ
نداشته باشد.

   اهداف نهایی طرح تحول نظام سالمت:
y
y
y
y
y

 yافزایش پاسخگويي نظام سالمت؛
 yکاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم؛
 yکاهش درصد خانوارهايي كه بخاطردريافت خدمات سالمت دچار هزينه كمرشكن
شدهاند؛
 yبهبود پیآمدهاي بیماران اورژانسی؛
 yافزایش زایمان طبیعی.

  طرح تحول نظام سالمت چه اجزايي دارد؟
طرح تحول نظام سالمت شامل  8بسته اجرايي است:
 1 .کاهشمیزانپرداختیبیمارانبستریدر بیمارستانهایدولتی

تمامي بيماران دارای بیمه پایه سالمت ساكن در شهرها كه در بيمارستانهاي دولتي
بستري ميشوند تنها  10درصد از كل صورتحساب بيمارستان را پرداخت ميكنند و
بيماران روستایی ،عشایر و ساکنان شهرهای زیر  ۲۰هزار نفر كه از طریق نظام ارجاع
به بیمارستانهاي دولتي مراجعه ميكنند  5درصد هزينههاي درمان را پرداخت
ميکنند .همچنين بیماران و یا همراهان آنها برای تهیه دارو ،خدمات آزمايشگاهي و
تصويربرداري و ساير ملزومات پزشکی به بیرون از بیمارستان ارجاع داده نمیشوند.

2 .حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم یکی دیگر از بستههای
خدمتی طرح تحول نظام سالمت است تا مناطق محروم کشور معضل کمبود پزشک
نداشته باشند و مردم این مناطق ناچار نباشند برای انجام امور درمانی خود ،با زحمت
و مشقت به شهر دیگری مراجعه کنند .هدف از اجرای این بسته ،حذف زیرمیزی در
مناطق محروم و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و عمومی از طریق افزایش
میزان دریافتی پزشکان شاغل در این مناطق است تا بیماران مناطق محروم بتوانند کلیه
خدمات درمانی مورد نیاز خود را از نزدیک ترین مکان محل سکونت خود دریافت کنند.

3 .حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستانهاي دولتی

حضور پزشك متخصص (داخلی ،طب اورژانس ،اطفال ،جراحی عمومی ،زنان و
زایمان ،بیهوشی مقیم اتاق عمل ،ارتوپدی ،قلب و عروق و هر متخصص دیگر به

تشخیص بیمارستان) بصورت شبانهروزي در بيمارستانهاي دولتي باالي  64تخت
امكان دسترسي مردم به پزشك متخصص براي بيماران اورژانسي را فراهم ميكند.
انجام به موقع معاینه و ويزیت بیماران ،تعیین تکلیف بیماران اورژانسی در نخستین
فرصت و پاسخگویی به موقع و بصورت  24ساعته در بیمارستانهای دولتی ،فعال
بودن اتاق عمل در شیفت عصر و شب از ویژگیهای این بسته حمایتی است.
4 .4ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای دولتی

ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانها از ديگر برنامههاي طرح تحول سالمت است كه
بر پايه آن چهره فیزیکی بیمارستانهای دولتی مانند وضعیت اتاقها ،سرویسهای
بهداشتی و تختهای آسیبدیده بهسازی و نوسازی میشود و خدمات هتلینگ و
سرویسهای تغذیه و پرستاری ارتقا مييابد.

5 .5ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانهای دولتی

ارتقاي كيفيت ويزيت در بيمارستانهاي دولتي ،كلينيكها و بيمارستانهاي
وزرات بهداشت بسته ديگر طرح تحول سالمت است .اين طرح در  560بيمارستان
كشور اجرا ميشود و در اين طرح پزشكان متخصص ،فوق تخصص و عمومي
همكاري ميكنند .استانداردسازي خدمات ويزيت از طريق بهبود وضعيت كلينيكي
و تجهيزات كلينيكي ،استانداردسازي زمان ويزيت همكاران پزشك و توجه ويژه به
معاينات باليني از جمله استانداردهاي اين طرح است .اجتناب از انجام تستهاي
پاراكلينيكي بيمورد ،جلوگيري از تكرار ويزيتهاي بي مورد و افزايش دسترسي
مردم به پزشکان متخصص از ديگر دستاوردهاي اين طرح است.

6 .6برنامه ترویج زايمان طبيعي

برنامه ترویج زایمان طبیعی با هدف ارتقای سالمت مادر و نوزاد از اولین روز اجرای

طرح تحول نظام سالمت در بیمارستانهای کشور به اجرا درآمد .بر اساس این
برنامه ،کلیه بیمارستانها ملزم به کاهش میزان سزارین میباشند .به منظور تشویق
مادران به انجام زایمان طبیعی و کاهش پرداخت از جیب ایشان ،زایمان طبیعی در
بیمارستانهای دولتی رایگان انجام میشود و بیمار هیچ هزینه ای بابت زایمان طبیعی
پرداخت نمینماید .به عالوه ،به منظور حفظ حریم مادر و خوشایندسازی فرایند
زایمان طبیعی برای مادر ،بهینه سازی فضای فیزیکی بخشهای زایمان مد نظر قرار
گرفته است .تشویق مراکز دولتی و ارائهدهندگان خدمت به فراهم سازی روشهای
کاهش درد زایمان شامل روشهای دارویی و غیردارویی از دیگر اقدامات انجام شده به
شمار می رود .ترویج فرهنگ طبیعی بودن فرایند بارداری و زایمان با برگزاری کالس
های آمادگی برای زایمان برای مادران باردار و توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت از
دیگر اقدامات انجام شده در برنامه ترویج زایمان طبیعی می باشد.
7 .7برنامه حفاظت مالی از بیماران صعبالعالج ،خاص و نیازمند

برنامه حفاظت مالی از بیماران صعبالعالج ،خاص و نیازمند يكي ديگر از بستههاي
حمايتي طرح تحول نظام سالمت است .در اين برنامه بيماران مبتال به بيماريهاي
خاص و صعبالعالج تحت عنوان مشترک بيماريهاي ويژه تحت پوشش معاونت
درمان وزارت بهداشت قرار گرفته و هزينههاي باالي تشخيصي و درماني بيماري آنها
که مشمول بيمه نميباشند طبق بسته خدمتي تعيين شده تحت حمايت قرار ميگيرد.

8 .8راه اندازي اورژانس هوايي

يكي ديگر از برنامههاي طرح تحول راهاندازي اورژانس هوايي است كه از نيمه مرداد
اجرايي شد .در مرحله نخست ۱۴پايگاه اورژانس هوايي با همکاري هوانيروز و ارتش
جمهوري اسالمي راهاندازي شد و حدود يک سوم کشور تا شعاع  150کيلومتري
تحت پوشش اورژانس هوايي قرار گرفت و انتظار ميرود كه دو سوم باقي مانده طي
يکي تا دو سال آينده نهايي شود و به سرعت بتواند ارتقا و توسعه يابد.

روش اجرا

در این بخش اطالعات مربوط به روش احصاء هر شاخص جداگانه و به
تفکیک در قالب هفت گروه ذکر شده است:

 1روش اجرا
 -1-1رضایت منـدی از خدمـات بسـتری از دیـدگاه بیماران و نظرسـنجی از کارکنان و
ارائه کنندگان خدمات
  الف -رضایت مندی بیماران بستری از خدمات

طـرح «بررسـی رضایت منـدی بیمـاران بسـتری» با هـدف بررسـی رضایت مندی
از خدمـات مراکـز درمانـی و تیـم درمانی انجام شـد .به منظـور اجـرای این طرح،
پرسشـنامهای (پیوسـت شـماره دو) مشـتمل بر شـش بخـش طراحـی گردید که
شـامل :بخـش اول -سـواالت کلی و مشـخصات جمعیت شـناختی بیمـار؛ بخش
دوم -سـواالت مربـوط بـه فراینـد پذیرش؛ بخش سـوم -سـواالت مربـوط به طول
مـدت بسـتری در بیمارسـتان؛ بخش چهارم -سـواالت مربوط بـه فرایند ترخیص؛
بخـش پنجـم -سـواالت مربـوط بـه مدیریت شـکایات و بخش ششـم -فرانشـیز
می باشـد.
بـه منظـور اطمینـان از تطبیـق پرسشـنامه تدویـن شـده بـا ارزشهـا ،شـرایط
و مقتضیـات بومـی کشـور و سـنجش اعتبـار ابزارهـا با اسـاتید اخالق پزشـکی و
نظـران رضایتمندی از بیمار ،جلسـه تشـکیل و تمامی سـواالت براسـاس
صاحب
ِ
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چهـار معیـار شـفافیت ،مرتبـط بـودن ،اهمیـت و میـزان امکانپذیـری ،مـورد
ارزیابـی قـرار گرفـت .بـا توجه به این کـه یکی از اصـول مهم در طراحـی ابزارهای
نظرسـنجی ،ایجـاد زبان مشـترک و برداشـت منطقی از ابزارها میباشـد تـا از این
طریـق راهنمـای عملی بـرای کاربـران پرسـشنامهها تدوین گـردد ،لـذا از همان
ابتـدا تلاش گردیـد نکات کلیدی کـه رعایت آنهـا در اسـتفاده از ابـزار الزامی به
نظـر میرسـيد ،در قالب راهنمای کاربرد پرسشـنامهها ،تدوین شـود .تمام مراحل
بررسـی از نظـر تضمین و کنتـرل کیفیت ،طـی بازدیدهای مرتب براسـاس فرم ها
ارزیابی گردید.
بـرای جمـع آوری داده هـای مـورد نیـاز ابتدا از کل بیمارسـتان های تحت پوشـش
دانشـگاههای علوم پزشـکی کشـور که دارای سیسـتم ثبت الکترونیکی هسـتند،
اطالعـات اخـذ شـد و سـپس بیماران ترخیص شـده در طی يك الـي هفت تيرماه
 1393در سراسـر کشـور مورد پرسشـگری قرار گرفتند .پرسشـگری برای 1530
نفـر انجـام شـد .نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شـده (براسـاس نسـبت
بیمـاران بسـتری در بیمارسـتان های تحـت پوشـش سـامانه ثبـت الکترونیکـی-
سـپاس) و بـا اعمـال معیارهـای ورود و خـروج از بیـن تمـام بیماران انتخـاب و به
روش تلفنـی در فاصلـه زماني  24تير الي  25مردادماه  1393پرسشـگری شـدند.
در ایـن مطالعـه بیمـاران غیر ایرانی و بیمارانی که مدت بسـتری آنهـا کمتر از 48
سـاعت بود ،پرسشـگری نشدند.
ب -نظرسنجی از پزشکان

این طرح با هدف بررسـی رضایت مندی پزشـكان از اجرای طرح تحول سلامت و
شناسـایی نقاط قابل بهبود مراکز درمانی انجام شـد .به اين منظور ،پرسشـنامه ای
(پیوسـت شـماره سه) مشـتمل بر دو بخش طراحی گردید که شـامل :بخش اول-
سـواالت کلی و مشـخصات پزشک؛ بخش دوم -سـواالت مربوط به رضایت سنجی
می باشد.
بـه منظـور اطمینـان از تطبیـق پرسشـنامه تدویـن شـده بـا ارزشهـا ،شـرایط و
مقتضیات بومی کشـور و سـنجش اعتبار ابزارها با اسـاتید و صاحبنظران ،جلسـه
تشـکیل و تمامـی سـواالت براسـاس چهار معیار شـفافیت ،مرتبط بـودن ،اهمیت
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و میـزان امکانپذیـری ،مـورد ارزیابـی قرار گرفت و بـه این ترتیب روایـی و پایایی
پرسشـنامه تایید شد.
گـروه هـدف در این بررسـي پزشـکان متخصص شـاغل در بيمارسـتان هاي تابعه
وزارت بهداشـت و غيرتابعـه وزارت بهداشـت می باشـد کـه هـ م اکنـون بـه کار
طبابت اشـتغال دارند .در این مطالعه سـه پرسشـنامه برای چهار گروه از پزشـکان
براسـاس روش های اسـتاندارد طراحی و پرسشگري شـد :گروه اول-پزشکان شاغل
در بیمارسـتان های تابعـه وزارت بهداشـت کـه همـکار طرح هسـتند؛ گـروه دوم-
پزشـکان شـاغل در بیمارسـتانهای تابعه وزارت بهداشت که همکار طرح نیستند؛
گروه سـوم -پزشـکان شـاغل در بیمارسـتان های غیر تابعه وزارت بهداشـت اعم از
دولتی ،خصوصی و خیریه؛ گروه چهارم-پزشـکان شـاغل در مناطق محروم که در
قالـب ضریـب کا ،مشـغول گذرانـدن تعهدات خدمت هسـتند .گروه آخـر در قالب
شـاخص دسترسـي بـه ارائهكنندگان تخصصـي (شـماره  )1-2در این طـرح بیان
شـده است.
در این پرسشگری 800 ،پزشک در خصوص اجرای طرح تحول سالمت و تاثیر آن
بر طبابت و فعالیت شان مورد پرسشگری قرار گرفتند ،که شامل  303پزشک در
گروه اول و دوم 300 ،پزشک در گروه سوم و  200پزشک در گروه چهارم بودند.
نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده بوده و براساس پیش شماره های تلفن
همراه در مرداد ماه  1393انجام گرفت .تمام مراحل اجرا از نظر تضمین و کنترل
کیفیت با استفاده از فرم های مربوطه بازدید و ارزیابی شد.
ج -نظرسنجی از پرستاران

این طرح با هدف بررسی رضایت مندی پرستاران از اجرای طرح تحول سالمت و شناسایی
نقاط قابل بهبود مراکز درمانی انجام شد .به منظور انجام این طرح پرسشنامه ای (پیوست
شماره سه) مشتمل بر دو بخش طراحی گردید که شامل :بخش اول -سواالت کلی و
مشخصات پرستار؛ بخش دوم -سواالت مربوط به رضایتسنجی می باشد .به منظور
اطمینان از تطبیق پرسشنامه همانند موارد قبلی رضایت سنجی ،روایی و پایایی این
پرسشنامه هم قبل از اجرا تایید شد.
گـروه هـدف در ایـن مطالعـه تمـام پرسـتاران شـاغل در بخش هـای دولتـی و
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خصوصـی می باشـد که هماکنون به کار پرسـتاری اشـتغال دارنـد .در این مطالعه
دو پرسشـنامه برای دو گروه از پرسـتاران براسـاس روش های اسـتاندارد طراحی و
اجـرا شـد :گـروه اول-پرسـتاران شـاغل در بیمارسـتان های تابعه وزارت بهداشـت
(همـکار طـرح)؛ گروه دوم-پرسـتاران شـاغل در بیمارسـتانهای غیر تابعـه وزارت
بهداشـت (غیر همـکار طرح).
حجـم نمونه برای این نظرسـنجی 200نفر بود که در خصـوص اجرای طرح تحول
سلامت و تاثیـر آن بر فعالیت شـان بـه روش تلفنـی در مرداد  1393پرسشـگری
شـدند .نمونه گیـری بـه روش تصادفـی طبقه بنـدی شـده بـوده و براسـاس پیش
شـماره های تلفـن همـراه انجام گرفت .تمـام مراحل اجرا از نظـر تضمین و کنترل
کیفیـت با اسـتفاده از فرم هـا بازدید و ارزیابی شـد.
 -1-2دسترسی به ارائه کنندگان تخصصی (ماندگاری– مقیمی)

پزشـکان متخصصـی کـه دوره طـرح نیـروی انسـانی و دوره تعهـدات خـود را
میگذراننـد ،منبعـي مهـم جهت تاميـن نيروهاي متخصـص مناطق محـروم بوده
و در عيـن حـال ،جـذب آنهـا در مناطـق محـروم پـس از پايـان دوره تعهـدات آنها
مي توانـد يكـي از راهكارهاي اصلي افزايش نسـبت پزشـک به جمعيـت در مناطق
محروم و افزایش دسترسـي مردم اين مناطق به خدمات سلامت باشـد .به منظور
بررسـي نظرات پزشـكان متخصص مشـمول طرح نيروي انسـاني در خصوص ادامه
فعاليـت در مناطق محـروم پس از پايان دوره تعهدات ،اطالعات مربوط به پزشـكان
از سـامانه برنامه ماندگاري اسـتخراج گرديد .جهت اجراي اين مطالعه ،حجم نمونه
برابـر  200نفـر بـرآورد گرديـد و اطالعـات مربـوط بـه نمونـه بـه صـورت تصادفي
طبقه بندی شـده (براسـاس نام دانشـگاه ها) از اين سـامانه اسـتخراج گرديد .نظرات
ايـن دسـته از پزشـكان در خصـوص تمايـل به ادامـه فعاليت در مناطـق محروم به
صـورت پرسشـگري تلفنـي در اواخـر مرداد ماه سـال  1393بررسـي گرديد.
 -1-3تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

براسـاس دسـتورالعمل برنامـه كاهـش پرداختـي بيماران بسـتري در طـرح تحول
سلامت ،كليـه داروهـا ،تجهيـزات و ملزومـات مصرفـي پزشـكي بيماران بسـتري
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بايـد توسـط بيمارسـتان تامين گردد و بيمـاران جهت تهيـه اين اقالم به خـارج از
بيمارسـتان ارجـاع داده نشـوند .علاوه بـر اين ،بيمارسـتان هاي مشـمول اين طرح
موظـف شـده اند كـه تمامي خدمات تشـخيصي و درماني مـورد نياز بيمـاران را كه
در فهرسـت بيمـه پايـه و برنامه ميباشـد ،به بيمـار عرضه نماينـد و در صورتي كه
بيمارسـتان امكانات موجود را دارا نباشـد ،براسـاس زنجيره ارجاع بيمارستاني عمل
نمايـد .الزم بـه ذكر اسـت كه در صـورت ارجاع بيمار به ديگـر مراكز جهت خدمات
تشـخيصي و مشـاوره ،هزينه خدمات ياد شـده ،انتقال بيمار و هزينه نقل و انتقال
بر عهـده بيمارسـتان ارجاع دهنده مي باشـد.
در پرسشگری تلفنيِ سنجش رضايت مندی بيماران بستري با حجم نمونه  516نفر
در چند سوال جداگانه از بيماران در مورد ارجاع بيماران جهت تهيه دارو و ملزومات
مصرفي به بيرون از بيمارستان در طي مدت بستري (اقامت در بخش) سئوال گرديد.
در صورت ارجاع بيمار به بيرون از بيمارستان ،در خصوص نحوه پرداخت هزينه
تلفني
(پرداخت توسط بيمار يا بيمارستان) نيز از بيماران سوال گرديد .در پرسشگری
ِ
سنجش رضايت مندی بيماران بستري با حجم نمونه  1530از بيماران در خصوص
ارجاع به بيرون از بيمارستان جهت دريافت خدمات تشخيصي راديولوژي و آزمايشگاه
(در زمان اقامت در بخش اورژانس يا بستري) سئوال گرديد .در صورت ارجاع بيمار
به بيرون از بيمارستان ،در خصوص نحوه پرداخت هزينه (پرداخت توسط بيمار يا
بيمارستان) نيز از بيماران سوال گرديد.
به منظور مقایسه قیمت ملزومات پزشکی و میزان مصرف آنها پیش از اجرای طرح
تحول و پس از اجرای آن ،مطالعهای در مرداد ماه سال  1393به وسیله ستاد
طرح تحول سالمت و با همکاری سازمان غذا و دارو صورت گرفت و میزان مصرف
تجهیزات و ملزومات پزشکی در چهار گروه تخصصي چشم ،مغز و اعصاب ،ارتوپدي و
قلب مورد بررسي قرار گرفت .در مرحله اول تجهيزات مصرفي در گروههاي تخصصي
مورد نظر و پروسيجرهاي مرتبط با آنها طبق آمار مصرف ثبت شده در سامانه دارو و
تجهيزات و با توجه به نسبت هزينه آنها به كل هزينههاي ملزومات پزشكي مصرفي
بر اساس نظرات کارشناسان انتخاب گردیدند .منبع دادهها ،پرونده پزشكي بيماران
بستري در بيمارستانهاي آموزشی منتخب شهر تهران در بازه زماني يك ماهه
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(تير ماه  /1393تير ماه  )1392بود .با مراجعه به فهرست اعمال اتاقهاي عمل
بيمارستانهاي منتخب و طي جلسات مشترك با نمايندگان واحد ترخيص ،واحد
فناوري اطالعات و واحد مدارك پزشكي هر بيمارستان ،فهرست بيماراني كه اقالم
مورد نظر براي آنها به كار گرفته شده بود استخراج و طبق فرمت طراحي شده
مشخصات كاالهاي مصرفي و هزينههاي مربوطه به تفكيك سهم بيمار ،سازمان و يا
يارانه سالمت از اطالعات ثبت شده در پرونده بيماران ،گردآوري شد .در پایان صحت
كلي اطالعات گردآوري شده طي جلسه با نمايندگان اداره كل تجهيزات پزشكي
سازمان غذا و دارو بررسي شد.
 -1-4پرداختهاي غير رسمي

پرداخت هـاي غيـر رسـمي عبـارت اسـت از پرداختهـای نقـدی و یـا غیرنقـدی توسـط
یـک فـرد بـه ارائهکنندگان خدمات سلامت که بخشـی از صورتحسـاب بیمار نمی باشـد.
پرداخت هـاي غيررسـمي يك مانع عمده در راه اصالح سيسـتم بهداشـت و درمـان در هر
کشـور میباشـد و شـکلی از فسـاد مالی تلقی شـده و اثرات نامطلوب بسـياري بر عملكرد
نظام سلامت دارد.
 y yتعداد شكايات از پرداخت هاي غير رسمي

از طریـق دفتـر نظـارت و اعتباربخشـي امـور درمـان وزارت بهداشـت در
مـرداد ماه سـال  1393با معاونت هاي درمان دانشـگاه هاي علوم پزشـكي
در خصـوص گـزارش تعـداد مـوارد شـكايات در خصـوص پرداخت هـاي
غير رسـمي در تير و مرداد  1392و مدت مشـابه در سـال  1393مكاتبه
گرديد.

 -1-5حفاظت مالی بیماران

شـاخص سـهم بيمار از پرونده هاي بسـتري عبارت است از نسـبت ميزان پرداخت
مسـتقيم بيمـار بيمـه شـده در هنـگام دريافت خدمـات بـه کل هزينههاي بخش
ت کلـي بيمـار در هزينه هاي
بسـتري .اين شـاخص براي سـنجش ميزان مشـارک 
درمانـي بـه کار مـيرود و ميزان بـاالي پرداخت نقدي بيمار کاملا مرتبط با صرف
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هزينه هاي كمرشـكن و فقيركننده توسـط مردم اسـت .سـهم بيمار بيمه شـده از
پرونده هـاي بسـتري شـامل قسـمتی از هزینـه درمـان اسـت که بر مبنـای تعرفه
مصـوب ،بیمه شـده بایـد در زمـان دریافت خدمـات پرداخت نماید.
ديگـر شـاخص هاي حفاظـت مالـي عبارتنـد از  -1شـاخص سـهم بيمـه از هزينـه
پرونده هاي بسـتري و  -2سـهم يارانه دولت از هزينه پرونده هاي بسـتري .اطالعات
مربـوط بـه ميانگين سـهم بيمـار از پرونده هاي بسـتري ،سـهم بيمه و سـهم يارانه
دولـت از پرونده هـاي موجود در سـامانه سـپاس وزارت بهداشـت ،اسـتخراج گرديد.
براي اطمينان از كيفيت داده هاي بيمارسـتان هاي متصل به سـپاس چك ليسـتي
تهيـه شـد كـه مهم تريـن معيارهـاي ورود بيمارسـتان ها بـراي قابـل قبـول بـودن
داده هـاي مربـوط بـه تير مـاه  1393به شـرح زير اسـت:
 y yاختلاف مجموع سـهم بيمار ،بيمه پايه و تكميلـي ،يارانه و تخفيفات
از هزينـه كل پرونـده بيمار بسـتري كمتر از  20هزار ريال باشـد؛
 y yسـرجمع كلـي هزينه هاي پرونـده با گـروه خدمات اختالفي نداشـته
باشد؛
 y yسـهم بيمـار ،بیمه و یارانه در سـرجمع كلـي هزينه هاي پرونـده برابر
با سـهم بيمـار ،بيمه و يارانـه در گروه خدمات باشـد؛
 y yبیمارسـتان های تحت پوشـش سـامانه ثبـت الکترونیکی كـه بيش از
 50پرونـده در تيرمـاه  1393وارد کرده باشـند؛
 y yتاييد فني اطالعات بيمارسـتان ها توسـط كارشناسـان حوزه سـامانه
ثبت الکترونیکی انجام شـده باشـد.
در نهايـت  47بيمارسـتان ( 19000پرونده) براي ارائه شـاخص هاي هزينه انتخاب شـدند
(تاريخ اسـتخراج داده ها 28 :مرداد ماه سـال  1393می باشـد) شـامل:
الف -ميانگين سهم بيمار از پرونده هاي بستري؛
ب -ميانگين سهم يارانه دولت از پرونده هاي بستري؛
ج -ميانگين سهم بيمه از پرونده هاي بستري.
عالوه بر این ،به منظور تعیین تعداد افرادی که بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت در
سامانه الکترونیک سازمان بیمه سالمت ثبت نام کرده و تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفتهاند،
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یک استعالم کتبی توسط معاونت درمان وزارت بهداشت از سازمان بیمه ایرانیان صورت
گرفت.
 -1-6نسبت زايمان به روش سزارين

ميـزان زايمـان بـه تفكيك نوع زايمان و نـوع مراكز ارائه دهنده خدمـت به تفكيك دولتي،
خصوصـي ،تاميـن اجتماعـي ،نيروهاي مسـلح ،خيريه و سـاير نهادها (دانشـگاه آزاد ،بنياد
جانبـازان ،شـاهد ،صنعـت نفت و بانك ها) در سـال  1392و سـه ماهه اول طـرح تحول در
سـال  15( 1393ارديبهشـت الـی 15مـرداد) از اطالعات موجود در سـامانه ثبت اطالعات
مـادر و نـوزاد وزارت بهداشـت و درمـان و اطالعـات ارسـالی معاونـت درمان دانشـگاههای
علوم پزشـکی سرارسـر کشور اسـتخراج گردید. .
 -1-7تعـداد بیمارسـتانهای دارای پزشـک متخصص مقیم به کل بیمارسـتانها و
تعداد پزشـکان متخصص به بیمارسـتان

با هدف دسترسی مردم در تمام ساعات به پزشک متخصص خصوصا برای بیماران اورژانسی،
این شاخص تدوین شده است .از پرتال ستاد طرح تحول سالمت این شاخص اخذ شد و
حداقل ،حداکثر و میانگین تعداد پزشک مقیم متخصص برای سه ماهه خرداد ،تیر و مرداد
ارایه شده است.

نتايج

نتایج ارزیابی شاخص های هشت گروه بترتیب زير است:

 2نتايج
 -2-1رضایت سنجی بیماران بستری ،پزشکان و پرستاران از طرح تحول سالمت
  الف -رضایت مندی بیماران بستری از خدمات:
جدول  -1مشخصات بیماران ترخیص شده در تاریخ  1الی  7تیر ماه 1393

حجم نمونه

 1530نفر

نسبت زن به مرد

 48/52درصد

میانگین سن

 42/7سال

میانگین مدت بستری

 5/3روز (بيشترين  52و كمترين  2روز)
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نمودار  -1درصد رضایت از بسته های طرح تحول سالمت ارایه شده توسط بیماران ترخیص
شده در اول تا هفتم تيرماه 1393

در این نظرسـنجی ،رضایت مندی کامل از تمام خدمات ارایه شـده 30،درصد بود .بیشترین
نارضایتی از مدیریت شـکایات در بیمارسـتان و سـپس فرایند ترخیص بود .رضایت مندی
کامـل از هتلينـگ فقـط  11درصد بـود .در بین تیم درمانی (تیم درمانی شـامل پزشـک،
پرسـتار و سـایر پرسـنل شـاغل در بخش های بسـتری می باشـد) ،بیشـترین نارضایتی از
خدمـات پرسـتاری بـود و رضایـت کامل از کل تیـم درمانی در این پرسشـگری  35درصد
بـود .در بیـن تیـم درمانـی ،خدمات ارایه شـده از طرف پزشـکان بیشـترین رضایت مندی
کامل را در مقايسـه با سـاير اعضاي تيم بدسـت آورده اسـت .ارایه فرانشـیز جدید در طرح
تحـول سلامت ،همچنـان با  28درصـد نارضایتی از طرف مردم اعالم شـده اسـت.
• رضایت از فرانشیز 73 :درصد
• رضایت از هتلینگ 79 :درصد
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شكل -1توزیع مکانی بیماران پرسشگری شده در رضایتسنجی از بیماران (حجم نمونه =)1530
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  ب -پزشکان شاغل در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

y yهمکاران طرح:

جدول  -2مشخصات پزشکان همکار طرح تحول سالمت شاغل در بيمارستان هاي تابعه
وزارت بهداشت

حجم نمونه
نسبت زن به مرد

 206نفر

 30/70درصد

میانگین سن

 47/8سال

تاهل

 90درصد متاهل

وضعیت استخدام

 51درصد رسمی

تمایل به ادامه همکاری در محل کار کنونی تا آخر سال

 91درصد

دارای مطب شخصی قبل از طرح

 62درصد

این گروه از پزشکان بعنوان گروه اصلی همکار در طرح تحول سالمت 91 ،درصد اعالم
ماندگاری در محل کار کنونی را کرده اند.
نمودار  -2درصد رضایت پزشکان همکار طرح تحول سالمت در بيمارستان هاي تابعه وزارت
بهداشت از طرح تحول سالمت
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در ایـن بررسـی  22درصـد پزشـكان رضایـت کامـل از اجـزای طـرح تحـول داشـتند.
بیشـترین دلیـل نارضایتـی ،تعطیلی مطب ( 39درصد) و سـپس رسـیدگی به شـکایات و
درخواسـت ها (38درصـد) بود .بیشـترین رضایت در مقایسـه با سـایر اجـزا ،از تجهیزات و
تسـهیالت تشـخیصی ( 32درصد) بود .کیفیت فعالیت پزشـکان بعد از اجرای طرح هنوز
ارزیابی نشـده اسـت ،اما در پرسشـگری تلفنی از خود افراد رضایت از کیفیت کار (درقالب
خود ارزيابي) پرسـش شـد .در این پرسشـگری 28 ،درصد از پزشـکان همکار طرح تحول
سلامت ،از کیفیـت خدماتـی که ارایـه کردهانـد ،رضایت کامل داشـتهاند.
نمودار  -3درصد تغییرات ذکر شده توسط پزشکان همکار طرح بعد از اجرای طرح تحول
سالمت در بيمارستان هاي تابعه وزارت بهداشت

مراجعین
در حـدود  60درصـد از پزشـکان همـکار طـرح تحول ابـراز کرده انـد که تعـداد
ِ
آنهـا افزایـش داشـته اسـت .در بین گروه پرسشـگری شـده 20 ،درصـد افزایـش درآمد را
ذکـر کرده اند.
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y yپزشکان شاغل در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی غیر
همکار در طرح:
جدول  -3مشخصات پزشکان غير همکار طرح تحول سالمت شاغل در بيمارستان هاي تابعه
وزارت بهداشت

حجم نمونه

 97نفر

نسبت زن به مرد

 30/67درصد

میانگین سن

 47/1سال

تاهل

 91درصد متاهل

وضعیت استخدام

 54درصد رسمی

تمایل به ادامه همکاری در محل کار کنونی تا آخر سال

 83درصد

دارای مطب شخصی

 68درصد

تمایل به همکاری در طرح تحول سالمت

 34درصد

نمودار  - 4درصد تغییرات ذکر شده توسط پزشکان غیر همکار طرح بعد از اجرای طرح
تحول سالمت در بيمارستان هاي تابعه وزارت بهداشت
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تعداد مراجعین  34درصد از پزشکان غیر همکار شاغل در بیمارستانهای تابعه وزارت
بهداشت ،افزایش داشته است
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نمودار  -5درصد تغییرات ذکر شده بعد از اجرای طرح تحول سالمت توسط پزشکان شاغل
در بيمارستان هاي تابعه وزارت بهداشت

پزشکان شاغل در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت (همکار و غیرهمکار در طرح)
47درصد اعالم کردند که مراجعین به بیمارستان ها افزایش یافته است 13 .درصد از پزشکان
افزايش درآمد را ذکر كردهاند.
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y yپزشکان شاغل در بیمارستان های غیر تابعه وزرات بهداشت (اعم از دولتی ،خصوصی
و خیریه) و غير همكار طرح:
جدول  -4مشخصات پزشکان شاغل در بیمارستان های غیر تابعه وزرات بهداشت (اعم از
دولتی ،خصوصی و خیریه) و غير همكار طرح

حجم نمونه

 300نفر

نسبت زن به مرد

 26/74درصد

میانگینسن

 53/4سال

تاهل

 91درصد متاهل

وضعیت استخدام

 13درصد رسمی

تمایل به ادامه همکاری در محل کار کنونی تا آخر سال

 81درصد

تمایل به همکاری در طرح تحول سالمت

 39درصد

نمودار  -6درصد تغییرات ذکر شده بعد از اجرای طرح تحول سالمت پزشکان شاغل در
بیمارستان های غيرتابعه وزارت بهداشت (اعم از دولتی ،خصوصی و خیریه) و غير همكار طرح

تعداد مراجعین و تغییر درآمدی در این گروه نسبت به پزشکان شاغل در بیمارستان های
وزارت بهداشت خیلی کمتر بوده است.
افزایش تعداد مراجعین بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت ،در مقایسه با این گروه  7برابر
بیشتر ذکر شده است
 40ارزیابی طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان  -شهريورماه1393

شكل -2توزیع مکانی کل پزشکان پرسشگری شده در نظرسنجی از پزشکان (حجم نمونه =)800

  ج -پرستاران

y yپرستاران شاغل در بخش های همکار طرح تحول سالمت شاغل در بیمارستان های
تابعه وزارت بهداشت
جدول  -5پرستاران شاغل در بخش های همکار طرح تحول سالمت شاغل در بیمارستان های
تابعه وزارت بهداشت

 126نفر

حجمنمونه
نسبت زن به مرد
میانگینسن

 36سال

 73/8درصد متاهل

تاهل
وضعیت استخدام
تمایل به ادامه همکاری در محل کار کنونی تا آخر سال
افزایش تعداد شیفت
میانگینافزایش
تعداد مراجعین

 82/17درصد

 60/3درصد رسمی
 76/2درصد
 29/4درصد
 25ساعت در ماه
 74درصد بدون تغییر
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تعداد شیفت با میانگین  25ساعت در ماه افزایش یافته است این افزایش را  30درصد
پرستاران همکار طرح تحول سالمت ذکر کردند.
نمودار  -7درصد رضایت از طرح تحول سالمت ارایه شده توسط پرستاران همکار طرح
شاغل در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت

بیشترین نارضایتی از تعداد مراجعین ( 38درصد) بوده است برخورد بیمار بعد از اجرای طرح
تحول سالمت ،موجب نارضایتی در پرستاران نشده است (صفر درصد) .نارضایتی كل از
اجزای طرح تحول سالمت  22درصد در پرستاران ذکر شده است.
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شــكل  -3توزیع مکانی پرستاران همکار طرح تحول سالمت در نظر سنجی از پرستاران
(حجم نمونه = )126

y yپرستاران شاغل در بخش های غیر همکار طرح تحول سالمت شاغل در بیمارستان های
غیرتابعه وزارت بهداشت (اعم از تامين اجتماعي ،خصوصی ،خیریه و غیره )
جدول  -6مشخصات پرستاران شاغل در بیمارستانهای غیر همکار طرح تحول سالمت شاغل
در بیمارستانهای غیر تابعه وزارت بهداشت (اعم از تامين اجتماعي ،خصوصی ،خیریه و غیره )

حجم نمونه

 74نفر

نسبت زن به مرد

 84/16درصد

میانگین سن

 33/6سال

تاهل

 70درصد متاهل

وضعیت استخدام

 25/7درصد رسمی

تمایل به ادامه همکاری در محل کار کنونی تا آخر سال

 75/7درصد

تمایل به همکاری در طرح تحول سالمت

 46درصد
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نمودار  –8تمايل به ماندگاري در محل كار كنوني (پزشكان و پرستاران)

همکاران پزشک شاغل در یبمارستان های تابعه وزارت بهداشت بيشترين تمايل به ماندگاري
در بين گروه هاي ارايهدهندگان خدمات مربوط به در طرح تحول سالمت را دارند .تمایل به
ماندگاری در محل کار کنونی می تواند نشانگر رضایت افراد از مداخالت اجرا شده در طرح
تحول باشد .با توجه به افزایش دریافتی پزشکان همکار طرح ،در مقایسه با سایر گروه ها ،این
گروه بیشترین تمایل را ذکر کرده اند.
نمودار  -9تمایل به همکاری در طرح تحول سالمت (پزشكان و پرستاران)

پزشکان و پرستاران غیرهمکار طرح ،تمایل به همکاری را ذکر کردهاند .درصد تمایل به
همکاری از طرف بیمارستانهای غیر تابعه وزارت بهداشت ،باالتر است.
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 -2-2دسترسی به ارائهکنندگان تخصصی (ماندگاری – مقیمی)

پزشكان شركتكننده در اين مطالعه 95 ،نفر زن ( 47/5درصد) و  105نفر ( 52/5درصد)
مرد بودند .جدول شماره هفت توزيع تخصص ها را در نمونه مورد مطالعه نشان مي دهد.
جدول  -7فراواني پزشكان مورد مطالعه بر حسب تخصص (حجم نمونه = )200

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تخصص

تخصص

تخصص

بيهوشي

 16 32كليه و مجاري ادرار

7

 3/5آسيب شناسي و آزمايشگاه

4

2

داخلي

 16 32جراحي مغز و اعصاب

7

 3/5گوش و حلق و بيني

3

1/5

كودكان

 13 26چشم پزشكي

7

 3/5ارتوپدي

2

1

جراحي عمومي

 11/5 23روانپزشكي

6

2

1

زنان و زايمان

 11 22عفوني

5

 2/5جراحي قلب و عروق

2

1

5

 2/5پوست و مو

1

0/5

داخلي قلب و عروق

14

7

طب اورژانس

3

راديولوژي

در پاسخ به سوال ":آیا پرداخت های مربوط به مقیمی و (یا) ماندگاری مربوط به دو ماه
قبل (ماههای خرداد و تیر) را دریافت کردهاید؟"  30درصد از پزشكان چنين اذعان
داشتند كه پرداخت هاي مرتبط با طرح تحول را به طور كامل دريافت كرده اند 40 ،درصد
چنين پاسخ داده اند كه تا حدودي اين پرداخت ها را دريافت كرده اند و  30درصد گزارش
كردند كه هنوز پرداختي بابت طرح دريافت نكرده اند .عالوه بر اين ،در پاسخ به سوال "آیا
كارانه دو ماه قبل (ماههای خرداد و تیر) را دریافت کرده اید؟"  33درصد از پزشكان
اعالم كردند كه كارانه را به طور كامل دريافت كردند 35 ،درصد چنين گزارش كردند كه كارانه
دو ماه قبل را به طور كامل دريافت نكرده اند و  32درصد هم اعالم كردند كه هنوز وجهي بابت
كارانه دو ماه قبل از پرسشگري دريافت نكرده اند.
در جدول شماره  8نظرات پزشكان در خصوص اقامت در مناطق محروم پس از پايان دوره
فعاليت منعكس شده است .براساس نتایج این نظرسنجی  42درصد از پزشکان در صورتی که
از روند پرداخت های کنونی به پزشکان در قالب طرح تحول در آینده مطمئن باشند ،حاضر به
ادامه فعالیت در مناطق محروم هستند.
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جدول  -8فراوانی پاسخ به ادامه فعالیت در مناطق محروم پس از ایفای تعهدات

در صورت ادامه روند پرداخت های کنونی حتما می مانم

(36 )%18

در صورت ادامه روند پرداخت های کنونی احتماال می مانم

(48 )%24

بعید می دانم که در مناطق محروم ادامه فعالیت بدهم
هرگز حاضر نیستم که تحت هیچ شرایطی در این مناطق بمانم
هنوز تصمیم نگرفته ام

(33 )%16/5
(46 )%23
(37 )% 18/5

از جمله مهم ترین دالیل عدم تمایل پزشکان برای کار در مناطق محروم نارضایتی از وضعیت
پرداخت های فعلی ،عدم اطمینان به استمرار پرداخت ها و آينده طرح تحول ،تعداد ناکافی
بیماران در این مناطق ،دالیل شخصی و خانوادگی ،سختی زندگی در مناطق محروم ،کمبود
نیرو و بار کاری زیاد ،و کمبود تجهیزات و امکانات در مراکز درمانی مناطق محروم اعالم
گردید (جدول شماره .)9
جدول  -9فراواني داليل اصلي ذكر شده براي عدم تمايل پزشكان به ادامه خدمت در مناطق
محروم پس از ايفاي تعهدات

علل نارضايتي

درصد

نارضايتي از وضعيت پرداخت هاي فعلي

34

داليل شخصي و خانوادگي

14

عدم اطمینان در مورد تداوم پرداخت ها و وضعیت طرح تحول در آینده

12

سختي زندگي در مناطق محروم

10

نارضايتي از بسته شدن مطب ها

10

كمبود نيرو و بار كاري زياد

8

عدم وجود تجهيزات و امكانات كافي

5

زياد بودن ماليات ها

5

برخورد نامناسب مسئولين

2
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 -2-3تأمین دارو و تجهیزات پزشکی
  الف -نسبت مراجعه خرید دارو یا ملزومات پزشکی و یا خدمات (شامل رادیولوژی،

آزمایشگاه و مشاوره) از خارج از زنجیره تامین بیمارستان

براساس دستورالعمل طرح تحول (دستورالعمل برنامه كاهش پرداختي بيماران بستري) كليه
داروها ،تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي بيماران بستري بايد توسط بيمارستان تامين
گردد و بيماران جهت تهيه اين اقالم به خارج از بيمارستان ارجاع داده نشوند .عالوه بر اين،
بيمارستان هاي مشمول اين طرح موظف شده اند كه تمامي خدمات تشخيصي و درماني مورد
نياز بيماران را كه در فهرست بيمه پايه و برنامه مي باشد به بيمار عرضه نمايند و در صورتي كه
بيمارستان امكانات موجود را نداشته باشند ،براساس زنجيره ارجاع بيمارستاني عمل نمايند.
الزم به ذكر است كه در صورت ارجاع بيمار به ديگر مراكز جهت خدمات تشخيصي و مشاوره،
هزينه خدمات ياد شده و هزينه نقل و انتقال بيمار بر عهده بيمارستان ارجاع دهنده مي باشد.
نتايج پرسشگري تلفني  516بيمار پذيرش شده در بيمارستان هاي كل كشور در مرداد ماه
 1393حاكي از اين امر است كه در كل بيمارستان هاي مورد مطالعه  9/85درصد از بيماران
بستري (در زمان بستري در بخش) جهت خريد دارو و  3/2درصد از بيماران بستري
(در زمان بستري در بخش) جهت خريد ملزومات پزشكي به بيرون از بيمارستان ارجاع
داده شده اند .از طرف ديگر ،براساس نتايج پرسشگري صورت گرفته از بين  1530بيمار
بستري در بيمارستان هاي منتخب از كل بيمارستان هاي كشور در تاريخ  24تير ماه الي
 25مرداد ماه  ،1393مجموعاً  6/1درصد از بيماران بستري در بيمارستان در طي مدت
حضور در بيمارستان (اقامت در بخش اورژانس يا بستري) جهت دريافت خدمات تشخيصي
آزمايشگاه و  7/8درصد از بيماران بستري در بيمارستان در طي مدت حضور در بيمارستان
(اقامت در بخش اورژانس يا بستري) جهت دريافت خدمات تشخيصي تصويربرداري به
بيرون از بيمارستان (خارج از زنجيره تامين) ارجاع داده شده اند و هزينه خدمات دريافتي
تصويربرداري يا آزمايشگاه آنها نيز توسط بيمارستان پرداخت نشده است.
  ب -هزینه خريد دارو يا ملزومات پزشكي یا خدمات (شامل رادیولوژی ،آزمایشگاه و

مشاوره) از خارج از زنجیره تامین بيمارستان

براساس نتايج ،ميانگين هزينه پرداخت شده توسط بيماران بستري در بخش براي تهيه دارو
خارج از زنجيره تامين بيمارستان  880,000ريال و براي ملزومات مصرفي  1,410,000ريال
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بوده است .عالوه بر اين ،ميانگين هزينه پرداخت شده توسط بيماران (در زمان اقامت در
بخش اورژانس يا بستري) براي دريافت خدمات آزمايشگاه (خارج از زنجيره تامين بيمارستان)
بهطور متوسط  1,124,850ريال و براي خدمات تشخيصي تصويربرداري  948,200ريال
بوده است.
جدول  -10نسبت مراجعه خرید دارو یا ملزومات پزشکی و یا خدمات (شامل رادیولوژی،
آزمایشگاه و مشاوره) از خارج از زنجیره تامین بیمارستان و هزينه خدمات

حجم نمونه مورد
بررسی

درصد

متوسط هزینه (ریال)

دارو

516

9/85

880,000

ملزومات مصرفی و تجهیزات

516

3/2

1,410,000

آزمایش

1530

6/1

1,124,850

تشخیصی تصويربرداري

1530

7/8

948,200

تعداد موارد ارجاع

ج -مقايسه ميانگين قيمت ملزومات مصرفی پزشكي در تيرماه   1392با تیرماه 1393

نتایج مطالعه گذشتهنگر بررسی پرونده بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب
شهر تهران نشان داد که ميانگين قيمت ملزومات پزشكي مصرفی در چهار گروه اصلي
پزشکی (قلب ،ارتوپدي ،مغز و اعصاب و چشم پزشكي) در تیرماه  1393نسبت به تیرماه
 ،1392به ترتیب  ،%32 ،%32 ،%37و  %48کاهش داشته است.
د -مقایسه میزان مصرف ملزومات پزشكي در تيرماه  1392با تیرماه 1393

نتایج مطالعه گذشته نگر بررسی پرونده بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب منتخب شهر
تهران نشان داد که میزان مصرف ملزومات پزشکی قلب در تیرماه  1393نسبت به تیرماه
 ،1392میزان  %3/68رشد داشته که این میزان رشد در مصرف اقالم مورد مطالعه (انواع
استنت ،بالون ،کاتتر و گایدوایر) با توجه به افزايش بار ارائه خدمات مربوطه (نه درصد افزایش
بار مراجعات بستری) ،كمتر از حد انتظار به نظر مي رسد و این امر میتواند بدین مفهوم باشد
که افزايش مصرفِ ناشي از كاهش قيمتها و یا کاهش هزینه های بستری به دنبال طرح
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تحول صورت نگرفته است .با این حال ،به علت محدودیتهای مطالعه تا زمان انتشار این
گزارش رقم دقیق افزایش یا کاهش مصرف در ملزومات مصرفی دیگر تخصص ها مشخص
نشد که این مهم نیازمند بررسی بیشتر میباشد.
 -2-4تعداد شکایت از پرداختهای غیر رسمی

تعداد کل شکایات واصله به معاونین درمان در خصوص پرداختهای غیر رسمی در 34
دانشگاه ،در ماههای خرداد و تیر سال  1392برابر  158مورد و در مدت مشابه سال 1393
برابر  137مورد بود.
الزم به ذکر است براساس استعالم کتبی معاونت درمان وزارت بهداشت از سازمان بیمه
ایرانیان ،تعداد افرادی که بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت در سامانه الکترونیک سازمان
بیمه سالمت ثبت نام کرده و تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته اند برابر با  6.400.000نفر
بوده است.
 -2-5حفاظت مالی بیماران
ميانگينسهمبيمارازپرونده هايبستري

ميانگين سهم بيمار بيمه شده از هزینه پروندههاي بستري در تيرماه سال  ،1393برابر
 8درصد بوده است .اين ميزان براي كل بيماران بستري (بيمه شده و فاقد بيمه) 10
درصد بوده است.
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در  89درصد از بيمارستانها سهم بيمار از
پرونده هاي بستري كمتر از  10درصد بوده
است.

نمودار -10میانگین سهم بيمار از هزينه پرونده هاي بستري  -تيرماه 1393
در  47بيمارستان كشور ( 19000پرونده)
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 -2-6نسبت زايمان به روش سزارین به کل زایمانها

بـر اسـاس آمار موجود ،ميزان سـزارين در كل كشـور در سـال  1392برابـر  56/1درصد از
كل زايمان هـاي صـورت گرفته ( 1430739مورد زايمان) و در سـه ماهـه اول طرح تحول
( 1393/2/15الـی  )1393/5/15برابـر  53/6درصـد از كل مـوارد زايمـان ( 389492مورد
زايمـان) بـوده و بـا کاهـش  2/5درصـدی همراه بـوده اسـت .در نمـودار  ،11آمار ميانگين
سـزارين در سـال  1392در  366بیمارسـتان دولتـی وابسـته بـه وزارت بهداشـت139 ،
بيمارسـتان خصوصي 63 ،بيمارسـتان تأمين اجتماعي 36 ،بيمارستان وابسته به نيروهاي
مسـلح 26 ،بيمارسـتان خيريـه و  24بيمارسـتان وابسـته بـه سـایر نهادها (دانشـگاه آزاد،
شـرکت نفـت ،بنیـاد جانبـازان ،بانک هـا و شـاهد) با آمار سـزارين در سـه ماهـه اول طرح
تحول ( 1393/2/15تا  )1393/5/15در همین بیمارسـتان ها مقايسـه شـده اسـت .درصد
سـزارین از کل مـوارد زایمـان در سـال  1392در بیمارسـتانهای دولتی وابسـته به وزارت
بهداشـت ،خصوصـی ،تامیـن اجتماعی ،خیریه ،نیروهای مسـلح و سـایر بیمارسـتان ها به
ترتیـب برابـر  65/3 ،70 ،48/1 ،87/9 ،47/1و  81/4بـوده اسـت .ایـن در حالـی اسـت که
درصـد سـزارین از کل مـوارد زایمـان در سـه ماهـه اول طـرح در بیمارسـتان های مذکور
بـه ترتیـب برابـر  65/5 ،72/6 ،47/9 ،87/5 ،41/8و  82/2بـوده اسـت .بر اسـاس داده هاي
موجود ميتوان گفت كه ميزان سـزارين در سـه ماهه اول طرح نسـبت به ميانگين سـال
قبل در بيمارسـتان هاي دولتـي برابر  5/3درصد ،در بيمارسـتان هاي تأمين اجتماعي برابر
 0/2درصـد ،و در بیمارسـتان های خصوصـي برابـر  0/4درصـد کاهـش داشـته و در ديگـر
بيمارسـتان ها تـوام بـا افزايـش بـوده كه نيازمنـد توجه و بررسـي بيشـتر در اين خصوص
مي باشد.
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نمودار  - 11مقايسه نسبت زایمان به روش سزارین در سال  1392با سه ماهه اول طرح تحول
در سال1393

نمودار  -12تعداد پزشکان مقیم متخصص در سه ماه خرداد ،تیر و مرداد 1393
ّ -91وکبس هحتشم دسج ثَلتّب ثِ ايي تشتیت ثبؿذ:


...
... o


...

ثِ ايي هؼٌی کِ اٍلیي ثَلت گشد تَپش ،دٍهیي گشد تَخبلی ٍ ػَهیي هشثغ تَپش .لطفب دس ػشاػش هتي ّش خب کِ ًیبص ثِ دسج
ثَلت ّؼت ،لبػذُ فَق پیشٍی ؿَد؛
 -92دس كفحِ  2-7 ،2-6 ،49ؿَد ٍ تشتیت دسج ثِ ايي تشتیت ثبؿذ:


تؼذاد ثیوبسػتبىّبی داًـگبّی کل کـَس:



تؼذاد ثیوبسػتبىّبی داسای پضؿک همین هتخلق 382 :ثیوبسػتبى ( 67دسكذ کل ثیوبسػتبىّبی داًـگبّی)؛



تؼذاد پضؿکبى همین هتخلق:

حداکثر تعداد پزشک مقیم متخصص در تیر ماه  903( 1393نفر) گزارش شده است
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-2-7تعداد بیمارستان های دارای پزشک متخصص مقیم به کل بیمارستان ها و
تعداد پزشكان متخصص به بيمارستان

y yتعداد بیمارستانهای دانشگاهی کل کشور561 :
 y yتعداد بیمارستانهای دارای پزشک مقیم متخصص 382:بیمارستان ( 67درصد
کلبیمارستانهایدانشگاهی)
y yمیانگین پزشکان مقیم متخصص در مرداد ماه813 :
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برخیچالشهایموجود
طرحتحولنظامسالمت

 3برخی چالشهای موجود طرح
تحولنظامسالمت
 -3-1رضايت سنجي ها

  الف -با وجود اجراي فرانشيز ده درصد ،هنوز نزديك به  30درصد از بيماران از
پرداخت ها ،اظهار نارضايتي داشتند.
  ب -بيشـترين تمايـل بـه مانـدگاري در محـل كار كنونـي در بيـن گروه هـاي
ارايهدهنـدگان خدمـات ،مربـوط بـه پزشـكان شـاغل در بخش هـاي دانشـگاهي
همـکار طـرح بـود .با توجـه به تمايـل گروه هاي غيرهمـکار بـراي ورود و همكاري
در طـرح ،بهتـر اسـت مشـاركت ايـن گروه هـا در طـرح جلب شـود.
   ج -رضايت سنجي ها بالفاصله بعد از اجراي طرح تحول سالمت انجام شد.
بررسي هاي مقطعي براي مشخص نمودن روند رضايت سنجي در آينده مي تواند
مناسب باشد.
 -3-2دسترسي به ارايه كنندگان تخصصي

مانـدگاري پزشـكان در مناطـق محـروم ترغيـب پزشـكان بـه فعاليـت در مناطق
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محـروم و كمتـر توسـعه يافته كشـور يكـي از دغدغه هاي سياسـتگذاران بخش
سلامت كشـور مي باشـد .براسـاس نتايج نظرسـنجي صورت گرفته ،نارضايتي از
وضعيـت پرداخت هـا و عـدم اطمينـان در مورد آينـده طرح تحـول از جمله داليل
مهـم عـدم تمايـل پزشـكان بـراي مانـدگاري در مناطـق محـروم اسـت .توجه به
نتايـج ايـن پژوهش و اجـراي اقدامات مقتضـي جهت بهبود وضعيـت دريافت ها و
افزايـش اطالعرسـاني بـه پزشـكان در خصوص طرح تحـول و اهـداف آن ميتواند
سياسـتگذاران را در راسـتاي ترغيـب پزشـكان بـه فعاليـت در مناطـق محروم و
كمتر توسـعه يافته كشـور كمـك نمايد.
-3-3تأمین دارو و تجهیزات پزشکی

يكـي از اهـداف اصلـي طـرح كاهـش و در نهايـت حذف ارجـاع بيمار بـراي خريد
دارو ،ملزومـات پزشـكي و دريافـت خدمـات تشـخيصي بـه بيـرون از بيمارسـتان
مي باشـد .بـا اين كـه از آغاز طرح تحول اقدامات ارزشـمندي جهـت كاهش ميزان
ارجـاع بيمـار به بيـرون از بيمارسـتان صـورت گرفته ،با ايـن حال براسـاس نتايج
ارزيابـي ،بـرای دسـتيابي به اين هـدف مهم الزمسـت تالش و نظارت بيشـتري از
سـوي دانشـگاه ها و بيمارسـتان هاي همـکار طرح صـورت گيرد.
 -3-4حفاظت مالي

هنوز  8درصد از بيماران فاقد بيمه هستند.
سياســت هاي كلــي ســامت ابالغــي مقــام معظــم رهبــري بــه همگانی ســاختن
بیمــه پایــه درمــان ،پوشــش کامــل نیازهــای پایــه درمــان توســط بیمههــا بــرای
آحــاد جامعــه و کاهــش ســهم مــردم از هزینه هــای درمــان اشــاره نمــوده اســت
تــا آنجــا کــه بیمــار جــز رنــج بیمــاری ،دغدغــه و رنــج دیگــری نداشــته باشــد.
امــا بــا گذشــت بيــش از ســه مــاه از اجــراي برنامــه تحــول ســامت هنــوز همــه
بيمــاران مراجعــه كننــده بــه بيمارســتان بطــور كامــل بيمــه نشــده اند .ايــن
درحالــي اســت كــه تعهــدات بســته هاي طــرح تحــول نظــام ســامت فقــط
بيمــاران بيمــه شــده را تحــت پوشــش قــرار مي دهــد.
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 -3-5لزوم تقویت زیرساخت های مورد نياز براي اجراي تحول نظام سالمت

سیستم اطالعات سالمت (:)HIS
 y yكمتـر از  50بيمارسـتان از  563بيمارسـتان تحـت پوشـش برنامـه تحـول نظـام
سلامت ( 8/8درصـد) داراي اطالعـات قابـل اعتمـاد در سـامانه سـپاس هسـتند؛
 y yنظـام اطالعـات سلامت از يكپارچگـي و انسـجام مـورد نيـاز برخـوردار نيسـت.
مسـئولیت داده هـای سلامت اغلـب در بیـن وزارتخانه هـا و سـازمان های مختلف
تقسـیم می شـود .بـرای اطمینـان از هماهنگـی کافـی یا اشـتراک اطالعـات بین
وزارت بهداشـت و سـایر سـازمان ها تالش هـای ویـژه ای مـورد نیـاز اسـت.
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پيوستها

 4پيوست  ها
.1

.2
.3
.4

1جدول شاخصهاي ارزيابي ( 14شاخص احصاء شده در این گزارش) طرح
تحول نظام سالمت
2پرسشنامه رضايت سنجي بيماران بستري از خدمات
3پرسشنامه نظر سنجي از پزشكان
4پرسشنامه نظر سنجي از پرستاران
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پیوست  -1جدول شاخصهای ارزیابی برنامه طرح تحول سالمت در حوزه درمان
(جهت ارائه در هفته دولت)
ردیف

شاخص

منبع

1

نظرسنجي از پزشكان مبني
بر تصميم به اقامت در
مناطق محروم بعد از اتمام
طرح نيروي انساني

پیمایش

2

نسبت مراجعه خرید دارو
یا ملزومات پزشکی و یا
خدمات (شامل رادیولوژی،
آزمایشگاه و مشاوره) از
خارج از زنجیره تامین
بیمارستان

پیمایش

3

هزینه خريد دارو يا ملزومات
پزشكي یا خدمات (شامل
رادیولوژی و آزمایشگاه و
مشاوره) از خارج از زنجیره
تامینبيمارستان

پیمایش

4

تعداد شكايات راجع به
پرداختهاي غيررسمي در
بيمارستان/دانشگاه(مقايسه
تير  1392و تير )1393

اقدامات انجام شده

نتايج پرسشگري  200پزشك نشان مي  دهد كه  %42از
پزشكان در صورت اطمينان از استمرار روند كنوني اظهار
تمايل كردند كه پس از اتمام دوره طرح خود در مناطق
محروم مي مانند.
در تحلیل  516مورد پرسشنامه ارزیابی رضایت بیمار%9/8 ،
از بیماران برای دارو %3/2 ،از بیماران برای ملزومات از
بیمارستان خارج شدهاند .در تحلیل  1530مورد پرسشنامه
 %6/1از بیماران برای خدمات آزمایشگاهی و  %7/8از بیماران
برای خدمات تشخیصی تصويربرداري حداقل یک بار از
بیمارستان خارج شدهاند.
متوسط هزينه براي دارو 880,000 :ريال
متوسط هزينه براي ملزومات 1,410,000 :ريال
متوسط هزينه براي خدمات آزمایشگاهی 1,124,850 :ريال
ي تصويربرداري:
متوسط هزينه براي خدمات تشخيص 
 948,200ريال
تعداد كل موارد شكايات مرتبط با پرداختهاي غير رسمي
واصله به معاونين درمان:
در دو ماهه (خرداد و تير) سال  158 : 1392مورد
در مدت مشابه سال  137 : 1393مورد.

5

رضایتسنجيپزشکان

پیمایش

در اين بررسي  603پزشك پرسشگري شدند.
رضایتمندی كامل پزشكان از اجزاي طرح 22 :درصد؛
بیشترین دلیل نارضایتی تعطیلی مطب ( 39درصد) و سپس
رسیدگی به شکایات و درخواستها ( 38درصد) بود .بیشترین
رضایت در مقایسه با سایر اجزا ،از ارایه تجهیزات و تسهیالت
مراجعین  60درصد از
تشخیصی جدید ( 32درصد) بود .تعداد
ِ
پزشکان همکار طرح تحول ،افزایش داشته است .در بین گروه
پرسشگری شده 20 ،درصد آنها افزایش درآمد را ذکر کردهاند.
در بین گروه غیر همکار طرح (دانشگاهی و غیر دانشگاهی) در
کل  37درصد تمایل به ورود به طرح را اعالم کردهاند.

6

مقايسه ميانگين قيمت
ملزومات مصرفی پزشكي
در تيرماه  1392با تیرماه
1393

بررسی
پرونده
بیماران

ميانگين قيمت ملزومات پزشكي مصرفی در چهار گروه اصلي
(قلب ،ارتوپدي ،مغز و اعصاب و چشم پزشكي) در تیرماه
 1393نسبت به تیرماه  ،1392به ترتیب ،%32 ،%32 ،%37
و %48کاهش داشته است.
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ردیف

منبع

شاخص

اقدامات انجام شده

7

مقایسه تعداد مصرف
ملزومات مصرفي پزشكي
در تيرماه  1392با تیر
ماه 1393

بر ر سی
پر و ند ه
بیماران

میانگین تعداد لوازم مصرفي پزشكي قلبی در تیرماه 1393
نسبت به تیرماه  1392معادل  %3/68افزایش داشته است.

8

رضايت سنجي کادر
پرستاری

پیمایش

تعداد  200پرستار پرسشگري شده اند.
رضایت مندی كامل پرستاران از اجزاي طرح 24 :درصد
در بین همکاران طرح ،بیشترین نارضایتی از تعداد مراجعین
بوده است اما با وجود این ،برخورد بیمار بعد از اجرای طرح
تحول سالمت ،هیچ گونه نارضایتی در پرستاران را بوجود
نیاورده است .در بین غیر همکاران 46 ،درصد ابراز تمایل
برای ورود به طرح را داشتند.

پیمایش

تعداد ( 1530بیماران ترخیص شده در هفته اول تیر ماه)
پرسشگري شدند.
رضایت مندی كامل بیماران بستری از خدمات30 :درصد؛
بیشترین نارضایتی از مدیریت شکایات در بیمارستان و
سپس فرایند ترخیص بود .رضایت مندی کامل از خدمات
هتلینگ فقط  11درصد بود .در بین تیم درمانی ،بیشترین
نارضایتی از خدمات پرستاری بود و رضایت کامل از کل تیم
درمانی در این پرسشگری  35درصد بود .در بین تیم درمانی،
خدمات ارایه شده از طرف پزشکان بیشترین رضایت مندی را
باعث شده است .ارايه فرانشيز جديد در طرح تحول سالمت
همچنان با  % 30نارضايتي از طرف مردم اعالم شده است.
ميانگين سهم بيماران بيمه شده از كل هزينه پرونده هاي
بستري در تير ماه %8 :1393
داده هاي  47بيمارستان كه معيارهاي مورد نظر را كسب كردهاند
مورد استفاده قرار گرفت و در متن گزارش ارائه شده است.
تعداد بیمارستانهای دانشگاهی کل کشور562 :
تعداد بیمارستانهای دارای پزشک مقیم متخصص382 :
( 67درصد کل بیمارستانهای دانشگاهی)
تعداد پزشکان مقیم متخصص813 :

بیماران

9

رضایت سنجي
بستری از خدمات

10

ميانگين سهم بيمار در
پرونده هاي بستري

HIS

11

تعداد بیمارستان های دارای
پزشک متخصص مقیم به کل
بیمارستانها و تعداد پزشكان
متخصص به بيمارستان در
مردادماه 1393

پرتال طرح
تحول نظام
سالمت

12

نسبت زايمان به روش
سزارین به کل زایمان ها
(به تفکیک بيمارستان های
دولتي و خصوصي ،تامین
اجتماعی و سایر)

در سال  1392بیشترین نسبت زایمان سزارین گزارش شده
نسبت به سایر زایمانها از بیمارستانهای خصوصی ()%88
گزارش شد .این نسبت در بیمارستانهای دانشگاهی به %47
سامانه مادر بود و شامل کمترین نسبت در بین کل بیمارستانهای کشور
و نوزاد
بود .در سال  1393این نسبت در بیمارستانهای دانشگاهی
به  %42رسیده است که همچنان کمترین نسبت در مقایسه
با بیمارستانهای دیگر است .بیمارستانهای خصوصی با
بیشترین نسبت سزارین ( )%88همچنان در رأس قرار دارند.
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ردیف

شاخص

منبع

اقدامات انجام شده

13

سامانه ثبت
الکترونیک
براساس اعالم سازمان بیمه ایرانیان تعداد افراد بیمه شده
تعداد افراد بیمه شده جدید
سازمان
جدید بعد از اجرای طرح تحول برابر با  6.400.000نفر
در جامعه بعد از اجرای
بیمه
بوده است.
طرح تحول نظام سالمت
سالمت
ایرانیان

14

تعداد مراجعه بستري
بيماران به بیمارستانهای
دانشگاهی (در تيرماه
 1392و )1393

تعداد مراجعه بستري بيماران به بیمارستانهای دانشگاهی
(در تيرماه  1393نسبت به تیرماه  9 )1392درصد افزایش
داشته است.

 66ارزیابی طرح تحول نظام سالمت در حوزه درمان  -شهريورماه1393

پيوست  -2پرسشنامه رضايت سنجي بيماران بستري از خدمات

شوارُ پرسشٌاهِ ...
ایه طرح تًسط يزارت تُداضت ،درمان ي آمًزش پسضکی تٍ مىظًر تررسی رضایتمىدی تیماران
تستری در مراکس درماوی در سطح داوطگاٌَای علًم پسضکی کطًر تدوثال اجرای طرح تحًل وظام
سالمت در حال اوجام میتاضد ،تا میسان دستیاتی تٍ ترخی از اَداف طرح تحًل سالمت را مطص
کىد .تىاترایه از ضما تقاضا میضًد تٍ دقت تٍ ایه پرسصَا پاسخ دَید تا پاسخَای ضما راَگطای
مداخالت مىاسة تاضد .الزم تٍ ذکر است کٍ کلیٍ اطالعات ایه پرسطىامٍ محرماوٍ خًاَد ماود ي
ضما وسثت تٍ پاسخ ایه پرسصَا آزاد می تاضید.

بخص اول :سواالت کلی و هطخصات دهوگزافیک بیوار
...................
-1زاًكگبُ ػلَم پعقٌی ٍ ذسهبت ثْساقتی ٍ زضهبًی ... ... ...
ً-2بم ثیوبضؾتبى ... ... ...
ً-3بم پعقي /پعقٌبى هؼبلج ... ... ...
-4ثرف/ثرفّبی هحل ثؿتطی ... ... ...
-5تبضید ثؿتطی ... ... ...

 5.2ؾبػت ثؿتطی ... ... ...

-6تابضید تاطذیم ... ... ...

 6.2ؾابػت تاطذیم ... ... ...

چٌس ضٍظ زض ثیوبضؾتبى ثؿتطی ثَزیس؟ ...........
 -7ػلت تطذیم:
 -3هرگ

 -1اتوبم زٍضُ زضهبًی

 -2ضيبیت قرهی

 -4غیرُ

 -8ؾي ثیوبض( :ثیوبض چٌس ؾبل ؾي زاضز؟).... .... ...
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 -1اظ چِ َطین ثطای پصیطـ زض ثیوبضؾتبى اهسام ًوَزیس؟
 -1از طریق درهاًگاُ تیوارستاى
 -3از طریق اًتقال تَسط اٍرشاًس
ً -5وی داًن

 -2از طریق هطة پسشک
-4اًتقال از یک تیوارستاى دیگر

 -6 غیرُ (لطفا رکر ًواییذ) ... ... ...

ً -9ل ّعیٌِ پطزاذتی ثطای ثؿتطی قسى ثِ تَهبى شًط قَز.....................................
 -10چگًَِ اظ اجطای ثطًبهِ تحَل ًظبم ؾالهت هُلغ قسیس؟
 -1رساًِ (رادیَ /تلَیسیَى /رٍزًاهِ /ایٌترًت)

 -2هراجعِ تِ تیوارستاى

ً -3واز جوعِ

 -4دٍستاى ٍ ّوکاراى

 -5 سایر هَارد

 -6اطالعی از ایي ترًاهِ ًذارم

ًَ -11ع ثیوِ:
ً -3یرٍّای هسلح

 -1خذهات درهاًی

 -2تأهیي اجتواعی

 -4سالهت ایراًیاى

 -5سایر (تا رکر ًام).....................

 -6فاقذ تیوِ

 -12زض نَضتی ًِ ثِ ٌّگبم هطاجؼِ ثِ ثیوبضؾتبى ثیوِ زضهبًی ًساقتیس ،آیب ٍاحس ثیوِگطی
ثیوبضؾتبى ثطای ثیوِ زضهبًی قوب اهسام ًوَز؟
 -1تلی

 -2خیر

آیب اظ ثیوِ هٌول (تٌویلی) اؾتلبزُ هی كطهبییس؟  -1تلی

 -2خیر

بخص دوم :سواالت هزبوط به فزاینذ پذیزش
...................
 .1كبنلِ ظهبًی هیبى زؾتَض ثؿتطی تَؾٍ پعقي تاب ظهابى ثؿاتطی زض ثیوبضؾاتبى ضا چگًَاِ
اضظیبثی هیًوبییس؟
(اظ ًظط قوب ظهبى اًتظبض هجل اظ ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى ًَتبُ ثَز یب ََالًی؟)
 -1کَتاُ(هٌاسة)
هست ظهبى ثِ ضٍظ:

 -2طَالًی(ًاهٌاسة)

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

... .... ...

 .2آیب هجل اظ پصیطـ زض ثیوبضؾتبى اَالػبت ًبكی زض هَضز ثیوبضؾتبى زضیبكت ًوَزیس؟ (آیب
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هجل اظ ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى ،هُبلت هٌتَثی زض هبلت ثطٍقَض ،زكتطچِ ضاٌّوب ،ؾی زی ٍ . . .
جْت اكعایف اَالػبت قوب زض ذهَل هكرهبت هحیٍ ثیوبضؾتبى زض اذتیبض قوب هطاض زازُ
قس؟)

 -1 تلِ

 -2خیر

 -4هَردی ًذارد

ً -3ویداًن

 .3آیب تبضید پصیطـ قوب زض ثیوبضؾتبى تـییط ًطز؟ (آیب پؽ اظ ایٌٌِ تبضید ثؿتطی ثِ قوب اػالم
قس ،تبضید اٍلیِ اػالم قسُ اظ َطف ثیوبضؾتبى تـییط ًطز؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

در صًرتی کٍ جًاب پاسخ دَىدٌ مثثت است سًال  4مطرح ضًد ي در صًرتی کٍ جًاب پاسخ دَىددٌ مىیدی
است ،سًال  4پرسیدٌ وطًد.
 .4آیب تبضید پصیطـ جسیس هجل اظ هطاجؼِ ثِ ثیوبضؾتبى ثِ قوب اَالع زازُ قس؟
(زضنَضتی ًِ تبضید پصیطـ قوب زض ثیوبضؾتبى تـییط ًطز تبضید پصیطـ جسیس قاوب هجال اظ
هطاجؼِ ثِ ثیوبضؾتبى ثطای ثؿتطی ثِ قوب اَالع زازُ قس یب ظهبًی ًِ ثطای ثؿتطی ثِ ثیوبضؾتبى
هطاجؼِ ًوَزیس هتَجِ قسیس ًِ تبضید پصیطـ قوب تـییط ًطزُ اؾت؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .5آیب ػالین ٍ تبثلَّبی ضاٌّوبی ثیوبضؾتبى ٍ ثرف اَالػبت ٍ ضاٌّوابیی پطؾاٌل ثیوبضؾاتبى
ًوي ًوَز تب ثرفّبی ثیوبضؾتبى ضا ثِ ضاحتی ٍ ثسٍى ؾطگطزاًی پیسا ًٌیس؟(آیب ثرفّاب یاب
ٍاحسّبی ثیوبضؾتبى ضا ذیلی ضاحت ٍ ثسٍى ؾطگطزاًی پیسا ًوَزیس؟)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ
در صًرتی کٍ تیمارستان آمًزضی ي درماوی میتاضد سًال  6مطرح ضًد ي در صًرتی کٍ تیمارستان آمًزضدی
ي درماوی ومیتاضد سًال  6پرسیدٌ وطًد.
.6آیب زض هَضز هَاًیي ٍ چبضچَةّبی ثیوبضؾتبى آهَظقی ثِ قوب اَالعضؾبًی قاس؟ (آیاب زض
ٌّگبم پصیطـ ثطای قوب تَيیح زازُ قس ًِ زض كطایٌس زضهبى زاًكجَیبى زض ًٌبض ًبزض پعقٌی
ٍ پطؾتبضی حًَض ٍ هكبضًت كؼبل زاضًاس؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .7آیب اظ ًحَُ ثطذَضز پطؾٌل پصیطـ ضيبیت زاضیس؟(آیب پطؾٌل پاصیطـ ذیلای هاَزة ،ثاب
حَنلِ ،ثب احتطام ٍ زض ًوبل آضاهف ،پصیطـ قوب ضا اًجبم زازًس؟
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد
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 .8اهٌبًبت ضكبّی ،آؾبیكی ٍ ثبجِ ٍاحس پصیطـ ضا چگًَِ اضظیبثی هیًٌیس؟
(اهٌبًبت ضكبّی اتبم اًتظبض ٍاحس پصیطـ هثل ناٌسلی ،تلَیعیاَى ،تللاي ّوگابًی ٍ  . . .ضا
چگًَِ اضظیبثی هی ًوبییس؟ ٍاحس پصیطـ اظ ًظط ثطهاطاضی اضتجابٌ ضاحات ٍ آؾابى هتهاسی
پصیطـ ٍ اهٌبى ضز ٍ ثسل ًوَزى زكتطچِ ثیوِ ٍ اؾٌبز ضا چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟)
 -1عالی

 -3خَب

 -2تسیارخَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

ً -6ویداًن  -7هَردی ًذارد
 .9آیب پطؾٌل پصیطـ ثِ ذَاؾتِّبی قوب تَجِ هیًوَزًس؟(آیب حن اًتربة اهٌبًبت ضكبّی زض
ثسٍ پصیطـ تَؾٍ پطؾٌل پصیطـ ثِ قوب زازُ قس؟)
 -1 تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .10ظهبى اًتظبض ثطای ذبلی قسى ترت ٍ ثؿتطی زض ثرف ضا چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟
(كبنلِ ظهبًی حًَض قوب زض ثیوبضؾتبى تب ظهبى ثؿتطی قاسى زض ثراف ضا چگًَاِ اضظیابثی
هیًوبییس؟
 -1کَتاُ (هٌاسة)

 -2طَالًی (ًاهٌاسة)

ً -3ویداًن  -4هَردی ًذارد

هست ظهبى ثِ زهیوِ... .... ... :
 .11آیب پؽ اظ اتوبم كطایٌس پصیطـ ،پطؾٌلی اظ ثیوبضؾتبى قوب ضا ثِ ثرف ثؿتطی ،ضاٌّوبیی ٍ
هٌتول ًوَز؟
(آیب پؽ اظ ایٌٌِ ًبض قوب زض ٍاحس پصیطـ ثِ اتوبم ضؾیس ،پطؾاٌلی اظ ثیوبضؾاتبى قاوب ضا اظ
ٍاحس پصیطـ تب ثرف ثؿتطی ضاٌّوبیی ٍ هٌتول ًوَز ٍ زض ذهَل هكٌالت ٍ ًگطاًیّبیتبى
ؾَاالتی اظ قوب پطؾیس ٍ ؾؼی زاقت تب اظ ًگطاًیّبی قوب ثٌبّس؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

بخص سوم :سواالت هزبوط به طول بستزی در بیوارستاى
...................
الف) پزضک/پزضکاى
 .12آیب ضكتبض پعقي/پعقٌبًتبى ثب قوب هحتطهبًِ ٍ هتَايؼبًِ ثَز؟(آیب پعقي/پعقٌبًتبى ثب قوب
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هحتطهبًِ ٍ هتَايؼبًِ ضكتبض هیًوَزًس؟)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .13آیب ؾرٌبى پعقي/پعقٌبًتبى ثب قوب نبزهبًِ ثَز؟(آیب پعقي/پعقٌبًتبى ثب قوب نبزهبًِ
نحجت هیًوَزًس؟)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .14آیااب كطایٌااس زضهاابًی تَؾااٍ پعقي/پعقااٌبًتبى ثااطای قااوب تَياایح زازُ قااس؟(آیب
پعقي/پعقٌبًتبى هطاحل ٍ گبم ّبی زضهبًی ٍ ایٌٌِ هطاض اؾت زض هست ثؿتطی زض ثیوبضؾاتبى
چِ ًبضّب ٍ اهساهبتی ثطایتبى اًجبم قَز ضا ثطای قوب تَيیح زازًس؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .15آیب ػلت ٍ ًتبیج اهساهبت تكریهی-زضهبًی تَؾٍ پعقي/پعقٌبى هؼبلج ٍ هكبٍض ثطای
قوب تَيیح زازُ قس؟(آیب پعقي/پعقٌبًتبى ًتبیج ثطضؾیّبی آظهبیكگبّی ٍ هیعاى
هَكویت/ػسم هَكویت اهساهبت اًجبم قسُ ضا ثطای قوب تكطیح هیًوَزًس؟)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .16آیب پعقي/پعقٌبًتبى تَيیحبت الظم ضا ثِ ظثبى هبثل كْن ٍ ؾبزُ ثطای قوب اضائِ
هیًوَزًس؟ (آیب پعقي/پعقٌبًتبى ٌّگبهی ًِ ثب قوب زض ظهیٌِ ثیوبضیتبى نحجت هیًطزًس ،اظ
انُالحبت پعقٌی یب ًلوبتی ًِ ثطای قوب هبثل كْن ثبقس ،اؾتلبزُ هیًطزًس؟)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .17آیب گعیٌِّبی هرتلق زضهبًی ًِ هیتَاًؿت ثطای قوب اًجبم قَز تَؾٍ
پعقي/پعقٌبًتبى ثطای قوب تَيیح زازُ قس؟
(آیب توبم ضٍـّبی زضهبًی هطتجٍ ثطای قوب ٍ هعایب ٍ هؼبیت آىّب هجل اظ ّطگًَِ اهسام
زضهبًی ثطای قوب تكطیح قس؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .18آیب زض اًتربة ضٍـ زضهبًی ًِ ثطای قوب اًجبم قس هكبضًت زاقتیس؟
(آیب پعقي/پعقٌبًتبى پؽ اظ تَيیح ضٍـّبی زضهبًی هرتلق ،اجبظُ تهوینگیطی جْت
اًتربة ضٍـ زضهبًی ضا ثِ قوب زازًس؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .19آیب پعقي /پعقٌبًی ًِ ثط ثبلیٌتبى حبيط هیقسًس ذَزقبى ضا ثِ قوب هؼطكی هیًوَزًس؟
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(آیب پعقي/پعقٌبى ٌّگبهی ًِ قوب ضا ٍیعیت هیًوَزًس ،ذَزقبى ضا ثِ قوب هؼطكی
هیًوَزًس؟)
ّ -1رگس

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

 -2گاّی اٍقات

ّ -4ویشِ

 .20آیب تَيیحبت پعقي/پعقٌبًتبى زض ذهَل اّساف ٍ ػَاضو جبًجی زاضٍّبی تجَیع
قسُ هٌبؾت ثَز؟
(زض نَضتی ًِ ثطای قوب زاضٍیی تجَیع هیقس ،آیب زض ذهَل ًبم زاضٍّ ،سف ههطف
زاضٍ ،حؿبؾیت زاضٍیی ٍ ػَاضو زاضٍ ًِ هثالً هوٌي اؾت ایي زاضٍ ثبػث تپف هلت ،ذَاة
آلَزگی ،ؾطگیجِ ٍ  . . .قَز ثِ قوب تَيیح الظم ٍ ًبكی تَؾٍ پعقي/پعقٌبًتبى اضائِ قس؟)
ّ -1رگس

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

 -2گاّی اٍقات

ّ -4ویشِ

 .21آیب پعقي/پعقٌبًتبى ثِ ًیبظّبی زضهبًی قوب ثِ هَهغ پبؾد هیزازًس؟
(زض نَضتی ًِ ثِ پعقي/پعقٌبًتبى ًیبظ زاقتیس ،آیب ؾطیؼب هیتَاًؿتیس ثِ آىّب زؾتطؾی زاقتِ
ثبقیس؟)
ّ -1رگس

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

 -2گاّی اٍقات

ّ -4ویشِ

 .22زاًف ٍ تجحط پعقي ذَز ضا چگًَِ اضظیبثی هیًٌیس؟
(پعقي قوب حبشم ثَزُ ٍ ػلن ،هْبضت ٍ ؾَاز هَضز ًیبظ ثطای زضهبى هكٌل قوب ضا زاقت؟)
 -1عالی

 -2تسیار خَب

 -5ضعیف

ً -6ویداًن

 -3خَب

 -4هتَسط

 .23اضظیبثی قوب اظ هست ظهبى هَثطی ًِ پعقي جْت ضؾیسگی ثِ هكٌالت ٍ ًیبظّبی قوب
اذتهبل زاز چگًَِ اؾت؟
(هٌظَض اظ هست ظهبى هَثط ثطای ضؾیسگی ثِ هكٌالت ٍ ًیبظّبی ثیوبض آى اؾت ًِ پعقي
ثبحَنلِ ٍ زض ظهبى ًبكی ثِ ًیبظّبی ثیوبض ضؾیسگی ًٌس ٍ زض نَضتی ًِ ثیوبض ثِ پعقي ًیبظ
زاقت ؾطیؼب ثِ ٍی زؾتطؾی زاقتِ ثبقس)
 -1عالی
 -5ضعیف

-2تسیار خَب

 -3خَب

 -4هتَسط

ً -6ویداًن

 .24آیب اظ ًتیجِ زضهبى ذَز تَؾٍ پعقي ضيبیت زاضیس؟
-1تلِ

 -2خیر

 .25زض نَضتی ًِ یٌی اظ زٍؾتبى یب آقٌبیبى قوب ًیبظ ثِ هطاهجت زضهبًی زاقتِ ثبقٌس ،آیب ایي
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پعقي ضا تَنیِ هیًٌیس؟
 -1تلِ حتواً

 -3خیر تِ ّیچٍجِ

 -2تلِ هوکي است(چارُای ًیست)

ً -4ویداًن

ب) پزستاراى
 .26آیب پطؾتبضاى زض ذهَل هوطضات ثرف ٍ ثیوبضؾتبى ثِ قوب تَيیحبت الظم ضا اضائِ
ًوَزًس؟
(آیب پطؾتبضاى ثرف زض ذهَل هوطضات ثرف هبًٌس ظهبى نطف ؿصا ،قوبضُ تللي ثیوبضؾتبى
ٍ اتبهتبى ،ظهبى هالهبت ٍ ظهبى ٍیعیت پعقي ٍ  . . .تَيیحبت الظم ضا ثِ قوب اضائِ ًوَزًس؟)
 -1تلِ

 -2خیر

 .27آیب ثِ قوب زض ذهَل جٌؿیت (ثب ضػبیت َطح اًُجبم) ٍ ظثبى پطؾتبض/پطؾتبضاًی ًِ هطاض
ثَز اظ قوب هطاهجت ًوبیٌس ،حن اًتربة زازُ قس؟(هثالً ایٌٌِ هي تطجیح هیزّن پطؾتبضم ظى یب
هطز ثبقس ٍ ثب تَجِ ثِ تطى ثَزى هي ثتَاًس ثِ ظثبى تطًی تٌلن ًوبیس؟)
 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .28آیب پطؾتبضاى زض توبهی ًَثتّبی ًبضی(قیلت ًبضی)ذَزقبى ضا ثِ قوب هؼطكی
هیًوَزًس؟ (ٍهتی ًِ ًَثت ًبضی (قیلت ًبضی) ػَو هیقس پطؾتبضی ًِ ًبضّبی هطثٌَ
ثِ قوب ضا اًجبم هیزاز ،ذَزـ ضا ثِ قوب هؼطكی هیًوَز؟)
ّ -1رگس

-2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .29آیب پطؾتبضاى ثب هْطثبًی ،زلؿَظی ٍ احتطام اظ قوب هطاهجت هیًوَزًس؟(آیب پطؾتبضاى
هَزثبًِ ٍ هحتطهبًِ اظ قوب هطاهجت هیًوَزًس؟)
ّ -1رگس

-2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .30آیب پطؾتبضاى ثِ ًیبظّب ٍ ذَاؾتِّبی هطاهجتی قوب ثِ هَهغ پبؾد هیزازًس؟
(زض نَضتی ًِ ّن اتبهی قوب ثب ایجبز ؾط ٍ نسا آضاهف قوب ضا هرتل هیًواَز ٍ قاوب ایاي
هكٌل ضا ثب پطؾٌل زض هیبى هیگصاقتیس ،آیب ثطای حل ایي هكٌل اهاساهی اًجابم زازًاس؟ آیاب
ٌّگبهی ًِ ثِ ًوي پطؾتبضاى ٍ ؾبیط ًبضًٌبى هثال ثطای هُغ ٍ ٍنال ًواَزى ؾاطم ،ذابض
ًطزى آًػیًَت ٍ ًوي گطكتي ثطای تَالت ضكتي ،زٍـ گطكتي یب پبییي آهسى اظ تراتً ،یابظ
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زاقتیس ثِ هحى اػالم ًیبظ ؾطیؼب ثِ قوب ًوي ضؾبًی هیقس؟)
ّ -1رگس -2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

.31هْبضت ٍ تجحط پطؾتبضاى ذَز ضا چگًَِ اضظیبثی هیًٌیس؟
(هْبضت پطؾتبضاًتبى ضا زض اًجبم اهَضی هبًٌس ضٍگیطی ،ؾًَس گصاضیً ،وًَِگیطی ٍ ذَىگیطی
ٍ  ...چگًَِ اضظیبثی هیًٌیس؟)
 -1عالی

 -2تسیارخَب

ً -6ویداًن

 -7هَردی ًذارد

 -3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

 .32حلظ حطین ذهَنی قوب زض َاَل ثؿاتطی تَؾاٍ پطؾاتبضاى ضا چگًَاِ اضظیابثی
هی ًٌیس؟
(هٌظَض اظ حلظ حطین ذهَنی آى اؾت ًِ ٌّگبهی ًِ ثیوبض تَؾٍ پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى
هطاهجت ٍ هؼبیٌِ هیقَز -هثالً ثِ ٌّگبم اًجبم تعضیوبت ،تؼَیى پبًؿوبى ،تؼَیى هلحلِ،
ؾًَسگصاضی ٍ  -...ثب ًكیسى پطزُ یب ثؿتي زض اتبم ٍ یب ثطٌِّ ًٌطزى توبم ثسى ثیوبض  ،ؾؼی زض
حلظ حطین ذهَنی ٍی قسُ ثبقس).
 -1عالی

 -2تسیارخَب

 -3خَب  -4هتَسط

 -5ضعیف

ً -6ویداًن  -7هَردی ًذارد
.33اضظیبثی قوب اظ هست ظهبى هَثطی ًِ پطؾتبضاى جْت ضؾیسگی ثِ هكٌالت ٍ ًیبظّبی قوب
اذتهبل زازًس ،چگًَِ اؾت؟
(هٌظَض اظ هست ظهبى هَثط ثطای ضؾیسگی ثِ هكٌالت ٍ ًیبظّبی ثیوبض آى اؾت ًِ پطؾتبضاى
ثبحَنلِ ٍ زض ظهبى ًبكی ثِ ًیبظّبی ثیوبض ضؾیسگی ًٌٌس ٍ زض نَضتی ًِ ثیوبض ثِ پطؾتبض
ًی بظ زاقت ،ثِ هحى اػالم ًیبظ ؾطیؼب ثِ ٍی ًوي ضؾبًی قَز ٍ ثِ پطؾتبضاى زؾتطؾی
زاقتِ ثبقس).
 -1عالی

 -2تسیارخَب

 -3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

ً -6ویداًن  -7هَردی ًذارد
 .34هیعاى ٍ ًیلیت آهَظـّبی اضائِ قسُ تَؾٍ پطؾتبضاى ثیوبضؾتبى زض ٌّگبم تطذیم ضا
چگًَِ اضظیبثی هیًٌیس؟(هٌظَض اظ آهَظـّبی ٌّگبم تطذیم تَؾٍ پطؾتبضاى هَاضز ظیط
هیثبقس :ظهبى ثؼسی ًِ ثطای هؼبیٌِ ثبیس هطاجؼِ ًٌیس؛ ضٍظ ٍ ؾبػت ٍیعیت ثؼسی قوب،
آهَظـ الظم ثطای هطاهجت اظ ذَزتبى زض هٌعل ،پیگیطی هطاهجت اظ قوب زض هٌعل تَؾٍ ؾبیط
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اكطاز ذبًَازُ)
 -1عالی

 -2تسیارخَب

 -5ضعیف

 -3خَب

 -4هتَسط

ً -6ویداًن

ج) فزاهوی دارو و هلزوهات
 .35آیب پطؾٌل ثیوبضؾتبىّ ،وطاّبًتبى ضا جْت ذطیس زاضٍ (زض ظهبى ثؿتطی زض اٍضغاًؽ/ثرف
ٍ ًِ زض ظهبى تطذیم)ثِ ثیطٍى ثیوبضؾتبى اضجبع هیزازًس؟
(آیب پعقي/پعقٌبًتبى ،پطؾتبضاى ٍ ؾبیط پطؾٌل ثیوبضؾتبىّ ،وطاّبًتبى ضا ثطای ذطیس زاضٍ ثِ
ذبض اظ ثیوبضؾتبى هیكطؾتبزًس؟ (ثِ تلٌیي اٍضغاًؽ ٍ ثرف زض قَز)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

ًبم زاضٍّب..... .....
ّعیٌِ زاضٍّب (هجلؾ ثِ تَهبى شًط قَز) ...............
 .36آیب پطؾٌل ثیوبضؾتبىّ ،وطاّبًتبى ضا جْت ذطیس هلعٍهبت پعقٌی (زض ظهبى ثؿتطی زض
اٍضغاًؽ/ثرف ٍ ًِ زض ظهبى تطذیم) ثِ ثیطٍى ثیوبضؾتبى اضجبع هیزازًس؟ (آیب پعقي/پعقٌبًتبى،
پطؾتبضاى ٍ ؾبیط پطؾٌل ثیوبضؾتبىّ ،وطاّبًتبى ضا ثطای ذطیستجْیعات پعقٌی( لٌع،پطٍتعّبی
اضتَپسی،اؾتٌت ّبی ػطٍهی ٍ )...ثِ ذبض اظ ثیوبضؾتبى هیكطؾتبزًس؟ (ثِ تلٌیي اٍضغاًؽ ٍ ثرف
زض قَز)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

ًبم تجْیعات پعقٌی..... .....
ّعیٌِ هلعٍهبت ٍ تجْیعات(هجلؾ ثِ تَهبى شًط قَز).....................
 .37آیب پعقي ،پطؾتبض یب هؿئَلیي آظهبیكگبُ اظ قوب یب ّوطاّتبى ذَاؾتٌس ًِ قرهب ًوًَِ
آظهبیف ضا ثِ آظهبیكگبُ زیگطی ذبض اظ ثیوبضؾتبى ثجطیس؟
 -1تلِ

 -2خیر

 -3هَردی ًذارد

زض نَضت پبؾد ثلِ ،هیعاى ّعیٌِ ضا شًط ًٌیس(هجلؾ ثِ تَهبى شًط قَز).....................
 .38آیب پعقي ،پطؾتبض یب هؿئَلیي ضازیَلَغی اظ قوب ذَاؾتٌس قرهب ٍ ثسٍى اؾتلبزُ اظ
آهجَالًؽ ثیوبضؾتبى ثطای گطكتي ّطًَع ػٌؽ ضازیَلَغی ،ؾی تی اؾٌي،ؾًََگطاكی ٍ هَاضز
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هكبثِ ثِ ذبض اظ ثیوبضؾتبى ثطٍیس؟
 -1تلِ

 -3هَردی ًذارد

 -2خیر

زض نَضت پبؾد ثلِ ،هیعاى ّعیٌِ ضا شًط ًٌیس(هجلؾ ثِ تَهبى شًط قَز).....................

ه) سواالت هطتزک تین درهانی

 .39آیب تین زضهبًی ثطای ًبّف ٍ تؿٌیي زضز قوب اهساهبت الظم ضا ثِ هَهغ اًجبم هیزازًاس؟
(زض نَضتی ًِ زض ََل زٍضُ ثؿ تطی احؿبؼ زضز ًوَزیس آیب اهسام ؾطیغ ٍ هٌبؾجی ثِ هٌظاَض
ًبّف زضز قوب اظ ؾَی تین زضهبًی نَضت گطكت ٍ زضز قوب ثِ ذَثی ًٌتطل قس؟)

ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .40آیب حطین ذهَنی قوب زض ََل زٍضُ ثؿتطی ضػبیت قس؟ (آیب ٌّگبهی ًِ تَؾٍ پطؾٌل
ثیوبضؾتبى اػن اظ پعقي ٍ پطؾتبض هطاهجت ٍ هؼبیٌِ هیقسیس ،ایكبى ؾؼی هیًوَزًس ًِ هثال ثب
ًكیسى پطزُ یب ثؿتي زض اتبم ٍ یب ثطٌِّ ًٌطزى توابم ثاسى حاطین ذهَنای قاوب ضا حلاظ

ًوبیٌس؟)

ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات  -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .41آیب پعقاي ،پطؾاتبض ٍ ...زض َاَل زٍضُ ثؿاتطی ثاِ اػتوابزات ٍ اضظـّابی قاوب احتاطام
هیگصاقتٌس؟

(آیب پطؾٌل ثیوبضؾتبى قئًَبت ظبّطی ٍ پَقاف حطكاِ ای ضا زض حاسٍز هاَاظیي ثیوبضؾاتبى

ضػبیت هیًوَزًس ٍ ثِ ثبٍضّب ٍ اػتوبزات هصّجی قوب احتطام هیگصاقتٌس؟)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .42آیب ًبضًٌبى ثیوبضؾتبى ثِ هكٌالت ٍ ًگطاًی ّبی ؿیطثبلیٌی قوب تَجاِ زاقاتٌس ٍ اهاسام
هٌبؾت ضا اًجبم هیزازًس؟

(آیب پطؾٌل ثیوبضؾتبى ثِ هكٌالت ؿیطثبلیٌی قوب تَجِ ًكبى هیزازًس؟ هثال زض نَضتیٌِ هكاٌل هابلی
زاقتیس یب هثال كطظًس قوب زض هٌعل تٌْب ثَز ٍ ثبػث ایجبز ًگطاًی قوب قسُ ثَز ٍ ًگطاًی ذَزتبى ضا ثاب

پطؾٌل زض هیبى هیگصاقتیس ،آیب ثطای ضكغ هكٌل هبلی ٍ ًگطاًی قوب اهساهی اًجبم هیزازًس؟)
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

 .43زضنَضتی ًِ زض هست ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى هكبٍض هصّجی زضذَاؾت ًوَزیس ،آیب هكبٍض
هصّجی ثط ثبلیي قوب حبيط قس؟

(زض نَضت زض ذَاؾت هكبٍض هصّجی آیب ثِ هكبٍض هصّجی زؾتطؾی زاقتیس؟)

 -1تلِ

 -2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد
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ی) هحیط فیزیکی

 .44ضاحتی ٍ آضاهف ذَز ضا زض ثیوبضؾتبى چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟

(آیب زض هست ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى احؿبؼ ضاحتی ،آؾَزگی ٍ اهٌیت هیًوَزیس ّوچٌیي ترت

قوب ضاحت ثَز؟)

 -2رضایت ًسثی

 -1رضایت کاهل

ً -5ویداًن

ًِ -3چٌذاى راضی

 -4کاهالً ًاراضی

 .45ضاحتی ٍ آضاهف ذَز ضا زض ثیوبضؾتبى چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟ (آیب زض هست ثؿتطی زض
ثیوبضؾتبى احؿبؼ ضاحتی ،آؾَزگی ٍ اهٌیت هیًوَزیس ٍ ًلیِ پطؾٌل ثیوبضؾتبى توبم تالـ

ذَز ضا ثطای ثطهطاضی ؾٌَت هیًطزًس ٍ اظ ثلٌس نحجت ًطزى ،كطیبز ظزى ٍ ؿیطُ ذَززاضی

هیًوَزًس؟ نسای پیج ثیوبضؾتبى ثِ گًَِای ًجَز ًِ هَجت آظاض ٍ اشیت قوب قَز؟)

 -1رضایت کاهل
 -4کاهالً ًاراضی

 -2رضایت ًسثی
ً -5ویداًن

ًِ -3چٌذاى راضی

 .46اهٌبًبت ٍ كًبی هٌبؾت ثطای ذلَت ٍ ػجبزت ضا چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟

(زض نَضتی ًِ ًیبظ ثِ ذلَت ٍ ػجبزت ثب ذسای ذَز ضا زاقتیس كًب ٍ اهٌبًبت زض زؾتطؼ

قوب هٌبؾت ثَز؟)
-1عالی

-2تسیارخَب

-3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

ً -6ویداًن  -7هَردی ًذارد
 .47آیب هحیٍ ثیوبضؾتبى اظ ًظبكت ػوَهی هٌبؾجی ثطذَضزاض ثَز؟
(آیب هحیٍ ثیوبضؾتبى ،تَا لت ،حوبم ٍ اتبهی ًِ زض آى ثؿتطی ثَزیس ثسٍى ًیبظ ثِ تصًط زازى
زائوب تویع هیقس؟)
ّ -1رگس  -2گاّی اٍقات  -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ -4ویشِ

ً -5ویداًن
 .48آیب ًیلیت ٍ ًویت ؿصای ثیوبضؾتبى هٌبؾت ثَز؟
(آیب ؿصای ثیوبضؾتبى ثَ ،ظبّط ٍ هعُ هُجَع ٍ هٌبؾجی زاقت؟ ظهبى نطف ؿصا هٌبؾت ثَز؟
ٌّگبهی ًِ ؿصا ضا ثطای قوب ؾطٍ هیًوَزًس زضجِ حطاضت ؿصا هٌبؾت ثَز؟ هست ظهبى نطف
ؿصا ًبكی ثَز ؟ ٍ ) . . .
ّ -1رگس

 -2گاّی اٍقات

 -3هعوَالً(تیشتر اٍقات)

ّ-4ویشِ
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ً -5ویداًن
ٍ .49يؼیت ًَض ،تَْیِ ٍ ؾیؿتن گطهبیف ٍ ؾطهبیف ثرف ثؿتطی ذَز ضا چگًَِ اضظیبثی
هیًوبییس؟

(آیب تَْیِ ثراف ٍ اتابم ثؿاتطی هٌبؾات ثاَز ثاِ َاَضی ًاِ ثاَی ثاس هاَاز قاَیٌسُ ٍ

يسػلًَیًٌٌسُ انالً ثِ هكبم ًویضؾیس ٍ َّای اتبم ًبهالً ؾاجي ٍ هُجاَع ثاَز ٍ گطهاب ٍ
ؾطهبی اتبم هَججبت ًبضاحتی قوب ضا كطاّن ًٌطزُ ثَز؟)

 -1عالی

 -2تسیارخَب

ً -6ویداًن  -7هَردی ًذارد

 -3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

 .50آیب ثطای هالهبتًٌٌسگبى ٍ ّوطاّبى قوب تؿْیالت ٍ اهٌبًبت هٌبؾت زض ًظط گطكتِ قسُ ثَز؟

(آیب ثطای هالهبت ًٌٌسُّبی قوب نٌسلی زض ًظط گطكتِ قسُ ثَز ٍ زض نَضتی ًِ ّوطاُ زاقتِایس،
آیب ثطای ّوطاُ قوب ترت ذَاة ٍ ؿصای هٌبؾت زض ًظط گطكتِ قسُ ثَز؟)
 -1تلِ

-2خیر

 -4هَردی ًذارد

ً -3ویداًن

ٍ .51يؼیت آهجَالًؽ ثیوبضؾتبى ضا چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟ (زض نَضتی ًِ اظ آهجَالًؽ
ثیوبضؾتبى اؾتلبزُ ًوَزیسٍ ،يؼیت آهجَالًؽ ضا چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟)

 -2تسیارخَب
 -1عالی
 -7هَردی ًذارد
ً -6ویداًن

 -3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

و) هذیزیت ضکایات

 .52آیب ًبضًٌبى قوب ضا تكَین هیًوَزًس ًِ زض ذهَل ضيبیت یب ػسم ضيبیت ذَز ثِ
آىّب ثبظذَضز زّیس؟

(آیب ضكتبض ٍ ثطذَضز پطؾٌل ثب قوب ثِ گًَِ ای ثَز ًِ زض نَضتی ًِ اظ هَيَػی ًبضيبیتی

زاقتیس  ،ثب آىّب هُطح ًوبئیس؟)

 -1تلِ

-2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .53آیب اظ ًحَُ ضؾیسگی ثِ قٌبیبت زض هست ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى ضيبیت زاقتیس؟

(زض نَضتی ًِ زض هست ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى قٌبیتی هُطح ًوَزیس ،آیب ثِ قٌبیت قوب ثِ

ََض ضيبیت ثركی ضؾیسگی قس؟)

 -1تلِ

-2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد
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بخص چهارم :سواالت هزبوط به فزاینذ تزخیص
...................
 .54آیب پعقي/پعقٌبًتبى ثب قوب زض هَضز ًبضّبیی ًِ پؽ اظ تطى ثیوبضؾتبى ثبیس اًجبم زّیس
یب اًجبم ًسّیس ،نحجت ًوَزًس؟
(آیب زض ظهبى تطذیم ،پعقي/پعقٌبًتبى ثب قوب زض هَضز ایي ًِ زاضٍّبیتابى ضا چگًَاِ ٍ زض
چِ ظهبًی ههطف ًٌیس ٍ ایٌٌِ هجبظ ثِ اًجبم زازى چاِ ًبضّابیی (هاثال ًاَع ؿاصاّبیی ًاِ
هی تَاًس هیل ًٌیس) ّؿتیس ٍ چِ ًبضّبیی (هثال ٍضظـ ؾٌگیي ٍ اجتٌبة اظ ذَضزى یي ؾاطی
ؿصاّب) ًیؿتیس نحجت ًوَزًس؟)
 -1تلِ

-2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

.55آیب ثب قوب زض هَضز ایي ًِ اگط پؽ اظ تطذیم ،هكٌل یب ًیبظی زاقتیس ثبیس چِ اهساهی
اًجبم زّیس اَالػبتی اضائِ قس؟
(آیب زض ظهبى تطذیم ثِ قوب گلتِ قس زض نَضتی ًِ هكٌالتی هثل تَْع ٍ اؾتلطاؽ ،التْبة
هحل جطاحی ٍ  . . .ثطای قوب پیف آهس ،ثب چِ ًؿی توبؼ ثگیطیس ٍ ثِ ًجب هطاجؼِ ًوبییس؟)
 -1تلِ

-2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

.56آیب ٍهت ٍیعیت ثطای هالهبت ثب زًتط یب ضكتي ثِ زضهبًگبُ ثطای قوب ضظضٍ قسُ ثَز؟
(آیب ثِ قوب ٌّگبم تطذیم گلتِ قس ًِ هثال چِ تبضیری ٍ ضاؼ چِ ؾبػتی ثطای ٍیعیات ثاِ
ًجب هطاجؼِ ًوبییس؟ هثال ضٍظ قٌجِ ؾبػت  4ثِ هُت زًتط یب زضهبًگبُ ثیوبضؾتبى ثطای پیگیطی
هطاجؼِ ًوبییس؟)
 -1تلِ

-2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

.57آیا ذسهبت ٍ هطاهجتّبیی تَؾٍ ثیوبضؾتبى ثطای هطاهجت اظ قوب زض هٌعل ثطًبهِ ضیعی ٍ
تٌظین قسُ ثَز؟ (آیب پطؾٌل ثیوبضؾتبى اظ قوب پطؾیسًس ًِ ثطای هطاهجت ٍ ًوي ثِ قوب زض
ذبًِ كطزی ٍجَز زاضز یب ًِ ٍ زض نَضتی ًِ ًؿی ٍجَز ًساقت ،توْیساتی ثطای قوب زض ًظط
گطكتِ قس ٍ ایب زض ٌّگبم تطذیم آهَظـ الظم ثطای هطاهجت اظ ذَزتبى زض هٌعل ضا اظ پطؾٌل
ثیوبضؾتبى زضیبكت ًوَزیس؟)

 -1تلِ

-2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

.58آیا ؾبػت تطذیم ٍ هست ظهبى تطذیم قوب هٌبؾت ثَز؟ (آیب ؾبػتی اظ ضٍظ ًِ پعقي
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قوب ضا هطذم ًوَز ،هٌبؾت ثَز؟ ٍ اظ ظهبى هُلغ ًوَزى قوب ثطای تطذیم تب ظهبى تطى

ثیوبضؾتبى ظهبى ظیبزی هٌتظط ًوبًسیس؟)

 -1تلِ

-2خیر

هست ظهبى ثِ زهیوِ... ... ... :

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

 .59اَالػبت هٌتَثی ًِ زض ٌّگبم تطذیم ثِ قوب اضائِ قس ضا چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟

(ًیلیت اَالػبت هٌتَثی ًِ زض ذهَل ًگْساضی اظ ذَزتبى زض هٌعل ٍ هَاضزی ًِ ثبیس

ضػبیت ًوبییس ثِ قوب تحَیل زازُ قس ضا چگًَِ اضظیبثی هیًوبییس؟)

 -1عالی

ً -6ویداًن

 -2تسیارخَب

 -7هَردی ًذارد

 -3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

 .60آیب گعاضـ هٌتَثی جْت اضائِ ثِ پعقي ذبًَازُ زض ذهَل ضًٍس زضهبًتبى ٍ
هطاهجتّبی آتی هَضز ًیبظ زض اذتیبضتبى هطاض زازُ قس؟

(آیب ثطگِ ای ؿیط اظ ثطگِ ذالنِ پطًٍسُ زض ذهَل اهساهبت زضهبًی ًِ ثطای قوب اًجبم قسُ
اؾت ثِ قوب تحَیل زازُ قس تب ثِ پعقي ذبًَازُ ذَز اضائِ ًوبییس؟)

 -1تلِ

-2خیر

ً -3ویداًن

 -4هَردی ًذارد

بخص پنجن :فزانطیز و پزداختهای غیز رسوی به پزضکاى
...................

.61اضظیبثی قوب اظ ّعیٌِ ّبی زضهبًی َجن تؼطكِ ( %10اظ ًل ّعیٌِ ّب ٍ  %5اظ ثیوِ ضٍؾتبیی
ٍ اضجبػی اظ پعقي ذبًَازُ) چگًَِ اؾت؟

 -1عالی

 -2تسیارخَب

ً -6ویداًن  -7هَردی ًذارد

 -3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

 .62زض هوبیؿِ ّعیٌِ ّبی هجل ٍ ثؼس اظ اجطای َطح تحَل ًظبم ؾالهت ضا چگًَِ اضظیبثی هی-
ًٌیس؟

 -1عالی

ً -6ویداًن

 -2تسیارخَب

 -7هَردی ًذارد

 -3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

.63آیب پطؾٌل ثیوبضؾتبى زض ظهبى پصیطـ ،ثؿتطی ٍ تطذیم اظ قوب یب ّوطاّبًتبى ّعیٌِ
ؿیطهتؼبضف یب ذبض

اظ نَضت حؿبة زضیبكت ًطزُاًس؟ (هٌظَض اظ پطزاذت ؿیطهتؼبضف،

پطزاذت ؿیطضؾوی ثِ جع هَاضزی ًِ زض نَضتحؿبة ثیوبض شًط قسُ اؾت).
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ّ -1رگس
ّ -4ویشِ

 -3هعوَال(تیشتر اٍقات)

 -2گاّی اٍقات
ً -5ویداًن

هوساض پطزاذت  ...................................تَهبى

.64زض نَضت پبؾد هثجت ثِ ؾئَال كَم ،ثِ ًسام زالیل ظیط پطزاذت ضا اًجبم زازُایس؟

 -1قذرداًی

 -2تِ درخَاست پسشک تِ عٌَاى حقالسحوِ

 -3اهیذ تِ دریافت خذهات تیشتر  -4هجثَر تِ پرداخت تِ هٌظَر دریافت خذهات قاًًَی
 -5غیرُ (لطفا رکر کٌیذ).............................:

.65پطزاذت ؿیط ضؾوی ثِ ًساهیي اظ پطؾٌل ثیوبضؾتبى ثَزُ اؾت؟

 -1پسشکاى هتخصص

 -2پسشک عوَهی

ً -4گْثاى

 -3پرستار(هاها ،کوک پرستار)

 -5خذهات  -6غیرُ

.66آیب ثب زضذَاؾت پطزاذت ؿیطضؾوی(ظیطهیعی) اظ ؾَی ًبضًٌبى هَاجِ ثَزُایس ًِ ثِ آى
تطتیت اثط ًسازُ ثبقیس؟

 -1تلی

 -2خیر

 .67آیب اظ هطاجغ شیهالح ضؾیسگی ثِ قٌبیبت هطزم زض ذهَل پَل ظیطهیعی اَالع زاقتیس؟

 -1تلی

 -2خیر

.68اضظیبثی قوب اظ ّعیٌِّبی زضهبًی َجن تؼطكِ ( %10اظ ًل ّعیٌِّب ٍ  %5اظ ثیوِ ضٍؾتبیی ٍ
اضجبػی اظ پعقي ذبًَازُ) چگًَِ اؾت؟

 -1عالی

 -2تسیار خَب

ً-6ویداًن  -7هَردی ًذارد

-3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

.69زض هوبیؿِ ّعیٌِ ّبی هجل ٍ ثؼس اظ اجطای َطح تحَل ًظبم ؾالهت ضا چگًَِ اضظیبثی
هیًٌیس؟

 -1عالی

 -2تسیار خَب

ً-6ویداًن  -7هَردی ًذارد

-3خَب

 -4هتَسط

 -5ضعیف

بخص ضطن :سواالت هزبوط به تجزبه کلی بیوار در بیوارستاى

 .1آیب زض هست ثؿتطی زض ثیوبضؾتبى اتلبم ذَة یب ثسی ضخ زاز ًِ ثبػث تؼجت قوب قَز یب
ثطای قوب ؿیطهٌتظطُ ثبقس؟ هثالً :

 ؿصای قوب ضا ثِ ثیوبض زیگطی ٍ ؿصای اٍ ضا ثِ قوب زازُ ثبقٌس.
 آظهبیكبت ثیوبض زیگط ضا زض پطًٍسُ قوب هطاض زٌّس.

 زاضٍی قوب ضا اقتجبّی ثِ زیگطی ٍ زاضٍی زیگطی ضا اقتجبّی ثِ قوب ثسٌّس.
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 ثؼس اظ ضكتي ثِ اتبم ػول هتَجِ قًَس ًِ قوب هكٌل هلجی زاضیس ثٌبثطایي جطاحی قوب
لـَ قَز ٍ یب ) . . .

لُلب شًط قَز............................................................................................... :

................................................................................................

 .2آیب هؿبلِای ٍجَز زاضز ًِ ثیوبضؾتبى ثبیس ثطای ثْجَز آى ًبضی ًٌس تب ًیبظّبی ثیوبضاى ضا
ثْتط ثطآٍضزُ ًوبیس؟

(تَنیِ ّب ،پیكٌْبزات ٍ اًتوبزات ذَزتبى ضا زض ذهَل ذسهبت ثیوبضؾتبى ثلطهبییس ّوچٌیي
زض نَضتی ًِ كٌط هیًٌیس كطزی زض ثیوبضؾتبى ثِ زلیل ذسهتضؾبًی ذَة ثبیس تكَین قَز

اٍ ضا هؼطكی ًوبییس).

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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  پيوست  -3پرسشنامه نظر سنجي از پزشكان

» » ..
درپزشکان
سنجي از
پرسشنامه
پیوست
بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت
نظر شاغل
پزشکان
-3سنجی
رضایت
-3-1
»  -3-1رضایت سنجی پزشکان شاغل در بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت

پاسخگَی گراهی سالم؛
ایي طرح تَسط ٍزارت بْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی با دستَر همام هحترم ٍزارت بِ
هٌظَر بررسی رضایتهٌذی پسضکاى در هراکس درهاًی در سطح داًطگاُّای علَم پسضکی
کطَر بذًبال اجرای طرح تحَل ًظام سالهت در حال اًجام هیباضذ ،تا هیساى دستیابی بِ
برخی از اّذاف طرح تحَل سالهت را هطخع کٌذ .گسارشّا بطَر هستمین جْت بررسی
بِ ٍزیر هحترم بْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی ارسال خَاّذ ضذ .بٌابرایي از ضوا تماضا
هیضَد بِ دلت بِ ایي پرسصّا پاسخ دّیذ تا پاسخّای ضوا راّگطای هذاخالت هٌاسب
باضذ .الزم بِ رکر است کِ کلیِ اطالعات ایي پرسطٌاهِ هحرهاًِ خَاّذ هاًذ ٍ ضوا ًسبت
بِ پاسخ ایي پرسصّا آزاد هی باضیذ
«با تطکر؛ هرکس افکارسٌجی داًطجَیاى ایراى»ّوکارًک هسکي ،از
سال  1391الذام بِ چاپ فػلٌاهِ "پَیص" ًوَدُ کِ تاکٌَى  6ضوارُ از ایي ًطریِ چاپ ٍ
تَزیع گردیذُ است .از آًجا کِ ًظرات هخاطباى در ارتماء ّر چِ بیطتر کیفیت هطالب
ضوارُ
ضًَذُ:ضوارُ لػذ دارین با استفادُ از دیذگاُّای سازًذُ ضوا "پَیص"
هصاحبِ در ایي
تلفيهَثر است،
فػلٌاهِ
بْتری را برای ضوا هٌتطر ًوایین .از ایي رٍ در غَرتی کِ توایل داریذ در ایي راُ ها را یاری
0
حذاکثر تا یک هاُ
رساًیذ ،خَاّطوٌذین پرسطٌاهِ پیص رٍ را تکویل ًواییذ ٍ ًظرات خَد را
پس از دریافت ًطریِ از طریك سیستن تَزیع ًاهِّا بِ ایي ادارُ ارسال فرهاییذّ .وکاراى
........ضوارُ تلفي
تَاًٌذ با
پرسطٌاهِ ٍ ارسال آى هی
درهاًيًحَُ
خػَظ
هحترم در
.................................................
پرکردى....:
هحل كار
هركس
ً -1ام بیوارستاى يا
 66719684تواس حاغل ًوایٌذ.

ًَ -2ع بیوارستاى:

 « -1با تطکر :ادارُ کل پژٍّص ٍ برًاهِریسی باًک هسکي»

-3
 -4سي ... ... ... :سال
-1زى
 -5جٌسیت:
-1هتأّل
 -6تاّل:
ًام ٍ

ًامخاًَادگي... ............................................... ...

ّ-4وسر فَت ضذُ

-7

سطح تحصیالت:

-1هتخػع

 -2فَق تخػع

(در غَرت توایل)
-2هرد
-2هجرد

 -3فلَضیپ

-3هطلمِ

 -4غیرُ

 -8رضتِ تحصیلي (تخصص ،فَق تخصص ٍ يا فلَضیپ)..........................................:
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 -9وضعیت كاري:

-2پیواًی
-1رسوی
-5ضاغل در بخص خػَغی

-3لراردادی
-6سایر هَارد............:

-4طرحی

(چىاوچه در محلهاي مختلف مشغول به كار ميباشيذ ،سؤاالت  1- 5مربوط به محل كار اصلي شما
كه بيشتریه زمان را در آن صرف ميكىيذ ،ميباشذ).

ً -10حَُ آضٌايي ضوا با طرح تحَل سالهت چگًَِ بَدُ است؟
 -1هسٍَالى داًطگاّي يا بیوارستاى

 -2دٍستاى

ّ -3وكاراى

 -4رساًِّا

 -5ساير هَارد..............................:
-11آيا طرح تحَل سالهت هطوَل ضوا ضذُ است؟

 -1بلي

 -2خیر  برٍ بِ سؤال11-4

چٌاًچِ پاسخ ضوا بلي (ّوكار در طرح تحَل سالهت) است:
-11-1آيا ّوكاري ضوا در طرح تحَل سالهت بِ صَرت داٍطلباًِ بَدُ است؟
 -2خیر

 -1بلي

ً-11-2حَُ ّوكاري ضوا در طرح تحَل سالهت( :ضوا هيتَاًیذ براي سَال فَق بیطتر از
يک گسيٌِ را ركر ًوايیذ)
 -1هذيريتي

 -2پسضک هقین  24ساعتِ

 -4كلیٌیک ٍيژُ

 -5غیرُ(ركرضَد)......................................................:

 -3پسضک اًكال

-11-3آيا در طرح تحَل سالهت آًكالي يا ضیفت در هاُ براي ضوا افسايص يافتِ است؟
 -1بلي( اگر بلي چِ تعذاد؟  .................برٍ بِ سؤال) 12

 -2خیر

 -چىاوچه پاسخ شما خير (غير همکار در تحول سالمت) است،

-11-4در صَرتي كِ اهكاى ّوكاري در طرح تحَل سالهت را داضتِ باضیذ ،هايل بِ ٍرٍد بِ
طرح ّستیذ؟
 -1بلِ

 -2خیر

ً -3ويداًن
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 -12كویت ٍ كیفیت تجْیسات ٍ تسْیالت تطخیصي ٍ درهاًي هحل كار ضوا بعذ از طرح
تحَل سالهت چِ تغییري كردُ است؟
 -1بسیار بْتر ضذُ

 -2بْتر ضذُ

 -3تغییر ًكردُ

 -4بذتر ضذُ

 -5بسیار بذتر ضذُ ً -6ظري ًذارم
-12-1آيا از تغییر فَق (بٌا بر پاسخ سؤال فَق) راضي ّستیذ؟
 -1كاهال راضي

ً-2سبتا راضي

-4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 ًِ -3چٌذاى راضي

 -13تعذاد هراجعیي ضوا بعذ از طرح تحَل سالهت چِ تغییري كردُ است؟
-1افسايص يافتِ

-2كاّص يافتِ

{-3تغییري ًكردُ است

-4 بررسي ًكردُام

ً-5ظري ًذارم } برٍ بِ سؤال14
 -13-1آيا از تغییر فَق (بٌا بر پاسخ سؤال فَق) راضي ّستیذ؟
-1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

-4كاهال ًاراضي

ً -5ويداًن

 ًِ -3چٌذاى راضي

 -14كیفیت فعالیتّاي تطخیصي ٍ درهاًي ضوا بعذ از طرح تحَل سالهت در هقايسِ با
قبل چِ تغییري كردُ است؟
-1افسايص يافتِ

-2كاّص يافتِ

{-3تغییري ًكردُ است

-4 بررسي ًكردُام

ً-5ظري ًذارم } برٍ بِ سؤال15
-14-1

آيا از تغییر فَق (بٌا بر پاسخ سؤال فَق) راضي ّستیذ؟

 -1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

 -4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 ًِ-3چٌذاى راضي

 -15آيا هايل بِ اداهِ ّوكاري در هحل كار كًٌَي خَد تا آخر سال ّستیذ؟
 -1بلي برٍ بِ سؤال16

 -2خیر  برٍ بِ سؤال15-1

85
شهریورماه1393
درمان--شهريورماه
حوزهدرمان
سالمتدردرحوزه
نظامسالمت
تحولنظام
طرحتحول
ارزیابیطرح
ارزیابی
85 1393

 -15-1در صَرت عذم توايل بِ ّوكاري ،دلیل خَد را ركر
فرهايیذ....................................................................................................:
 -16درآهذ ضوا بعذ از طرح تحَل سالهت در هقايسِ با قبل چِ تغییري كردُ است؟
-1افسايص يافتِ

-2كاّص يافتِ

{-3تغییري ًكردُ است

-4بررسي ًكردُام

ً-5ظري ًذارم} برٍ بِ سؤال17
-16-1آيا از تغییر فَق (بٌا بر پاسخ سؤال فَق) راضي ّستیذ؟
 -1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

 -4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 ًِ-3چٌذاى راضي

 -17آيا از ًحَُ رسیذگي بِ پیص ًْادّا ٍ درخَاستّاي خَد (هرتبط با طرح تحَل
سالهت) راضي ّستیذ؟
 -1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

 -4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 ًِ-3چٌذاى راضي

 -18برخَرد بیواراى ٍ ّوراّاى آًاى با ضوا بعذ از اجراي طرح تحَل سالهت در هقايسِ با
قبل چِ تغییري كردُ است؟
-1بسیار بْتر ضذُ
-4 بسیار بذتر ضذُ

-2بْتر ضذُ
{ -4تغییري ًكردُ

-3بذتر ضذُ
ً -6ظري ًذارم } برٍ بِ سؤال19

 -18-1آيا از تغییر فَق (بٌا بر پاسخ سؤال  )18راضي ّستیذ؟
 -1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

 -4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 ًِ-3چٌذاى راضي

 -19آيا از آهَزشّاي دادُ ضذُ در هَرد جسيیات طرح تحَل سالهت بِ خَد راضي ّستیذ؟
 -1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

 ًِ-3چٌذاى راضي
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 -4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 -20اهكاًات اقاهتي هحل كار ضوا در هقايسِ با قبل از طرح تحَل سالهت چِ تغییري كردُ است؟
-2بْتر ضذُ

 -1بسیار بْتر ضذُ

-3

تغییر ًكردُ برٍ بِ سؤال21

-4

بذتر ضذُ

-5بسیار بذتر ضذُ

ً -6ظري ًذارم  برٍ بِ سؤال21
 -20-1آيا از تغییر فَق (بٌا بر پاسخ سؤال فَق) راضي ّستیذ؟
 -1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

 -4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 ًِ-3چٌذاى راضي

 -21آيا قبل از طرح تحَل سالهت در بخص خصَصي (هطب ضخصي يا ساير هراكس
خصَصي) فعال بَدُايذ؟
 -1بلي  -2خیر برٍ بِ سؤال23
 -22در صَرت پاسخ بلي آيا از تغییر ٍضعیت خَد بعذ از طرح تحَل سالهت (عذم اداهِ
فعالیت در بخص خصَصي) راضي ّستیذ؟
 -1كاهال راضي

ً -2سبتا راضي

 -4كاهال ًاراضي

ً-5ويداًن

 ًِ-3چٌذاى راضي

 -23چٌاًچِ فكر هيكٌیذ بِ هَردي اضارُ ًطذُ است ،بفرهايیذ.
-1

......................................................................................................................................

-2

......................................................................................................................................
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» »  -3-2رضایت سنجی پزشکان شاغل در بیمارستانهای غیرتابعه وزارت بهداشت
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پرسطٌاهِ ...
ضوارُ پرسطٌاهِ
ضوارُ
ضوارُ پرسطٌاهِ ...

سالم؛
گراهي سالم؛
پاسخگَی گراهي
پاسخگَی
گراهي سالم؛
تِ
ٍزارت
هحترم
هقام
دستَر
تا
پسضکي
زش
آهَ
ٍ
درهاى
تْذاضت،
ٍزارت
طرح
تَسط ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکي تا دستَر هقام هحترم ٍزارت تِ
پاسخگَیتَسط
ايي طرح
ايي
ٍزارت تِ
هحترم
هقام
سطحدستَر
پسضکي تا
آهَزش
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ضوا
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ضوا
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هٌاسة الزم
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ّای
تاپاسخ
پاسخ دّيذ
ّاّا پاسخ
الزم تِ
تاضذ.تِ الزم
تاضذ.
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هذاخالت
راّگطای
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ّای
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دّيذ تاتا
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دقت
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کليِ
است
تِ ايي
ًسثت تِ
هاًذ ٍ
خَاّذ
پرسطٌاهِهحرهاًِ
ايي پرسطٌاهِ
اطالعات ايي
کليِ اطالعات
پاسخ ايي
پاسخ
پاسختِ
ًسثت
ضوا ضوا
هاًذ
خَاّذ
هحرهاًِ
پرسطٌاهِ
ايي
اطالعات
کِکِکليِ
استکِ
رکررکراست
رکر
تاضيذ
هي
آزاد
ّا
پرسص
تاضيذ...
هي
آزاد
ّا
پرسص
پرسصّا آزاد هي تاضيذ
شًوذٌ:
شمارٌ
مصاحبٍشًوذٌ:
تلفهمصاحبٍ
تلفه
شمارٌ

شمارٌ تلفه مصاحبٍ شًوذٌ:

بخش ايل -سًاالت کلی ي مشخصات جمعیت شىاختی پسشك

0

پسشك
جمعیت
شىاختی پسشك
شىاختی
مشخصات جمعیت
کلی يي مشخصات
سًاالت کلی
ايل --سًاالت
بخش ايل
بخش
 -1وام بیمارستان يا مزكش درماوي محل كار.........................:

00

::

محل
بیمارستان
 وام1
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َستيذ؟
راضي
تغيير فًق
ًسبتا راضي
فًق) -2
راضي(بىا بر پاسخ سؤال 
آيا1از-کاهال
-6

 ًِ -3 چٌذاى راضي
راضي
چٌذاىراضي
ًِ ًِ-3-چٌذاى
3
 ًِ -3 چٌذاى راضي

بررسي رضايتمىذي پرستاران از طرح تحًل وظام سالمت

 -7آيا مايل بٍ ادامٍ َمكاري در محل كار كىًوي خًد تا آخر سال َستيذ؟

 -2زياد

-1 بسيار زياد

 -4بسيار کن

 - 3کن

ً-5 ظري ًذارم

 -7-1در صًرت عذم تمايل بٍ َمكاري ،دليل خًد را ركر فرماييذ................................................. ...........

 -8آيا از وحًٌ رسيذگي بٍ پيص وُادَا ي درخًاستَاي خًد (مرتبط با طرح تحًل سالمت) راضي
َستيذ؟

ً -2 سبتا راضي

-1کاهال راضي
 -4 کاهال ًاراضي

 ًِ -3 چٌذاى راضي

ً-5ويداًن

 -9برخًرد بيماران ي َمراَان آوان با ضما بعذ از اجراي طرح تحًل سالمت در مقايسٍ با قبل چٍ
تغييري كردٌ است؟

 -2بْتر ضذُ
 -4 بذتر ضذُ

-1 بسيار بْتر ضذُ
{  -3تغيير ًکردُ
ً -6ظري ًذارم} بري بٍ سًال11

 -10آيا از تغيير فًق (بىا بر پاسخ سؤال فًق) راضي َستيذ؟

 -1 کاهال راضي

ً-2 سبتا راضي

 -4کاهال ًاراضي

ً-5 ويداًن

 -5بسيار بذتر ضذُ

 ًِ -3چٌذاى راضي

 -11آيا از آمًزشَاي دادٌ ضذٌ در مًرد جسييات طرح تحًل سالمت بٍ خًد راضي َستيذ؟

ً -2سبتا راضي

-1کاهال راضي

 -4 کاهال ًاراضي

 ًِ -3 چٌذاى راضي

ً -5 ويداًن

 -12امكاوات اقامتي محل كار ضما در مقايسٍ با قبل از طرح تحًل سالمت چٍ تغييري كردٌ است؟

 -2بْتر ضذُ
 -4 بذتر ضذُ

-1بسيار بْتر ضذُ
{ -3 تغيير ًکردُ
ً-6ظري ًذارم}بري بٍ سًال14

 -13آيا از تغيير فًق (بىا بر پاسخ سؤال فًق) راضي َستيذ؟

-1کاهال راضي
-4 کاهال ًاراضي

ً -2 سبتا راضي
ً -5ويداًن

-5 بسيار بذتر ضذُ

 ًِ-3 چٌذاى راضي
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 -14چىاوچٍ فكر ميكىيذ بٍ مًردي اضارٌ وطذٌ است ،بفرماييذ.

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ....
مطخصات پاسخگً....................................................................................................................:
-15ضمارٌ تلفه مصاحبٍ ضًوذٌ:

0
-16داوطگاٌ علًم پسضكي ي خذمات بُذاضتي ي درماوي ............................... ... ...
-17وام بيمارستان يا مركس درماوي محل خذمت...................... ... ............:
17-1وًع بيمارستان:

 -1 دٍلتي-آهَزضي

-18وام ي وامخاوًادگي:

... ... ...

19سه ... ... ... :سال

-20جىسيت -1 :ز ى

 -2هرد

-21تاَل -1  :هتأّل

 -2 هجرد

 -4بذٍى ّوسر (طالق)

-22سطح تحصيالت -1 :ليساًس

-4غيرُ…………….

-23يضعيت كاري-1  :رسوي

 -4 طرحي

 -2 دٍلتي-غيرآهَزضي

 -3بذٍى ّوسر(فَت)

-2فَقليساًس
 -2پيواًي

 -5 ضاغل در بخص خصَصي

-3دکترا

 -3قراردادي

-6ساير هَارد... ...:

(ضما ميتًاويذ براي سًال فًق بيطتر از يک گسيىٍ را ركر وماييذ.

0000000000000000000000000000000000000000000000000

وام ي وام خاوًادگي پرسطگر.......................:
تاريخ اوجام مصاحبٍ .......................... ... ...:زمان آغاز مصاحبٍ ........................:
زمان پايان مصاحبٍ............................ ...:
كذ بازبيه......................:
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» » -4-2رضایت سنجی از پرستاران شاغل در بیمارستانهای غیر تابعه وزارت بهداشت

شااسه پشسشنامه.....:
ايي طرح تَسط ٍزارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضکي تا دستَر هقام هحترم ٍزارت تِ هٌظَر تررسي رضايتهٌذي پرستاراى در
هراکس درهاًي در سطح داًطگاُ ّاي علَم پسضکي کطَر تذًثال اجراي طرح تحَل ًظام سالهت در حال اًجام هيتاضذ ،تا هيساى
دستياتي تِ ترخي از اّذاف طرح تحَل سالهت را هطخص کٌذ .گسارشّا تطَر هستقين جْت تررسي تِ ٍزير هحترم تْذاضت ،درهاى
ٍ آهَزش پسضکي ارسال خَاّذ ضذ .تٌاترايي از ضوا تقاضا هيضَد تِ دقت تِ ايي پرسصّا پاسخ دّيذ تا پاسخّاي ضوا راّگطاي
هذاخالت هٌاسة تاضذ .الزم تِ رکر است کِ کليِ اطالعات ايي پرسطٌاهِ هحرهاًِ خَاّذ هاًذ ٍ ضوا ًسثت تِ پاسخ ايي پرسصّا
آزاد هي تاضيذ.

(چنانچه دس محلهاي مختلف مشغول به كاس ميباشيذ ،سؤاالت  1- 7مشبوط به محل كاس اصلي شماا
كه بيشتشین صمان سا دس آن صشف ميكنيذ ،ميباشذ).
سواالت مشبوط به طشح تحول سالمت

 -1تعذاد مشاجعين شاا بعذ اص ششوع طشح تحول سالمت تغييشي كشده است ؟

-1افسايص يافتِ  -2 کاّص يافتِ { -3 تغييري ًکردُ است
ً -5ظري ًذارم} بشو به سوال2
 -4تررسي ًکردُام
 -2آیا اص تغييش تعذاد مشاجعين خود (بنا بش پاسخ سؤال فوق) ساضي هستيذ؟

 ًِ -3چٌذاى راضي

-1کاهال راضي
 -4 کاهال ًاراضي

ً -2سثتا راضي
ً -5ويداًن

 -1تسيار خَب تَدُ

 -2خَب تَدُ

 -3هتَسط تَدُ

 -4ضعيف تَدُ

 -5تسيار ضعيف تَدُ

ً -6ظري ًذارم

 -3آیا تغييش تعذاد مشاجعين (بنا بش پاسخ سؤال فوق) بش كيفيت خذمت شاا اثشگزاس بوده است؟

 -4آیا مایل به ادامه هاكاسي دس محل كاس كنوني تا آخش سال هستيذ؟
-1 تسيار زياد

 -2زياد

 - 3کن

 -4تسيار کن

ً-5 ظري ًذارم

 -5آیا دسآمذ شاا بعذ اص اجشاي طشح تحول سالمت تغييش كشده است؟

 -1افسايص يافتِ

 -2 کاّص يافتِ

-4تررسي ًکردُام

ً-5 ظري ًذارم

{ -3تغييري ًکردُ است
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 -6دس صوستي كه امكان هاكاسي دس طشح تحول سالمت سا داشته باشيذ ،مایمل بمه وسود بمه طمشح

هستيذ؟

 -1 تلِ

ً -3 ويداًن

 -2 خير

 -7چنانچه فكش ميكنيذ به موسدي اشاسه نشذه است ،بفشمایيذ.

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................

مشخصات پاسخگو................................................................................................................. :
-8شااسه تلفن مصاحبه شونذه:

0
-9دانشگاه علوم پضشكي و خذمات بهذاشتي و دسماني ............................... ... ...
-11نام بيااسستان یا مشكض دسماني محل خذمت...................... ... ............:

-11نوع بيااسستان -1 :خيريِ
 -4خصَصي

 -5غيرُ.....

-12نام و نامخانوادگي:

... ... ...

--13سن ... ... ... :سال
-14جنسيت:
-15تاهل:

 -2تاهيي اجتواعي

ً -3ظاهي

-1زى

 -1هتأّل

 -2هرد

-2هجرد

 -3 تذٍى ّوسر(فَت)

 -4تذٍى ّوسر(طالق)
-3دکترا
-2فَقليساًس
-16سطح تحصيالت  -1 ::ليساًس
-4غيرُ…………….
 -2پيواًي  -3قراردادي
-1 رسوي
 -17وضعيت كاسي:
-6 ساير هَارد.....:
 -5ضاغل در تخص خصَصي
 -4 طرحي
شاا ميتوانيذ بشاي سوال فوق بيشتش اص یک گضینه سا ركش ناایيذ.

0000000000000000000000000000000000000000000000000
نام و نام خانوادگي پشسشگش.......................:

تاسیخ انجام مصاحبه...............:صمان آغاص مصاحبه  ...............:صمان پایان مصاحبه............................ ...:
كذ باصبين......................:
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