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مقدمه :ﺷﻜﺎﻳات درمﺎنی ،اﺑﺮاز نﺎرﺿـﺎﻳﺘی از سوی ﺑیمﺎر ،خﺎنواده و ﻳﺎ همﺮاهﺎن آنﺎن اسـﺖ ﻛـﻪ نیـﺎز ﺑـﻪ ﭘﺎسخگوﻳی و رسیﺪگی دارد.
اﻳن تحقیق ﺑﻪ منظور دسﺖﻳﺎﺑی ﺑﻪ سیمﺎی ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی ﻛشور در دهﻪ اخیﺮ انجﺎم ﺷﺪه اسﺖ.
روش پژوهش :در اﻳن مطﺎلعﻪ مﺮور سیسﺘمﺎتیک ،ﺑﺎ جسﺘجوی ﻛلمﺎت ﻛلیﺪی در  6ﭘﺎﻳگﺎه علمی و ﻛمک گﺮفﺘن از موتور
جسﺘجوگﺮ  Googleاقﺪام ﺑﻪ جسﺘجوی مقﺎالت ارائﻪ ﺷﺪه در زمینﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی ﻛشور در ﺑﺎزه زمﺎنی سﺎل  5831تﺎ 5831
گﺮدﻳﺪ .حﺎصل اﻳن جسﺘجو  5721مقﺎلﻪ فﺎرسی و انگلیسی ﺑود .سپس تیم ﭘژوهش ﺑﺎ مطﺎلعﻪ عنوان و چﻜیﺪه مقﺎالت 5571 ،مقﺎلﻪ
غیﺮ مﺮتبط و فﺎقﺪ مﺘن ﻛﺎمل را حذف ﻛﺮد .در گﺎم ﺑعﺪی ﺑﺎ مطﺎلعﻪ مﺘن ﻛﺎمل585 ،مقﺎلﻪ تﻜﺮاری و غیﺮمﺮتبط ﻛﺎمل ﺑﺎ موﺿوع
حذف گﺮدﻳﺪ .در نهﺎﻳﺖ تیم ﭘژوهش ﺑﻪ  53مقﺎلﻪ ﻛﺎمال مﺮتبط ﺑﺎ موﺿوع تحقیق دسﺖ ﭘیﺪا ﻛﺮد.
یافتهها :ﺑﻪ طور ﻛلی ﺑﺮ طبق ﻳک الگوی مشخص ﺑیشﺘﺮﻳن درصﺪ ﺷﻜﺎﻳﺎت از رفﺘﺎر نﺎمنﺎسب ﻛﺎدر درمﺎنی و ﻛمﺘﺮﻳن آن مﺮﺑوط ﺑﻪ
هزﻳنﻪهﺎ ﺑود .ﺑیش از  61درصﺪ ﺷﻜﺎﻳﺎت مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺑﺎزه زمﺎنی سﺎلهﺎی  5831تﺎ  5837ﺑود .تمﺎمیﺷﻜﺎﻳﺎت و مقﺎالت ثبﺖ ﺷﺪه
مﺮﺑوط ﺑﻪ مﺮاﻛز درمﺎنی و ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎی واﺑسﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑهﺪاﺷﺖ ،درمﺎن و آموزش ﭘزﺷﻜی اسﺖ.
نتیجهگیری :عزم و اراده جﺪی از طﺮف مﺘولیﺎن امﺮ سالمﺖ در خصوص ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻪ عنوان اﺑزاری جهﺖ ﺑهبود ﻛیفیﺖ
میتوانﺪ تﺎثیﺮ ﺑﻪ سزاﻳی در ﺑهﺮهگیﺮی از اﻳن منبع عظیم و ارزﺷمنﺪ اطالعﺎتی در حفظ و ارتقﺎء سالمﺖ جﺎمعﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
کلید واژهها :ﺷﻜﺎﻳﺖ ،نظﺎممنﺪ ،ﺑیمﺎرسﺘﺎن ،خﺪمﺎت درمﺎنی ،ﺑیمﺎران ،نﺎرﺿﺎﻳﺘی.

 -5دانشجوی ﻛﺎرﺷنﺎسی ارﺷﺪ مﺪﻳﺮﻳﺖ خﺪمﺎت ﺑهﺪاﺷﺘی و درمﺎنی ،دانشگﺎه علوم ﭘزﺷﻜی مشهﺪ ،مشهﺪ ،اﻳﺮان
 -7دانشیﺎر ،گﺮوه علوم مﺪﻳﺮﻳﺖ و اقﺘصﺎد ﺑهﺪاﺷﺖ ،مﺮﻛز تحقیقﺎت عوامل اجﺘمﺎعی موثﺮ ﺑﺮ سالمﺖ ،دانشگﺎه علوم ﭘزﺷﻜی مشهﺪ ،مشهﺪ ،اﻳﺮان
 -8دانشجوی ﻛﺎرﺷنﺎسی ارﺷﺪ مﺪﻳﺮﻳﺖ خﺪمﺎت ﺑهﺪاﺷﺘی و درمﺎنی ،دانشگﺎه علوم ﭘزﺷﻜی مشهﺪ ،مشهﺪ ،اﻳﺮان
 -4اسﺘﺎدﻳﺎر ،گﺮوه علوم مﺪﻳﺮﻳﺖ و اقﺘصﺎد ﺑهﺪاﺷﺖ ،مﺮﻛز تحقیقﺎت عوامل اجﺘمﺎعی موثﺮ ﺑﺮ سالمﺖ ،دانشگﺎه علوم ﭘزﺷﻜی مشهﺪ ،مشهﺪ،
اﻳﺮان( ،نوﻳسنﺪه مسئول) ،ﭘسﺖ الﻜﺘﺮونیکhoushmande@mums.ac.ir :
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بررسی نظاممند سیمای شکایات درمانی در

مقدمه
ﺷﻜﺎﻳات درمﺎنی ،اﺑﺮاز نﺎرﺿـﺎﻳﺘی از سوی ﺑیمﺎر ،خﺎنواده
و ﻳﺎ همﺮاهﺎن آنﺎن اسﺖ ﻛـﻪ نیـﺎز ﺑـﻪ ﭘﺎسخگوﻳی و
رسیﺪگی دارد] .[5-8ﺷﻜﺎﻳﺎت تنهﺎ ﺑخش ﻛوچﻜی از
نﺎرﺿﺎﻳﺘی از سیسﺘم خﺪمﺎت سالمﺖ را منعﻜس میﻛننﺪ
و ﺷﺎﻳﺪ تنهﺎ نوك قلﻪ ﻳک ﻛوه ﻳخی را نشﺎن میدهﺪ.
دﻳﺪگﺎه راﻳﺞ اﻳن اسﺖ ﻛﻪ دلیل ﺷﻜﺎﻳﺖ اﻛﺜﺮ ﺑیمﺎران اﻳن
اسﺖ ﻛﻪ میخواهنﺪ صﺪای آنهﺎ ﺷنیﺪه ﺷﺪه و از آنﺎن
عذرخواهی ﺑﻪ عمل آﻳﺪ] .[4-6ﺑﻪ علﺖ دسﺘﺮسی ﺑﻪ
سیسﺘم اطالعﺎت مﺪرن و افزاﻳش سطﺢ تحصیالت و
آموزش عمومی ،ﺷﺮﻛﺖ ﺑیمﺎران و خﺎنوادههﺎﻳشﺎن در
رونﺪ مﺮاقبﺖ ﺑهﺪاﺷﺘی و درمﺎن ﺑیمﺎریهﺎی آنهﺎ ﺑﺎ
داﺷﺘن نقش فعﺎل در تصمیمگیﺮی ﺑﺎلینی افزاﻳش ﻳﺎفﺘﻪ
اسﺖ .در نﺘیجﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت درﺑﺎره ﻛیفیﺖ مﺮاقبﺖ ﺑهﺪاﺷﺘی
ﺑﻪ ﻳﺎفﺘﻪ طور چشمگیﺮی افزاﻳش اسـﺖ].[2,3
ﺑﺎﻳﺪ عالوه ﺑﺮ قبول ﻳﺎ انﻜﺎر ﺷﻜﺎﻳﺎت ،هﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ
عنوان فﺮصﺖ ارزﺷمنﺪی جهﺖ ﻳﺎفﺘن راهی ﺑـﺮای
ارتقـﺎی ﻛیفیـﺖ خﺪمﺘی ﻛﻪ ﺑیمﺎران درﻳﺎفﺖ میﻛننﺪ در
نظﺮ گﺮفتﻪ ﺷـود] .[3,51ﺑهﺮهگیﺮی از تجﺮﺑیﺎت ﺑیمﺎر
سبب تقوﻳﺖ قﺪرت تحلیل و ارتقﺎ امنیﺖ خﺪمﺎت درمﺎنی
خواهﺪ ﺷﺪ] .[55-58ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی ﻛﻪ گزارشﻛننﺪه
تجﺮﺑیﺎت نﺎمنﺎسب درمﺎنی و نقﺎﻳص سیسﺘمی هسﺘنﺪ،
منبع اطالعﺎتی مهمیاسﺖ ﻛﻪ زﻳﺎد مورد اسﺘفﺎده قﺮار
نمیگیﺮد .ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی میتوانﺪ ﺑﻪ عنوان منبعی
جهﺖ ارتقﺎی ﻛیفیﺖ خﺪمﺎت درمﺎنی مورد اسﺘفﺎده قﺮار
گیﺮد] .[55ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی اغلب ﺑﺎ هﺪف ﺑهبود خﺪمﺎت
ارائﻪ میﺷونﺪ ،امﺎ اﺑزارهﺎی ﺑهﺮهگیﺮی از ﭘﺘﺎنسیل اﻳن
اطالعﺎت محﺪود هسﺘنﺪ].[55,54
امﺮوزه رسیﺪگی ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻪ عنوان جزئی ﺿﺮوری از
نظﺎم مﺮاقبﺖهﺎی سالمﺘی در جهﺖ ارتقﺎی
اسﺘﺎنﺪاردهﺎی سالمﺖ ﺷمﺮده ﺷﺪه اسﺖ].[51
سﺎزمﺎنهﺎی درمﺎنی میتواننﺪ از ﺷﻜﺎﻳﺎت اطالعﺎت
زﻳﺎدی را درﻳﺎفﺖ نمﺎﻳنﺪ زﻳﺮا مشﺘﺮﻳﺎن نسبﺖ ﺑﻪ
محﺪودهای از مسﺎئل حسﺎسیﺖ ﺑیشﺘﺮی دارنﺪ].[55,56
در حقیقﺖ ،آنهﺎ درك ﺑهﺘﺮی از اطالعﺎت مﺮتبط ﺑﺎ
ﭘیوسﺘگی درمﺎن و نقصهﺎی ارتبﺎطی خواهنﺪ
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داﺷﺖ].[55,54,52
نظﺎم ﺑهﺪاﺷﺖ و درمﺎن ﻳﻜی از ارائﻪﻛننﺪگﺎن خﺪمﺎت
درحوزه سالمﺖ در هﺮ ﻛشوری میﺑﺎﺷﺪ] .[7,53توجﻪ
ﺑﻪ مﺮدم ﺑعنوان مشﺘﺮﻳﺎن حوزه سالمﺖ و رسیﺪگی ﺑﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺎت آنهﺎ همواره از دغﺪغﻪهﺎی مﺘولیﺎن امﺮ در اﻳن
ﺑخش اسﺖ] .[7,51ﺑﺎ توجﻪ ﺑﻪ نقش تولیﺘی سیسﺘم
ﺑهﺪاﺷﺖ و درمﺎن در تﺎمین حفظ و تﺎمین و ارتقﺎی
سالمﺘی آحﺎد جﺎمعﻪ ،انﺘظﺎر میرود رسیﺪگی ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت
ﺑیمﺎران و همﺮاهﺎن آنﺎن ﺑعنوان رعﺎﻳﺖ اصل ﭘﺎسخگوﻳی
ﻛﻪ ﻳﻜی از اهﺪاف سﻪگﺎنﻪ نظﺎم سالمﺖ میﺑﺎﺷﺪ،
ﺑصورت خﺎص مورد توجﻪ مسؤولین نظﺎم سالمﺖ ﻛشور
قﺮار گیﺮد].[7
از آن جﺎﻳی ﻛﻪ مطﺎلعﻪ در زمینﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑیمﺎران و
ارتقﺎی ﻛیفیﺖ ﺑهﺪاﺷﺘی از اﻳن طﺮﻳق در اﻳﺮان محﺪود
میﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳم تﺎ ﺑﺎ مطﺎلعﻪای مﺮوری از سﺎل 31
تﺎ  31ﺑﻪ سیمﺎی ﻛلی ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی ﻛشورمﺎن دسﺖ
ﭘیﺪا ﻛنیم.
روش پژوهش
اﻳن ﭘژوهش مﺮوری سیسﺘمﺎتیک ﺑوده ﻛﻪ ﺑﺎ هﺪف
ﺑﺮرسی سیمﺎی ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی ﻛشور اﻳﺮان انجﺎم ﺷﺪه
اسﺖ .ﺑﻪ منظور ﻳﺎفﺘن مقﺎالت مﺮتبط ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺎت از
روشهﺎی مخﺘلفی اسﺘفﺎده گﺮدﻳﺪ:
 -5جسﺘجوی الﻜﺘﺮونیک :در اﻳن مﺮحلﻪ تیم ﭘژوهش
ﺑﺎ ﺑهﺮهگیﺮی از ﺑﺎنکهﺎ و منﺎﺑع اطالعﺎتی مﺮتبطی ﻛﻪ
در اﻳن زمینﻪ انجﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮ اسﺎس مﺮوری جﺎمع ﻛﻪ در
ﺑﺎزه زمﺎنی سﺎل  5831تﺎ  5831انجﺎم ﺷﺪه اسﺖ ،سعی
ﻛﺮده اسﺖ تﺎ مطﺎلعﺎت مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑیمﺎران و
همﺮاهﺎن آنهﺎ از ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎ و مﺮاﻛز درمﺎنی ﻛشور را
اسﺘخﺮاج نمﺎﻳﺪ .جسﺘجو در سﺎﻳﺖهﺎی سﺎزمﺎنی و
ﭘﺎﻳگﺎههﺎی اطالعﺎتی الﻜﺘﺮونیﻜی معﺘبﺮ داخلی و خﺎرجی
ﺷﺎمل موارد ذﻳل انجﺎم گﺮفﺘﻪ اسﺖ:
- Search engines:
- Google/ google scholar
- Data bases:

دامون گرجی و همکاران

- Med line/ Scopus/ Embase/ Ovid/
Pub med/ Bmj / Science direct/ Sid /
Irandoc/ Iranmedex/ Magiran /
 -7سﺎﻳﺖهﺎی نظﺎم سالمﺖ ﻛشورهﺎی مخﺘلف و
مﺮتبط ﺑﺎ موﺿوع ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی.
ﺑﺮای دسﺖﻳﺎﺑی ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎننﺎمﻪهﺎ و منﺎﺑع چﺎپ نشﺪه از
سﺎﻳﺖهﺎی مﺮتبط مﺎننﺪ  SIEGLEاسﺘفﺎده ﺷﺪه
اسﺖ .ﺑﻪ منظور ﻳﺎفﺘن ﻛلیﺪ واژههﺎ از سﺎﻳﺖ Pubmed
) (mesh termsنیز اسﺘفﺎده ﺷﺪه اسﺖ .واژههﺎی
ﻛلیﺪی فﺎرسی اسﺘفﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای جسﺘجو عبﺎرت ﺑودنﺪ
از :ﺷﻜﺎﻳﺎت ،ﺑیمﺎران ،مشﺘﺮﻳﺎن ،ﺑیمﺎرسﺘﺎن ،ﭘزﺷﻜﺎن،
ﻛﺎدردرمﺎنی ،مﺮاﻛز درمﺎنی ،خﺪمﺎت ،سالمﺘی ،طﺮاحی،
اﺑزار ،تحلیل ،قصور و خطﺎ و ﻛلمﺎت ،complaint
،discontent ،protest ،dissatisfaction
 hospital ،healthcare ،patientو analysis
 toolsنیز ﺑعنوان ﻛلمﺎت ﻛلیﺪی انگلیسی مورد ﺑﺮرسی
قﺮار گﺮفﺘﻪ و ﭘس از حذف همﭘوﺷﺎنیهﺎ ﺑﻪ صورت
دسﺘی ،اطالعﺎت مﺮتبط اسﺘخﺮاج گﺮدﻳﺪ.
 معیﺎرهﺎی ورود اطالت:الف) مقﺎالتی ﻛﻪ در آن علل ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی مورد
ﺑﺮرسی قﺮار گﺮفﺘﻪ ﺑﺎﺷنﺪ.
ب) مطﺎلعﺎتی ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن فﺎرسی ﻳﺎ انگلیسی هسﺘنﺪ.
ج) مطﺎلعﺎتی ﻛﻪ در ﺑﺎزه زمﺎنی  5831الی  5831انجﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎﺷنﺪ.
 معیﺎرهﺎی خﺮوج اطالعﺎت:الف) مقﺎالتی ﻛﻪ دسﺘﺮسی ﺑﻪ مﺘن ﻛﺎمل آنهﺎ امﻜﺎن
ﭘذﻳﺮ نبﺎﺷﺪ.
ب) نﺘﺎﻳﺞ جسﺘجو موﺿوعی در نمودار ﺷمﺎره  5نمﺎﻳش
داده ﺷﺪه اسﺖ.
در اﻳن مﺮحلﻪ ﺑﻪ ﻛمک ﻛلمﺎت ﻛلیﺪی و سﺎﻳﺖهﺎ و
موتورهﺎی جسﺘجو 5721 ،مقﺎلﻪ فﺎرسی و انگلیسی
ﻳﺎفﺖ ﺷﺪ .سپس تیم ﭘژوهش ﺑﺎ مطﺎلعﻪ عنوان و چﻜیﺪه
مقﺎالت 5571 ،مقﺎلﻪ غیﺮ مﺮتبط و فﺎقﺪ مﺘن ﻛﺎمل را
حذف ﻛﺮد .در گﺎم ﺑعﺪی ﺑﺎ مطﺎلعﻪ مﺘن ﻛﺎمل585 ،
مقﺎلﻪ تﻜﺮاری و غیﺮ مﺮتبط ﻛﺎمل ﺑﺎ موﺿوع حذف
گﺮدﻳﺪ.در نهﺎﻳﺖ تیم ﭘژوهش ﺑﻪ  53مقﺎلﻪ ﻛﺎمال مﺮتبط
ﺑﺎ موﺿوع تحقیق دسﺖ ﭘیﺪا ﻛﺮد( .نمودار )5
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همﺎن طور ﻛﻪ گفﺘﻪ ﺷﺪ در جﺮﻳﺎن جسﺘجو در نهﺎﻳﺖ 53
مقﺎلﻪ ﻛﺎمال مﺮتبط ﺑﺎ موﺿوع ﻳﺎفﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ نﺘﺎﻳﺞ اﻳن
مقﺎالت ﺑﺮ حسب نﺎم محقق ،سﺎل انﺘشﺎر ،محل مطﺎلعﻪ،
نوع مطﺎلعﻪ و نﺘﺎﻳﺞ و ﭘیشنهﺎدات در جﺪول ﺷمﺎره 5
آمﺪه اسﺖ.
یافتهها
از ﺑین  53مقﺎلﻪ اسﺘخﺮاج ﺷﺪه ،ﺷﻜﺎﻳﺎت ثبﺖ ﺷﺪه در
آنهﺎ ﺑﻪ صورت جﺪاگﺎنﻪ مورد ﺑﺮرسی قﺮار گﺮفﺖ ﻛﻪ در
نهﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﻳﺎت در 4گﺮوه اصلی و  54زﻳﺮ گﺮوه تقسیم
ﺷﺪ .گﺮوهﺎی اصلی ﺷﻜﺎﻳﺎت و زﻳﺮ گﺮوههﺎی مﺮتبط ﺑﺎ
هﺮ گﺮوه و همچنین درصﺪ ﺷﻜﺎﻳﺎت مﺮﺑوط ﺑﻪ زﻳﺮ
گﺮوههﺎ و هﺮ گﺮوه اصلی در جﺪول ﺷمﺎره  7نمﺎﻳش
داده ﺷﺪه اسﺖ.
ﺑﻪ طور ﻛلی ﺑﺮ طبق اﻳن مطﺎلعﻪ ﺑیشﺘﺮﻳن میزان
ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑیمﺎران مﺮﺑوط ﺑﻪ رفﺘﺎر نﺎمنﺎسب ﻛﺎدر درمﺎن و
ﻛمﺘﺮﻳن مﺮﺑوط ﺑﻪ هزﻳنﻪ هﺎ ﺑود.گﺮوه هﺎی اصلی
ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻪ صورت مقﺎﻳسﻪ ای در نمودار ﺷمﺎره 7
نمﺎﻳش داده ﺷﺪه اسﺖ.
مقﺎالت ﻳﺎفﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ حسب سﺎل تحقیق در نمودار
ﺷمﺎره  8نمﺎﻳش داده ﺷﺪه اسﺖ.
نﺘﺎﻳﺞ نمودار ﺷمﺎره  8نشﺎن میدهﺪ ﺑیشﺘﺮﻳن مقﺎالت
مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت در سﺎل  5835انجﺎم ﺷﺪه اسﺖ.
بحث و نتیجهگیری
اﻳن مطﺎلعﻪ ﺑﺎ هﺪف مشخص ﻛﺮدن سیمﺎی ﺷﻜﺎﻳﺎت
درمﺎنی در ﻛشور اﻳﺮان ،انجﺎم ﺷﺪه اسﺖ .الزام مﺮاﻛز
درمﺎنی ﺑﺮای حفظ و ارتقﺎء مسﺘمﺮ ﻛیفیﺖ خﺪمﺎت ،اﻳن
سﺎزمﺎنهﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اسﺖ تﺎ توجهی وﻳژه ﺑﻪ مﺮدم
ﺑعنوان مشﺘﺮﻳﺎن حوزه سالمﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷنﺪ تﺎ از سوﻳی
ﺑﻪ نقش خود ﺑعنوان مﺘولی در اﻳن حوزه ﺑﻪ نحو احسن
عمل ﻛﺮده ﺑﺎﺷنﺪ و از طﺮفی توانسﺘﻪ ﺑﺎﺷنﺪ ﺑﻪ نیﺎزهﺎی
غیﺮطبی ﺑیمﺎران و همﺮاهﺎن آنهﺎ ﺑﻪ ﺑهﺘﺮﻳن ﺷﻜل
ممﻜن ﭘﺎسخ داده ﺑﺎﺷنﺪ] .[55,54,53ﺑﻪ همین دلیل
اسﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرسی و تحلیل ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی جﺎﻳگﺎه
وﻳژهای در ﺑین مﺘولیﺎن حوزه سیﺎسﺖگذاری و

بررسی نظاممند سیمای شکایات درمانی در

تصمیمگیﺮی سالمﺖ دارد].[71,75
ﺑﺮ طبق ﻳﺎفﺘﻪهﺎی اﻳن تحقیق ،ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻪ  4گﺮوه
اصلی و  54زﻳﺮ گﺮوه تقسیمﺑنﺪی ﺷﺪ .گﺮوههﺎی اصلی
ﺷﺎمل نقص در ﻛیفیﺖ خﺪمﺎت ،رفﺘﺎر نﺎمنﺎسب ﭘﺮسنل
درمﺎنی ،هﺘلینگ و ﺷﻜﺎﻳﺎت مﺮﺑوط ﺑﻪ هزﻳنﻪهﺎ ﻛﻪ زﻳﺮ
گﺮوههﺎی آنهﺎ در جﺪول ﺷمﺎره  7مشخص ﺷﺪه اسﺖ.
ﺑیشﺘﺮﻳن مقﺎالت ثبﺖ ﺷﺪه مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺑﺎزه زمﺎنی
سﺎلهﺎی  5833تﺎ  5835ﺑوده اسﺖ ﻛﻪ میتوانﺪ نﺎﺷی
از الزام وزارت ﺑهﺪاﺷﺖ در ﭘیﺎدهسﺎزی و اجﺮای طﺮح
حﺎﻛمیﺖ ﺑﺎلینی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ تمﺎﻳل ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎ را در انجﺎم
ﺑﺮرسیهﺎی از اﻳن دسﺖ افزاﻳش داده اسﺖ .از ﻛل 53
مقﺎلﻪ ﻳﺎفﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮ اسﺎس نمودار ﺷمﺎره  7ﺑیشﺘﺮﻳن
موارد ﺷﻜﺎﻳﺎت مﺮﺑوط ﺑﻪ رفﺘﺎر نﺎمنﺎسب و ﻛمﺘﺮﻳن آن
مﺮﺑوط ﺑﻪ هزﻳنﻪهﺎ میﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ طبق ﻳک قﺎنون ﻛلی،
سنجش ﻛیفیﺖ دارای سﻪ ﺑعﺪ خﺪمﺎت ،ﺑﺎلینی و ﻛمیﺘی
اسﺖ ﻛﻪ ﻛیفیﺖ خﺪمﺎت در حوزه سالمﺖ از دﻳﺪگﺎه
ﺑیمﺎران ﺑیشﺘﺮ ﺑﻪ مواردی از قبیل ﺑﺮخورد منﺎسب،
رعﺎﻳﺖﺷﺎن و ﺷخصیﺖ ﺑیمﺎر و احﺘﺮام ﺑﻪ حقوق وی
میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳن موﺿوع میتوانﺪ دلیل ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑیشﺘﺮ
در حوزه رفﺘﺎر نﺎمنﺎسب را توجیﻪ نمﺎﻳﺪ] .[8,57,53از
ﻛل  53مقﺎلﻪ ﻳﺎفﺖ ﺷﺪه  51مورد آن مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺷهﺮ
تهﺮان اسﺖ ﻛﻪ درصﺪ فﺮاوانی نسبی ﺷﻜﺎﻳﺎت آن
منطبق ﺑﺮ الگوی ﻛشور میﺑﺎﺷﺪ .دلیل اﻳن امﺮ میتوانﺪ
نﺎﺷی از وجود  8دانشگﺎه ﺑزرگ علوم ﭘزﺷﻜی در ﺷهﺮ
تهﺮان و میزان ﺑیشﺘﺮ ﺑیمﺎران ﺑﻪ دلیل وجود
تخصصهﺎی مﺘفﺎوت و امﻜﺎنﺎت ﺑیشﺘﺮ درمﺎنی در اﻳن
ﺷهﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ طبعﺎ میتوانﺪ ﺑﺮ روی ﺑیشﺘﺮ ﺷﺪن میزان
ﺷﻜﺎﻳﺎت تﺎثیﺮگذار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرسی مقﺎالت ﻳﺎفﺖ ﺷﺪه نشﺎن میدهﺪ ﻛﻪ عمال
تمﺎمی تحقیقﺎت مﺮتبط در زمینﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت محﺪود ﺑﻪ
ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎی دانشگﺎهی واﺑسﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑهﺪاﺷﺖ و
درمﺎن و آموزش ﭘزﺷﻜی میﺑﺎﺷﺪ و عملﻜﺮد ﺑخش
خصوصی در اﻳن حوزه خﺎلی اسﺖ ﻛﻪ اﻳن مسﺎلﻪ
نشﺎندهنﺪه عﺪم تمﺎﻳل ﺑخش خصوصی ﺑﻪ ارائﻪ
گزارشهﺎی مﺮﺑوط ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت در حوزه فعﺎلیﺖهﺎی
خود میﺑﺎﺷﺪ در صورتی ﻛﻪ نقش تولیﺘی وزارت
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ﺑهﺪاﺷﺖ لزوم ارائﻪ گزارش عملﻜﺮد ﺑخش خصوصی را
اجﺘنﺎبنﺎﭘذﻳﺮ میسﺎزد].[53,77,78
جمعﺑنﺪی نﺘﺎﻳﺞ اﻳن تحقیق حﺎﻛی از آن اسﺖ ﻛﻪ رفﺘﺎر
نﺎمنﺎسب ﻛﺎدر درمﺎنی و وجود نقص در ارائﻪ خﺪمﺎت
درمﺎنی ،ﺑیش از  31درصﺪ ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی ﻛشور را
ﺷﺎمل میﺷود .در صورت الزام مﺮاﻛز درمﺎنی ﺑﻪ
جمعآوری و گزارشدهی منﺎسب ﺷﻜﺎﻳﺎت ،وزارت مﺘبوع
میتوانﺪ ﺑﺎ ارائﻪ ﺑﺎزخوردهﺎی دقیق و ﺑﻪ موقع ﺑﻪ
سﺎزمﺎنهﺎ و مﺮاﻛز درمﺎنی درجهﺖ نیل ﺑﻪ اهﺪاف عﺎلی
اﻳشﺎن از قبیل ﭘﺎسخگوﻳی ﺑﻪ نیﺎزهﺎی غیﺮ طبی و
محﺎفظﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ مخﺎطﺮات مﺎلی و در نهﺎﻳﺖ تﺎمین
سالمﺘی ،ﻛمک ﻛننﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
جهﺖ تشوﻳق مﺮاﻛز درمﺎنی دولﺘی وخصوصی ﺑﻪ ثبﺖ
ﺷﻜﺎﻳﺎت میتوان از مواردی مﺎننﺪ تعﺮﻳف سنجﻪهﺎﻳی
مشخص و روﺷن در ﻛﺘﺎﺑچﻪ ملی اعﺘبﺎر ﺑخشی در
خصوص ثبﺖ و تحلیل ﺷﻜﺎﻳﺎت ،اﻳجﺎد فﺮهنگی ﺑﺎز و
قﺎﺑل اعﺘمﺎد در زمینﻪ گزارش ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑهﺮه گﺮفﺖ.
در زمینﻪ اصالح ﺑﺮخورد نﺎمنﺎسب ﻛﺎرﻛنﺎن ﻛﻪ ﺑیشﺘﺮﻳن
میزان ﺷﻜﺎﻳﺎت را ﺑﻪ خود اخﺘصﺎص میدهﺪ ،ﭘیشنهﺎد
میﺷود واحﺪی تحﺖ عنوان اخالق حﺮفﻪای ﺑﻪ دوره
آموزﺷی رﺷﺘﻪهﺎی مﺮتبط ﺑﺎ سالمﺖ اﺿﺎفﻪ گﺮدد.
همچنین توجﻪ ﺑﻪ رعﺎﻳﺖ اخالق حﺮفﻪ در دورههﺎی
توانمنﺪسﺎزی ﻛﺎرﻛنﺎن نیز میتوانﺪ در خصوص راهگشﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
در نهﺎﻳﺖ عزم و اراده جﺪی از طﺮف مﺘولیﺎن امﺮ
سالمﺖ در خصوص ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻪ عنوان روﺷی
جهﺖ ﺑهبود ﻛیفیﺖ میتوانﺪ تﺎثیﺮ ﺑﻪ سزاﻳی در
ﺑهﺮهگیﺮی از اﻳن منبع عظیم و ارزﺷمنﺪ اطالعﺎتی در
حفظ و ارتقﺎء سالمﺖ جﺎمعﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ].[74
تشکر و قدردانی
اﻳن مقﺎلﻪ قسمﺘی از ﭘﺎﻳﺎننﺎمﻪ دانشجوﻳی ﺑﺎ عنوان
طﺮاحی اﺑزار ﺑﺮرسی و تحلیل ﺷﻜﺎﻳﺎت درمﺎنی ﺑﺮ اسﺎس
مﺪل  HCATمیﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ حمﺎﻳﺖ مﺎلی دانشگﺎه
علوم ﭘزﺷﻜی مشهﺪ انجﺎم ﺷﺪه اسﺖ.

دامون گرجی و همکاران

نمودار  - 9روند بررسی و یافتن تحقیقات

نمودار  - 2درصد فراوانی نسبی شکایات

نمودار  - 3مقاالت ثبت شده در مورد شکایات بیماران در بازه زمانی تحقیق
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بررسی نظاممند سیمای شکایات درمانی در
جدول  - 9جزئیات مرور سی ستماتیک در مورد تحقیقات انجام شده در مورد شکایات بیمارستانی از سال  55تا 15
شماره

جبﺎری و
همﻜﺎران

5835

ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎی
آموزﺷی اصفهﺎن

توصیفی -
گذﺷﺘﻪنگﺮ

2

وفﺎﻳی و
همﻜﺎران

5835

ﺑیمﺎرسﺘﺎن
امالبنین ﺷهﺮ
مشهﺪ

مقطعی

3

زاﺑلی و
همﻜﺎران

5837

ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎ و
مﺮاﻛز درمﺎنی
تحﺖ ﭘوﺷش
دانشگﺎه علوم
ﭘزﺷﻜی ﺷهیﺪ
ﺑهشﺘی

توصیفی -
تحلیلی

موحﺪنیﺎ و
همﻜﺎران

5835

ﺑیمﺎرسﺘﺎن
فیﺮوزگﺮ تهﺮان

توصیفی -
گذﺷﺘﻪنگﺮ

5836
الی
5832

سﻪ ﺑیمﺎرسﺘﺎن
تحﺖ ﭘوﺷش
دانشگﺎه علوم
ﭘزﺷﻜی تهﺮان

گذﺷﺘﻪنگﺮ

تحقیق

9

4

5

محققین

سال

محل مطالعه

نوع مطالعه

میﺮزا
آقﺎﻳی و
همﻜﺎران

انشار

6

وحﺪت و
همﻜﺎران

5833

7

رحمﺘی و
همﻜﺎران

5835
الی
5838

5

موسوی و
همﻜﺎران

5833
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ﺑیمﺎرسﺘﺎن ﺷهیﺪ
رجﺎﻳی ﺷهﺮ قزوﻳن
اورژانس
ﺑیمﺎرسﺘﺎن ﺷهﺪای
تجﺮﻳش
ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎی
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مﺎزنﺪران

مدیریت بهداشت و درمان 9315؛ )3( 7

مقطعی

نتایج  /پیشنهادات حاصله
ﺑیشﺘﺮﻳن موﺿوعﺎت مورد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛیفیﺖ خﺪمﺎت( 68/6درصﺪ) و
مسﺎﻳل عمومی و رفﺎهی ﺑیمﺎرسﺘﺎن( 48/5درصﺪ) ﺑوده اسﺖ.
ﺷﻜﺎﻳﺎت مﺮﺑوط ﺑﻪ ﻛﺎدر ﭘزﺷﻜی( 41/41درصﺪ) و ﻛﺎدر
اداری( 14/1درصﺪ) هم ﺑﺎالتﺮﻳن سهم را داﺷﺘﻪ اسﺖ / .آموزش و
سعی در افزاﻳش امﻜﺎنﺎت رفﺎهی.
نﺎدﻳﺪه گﺮفﺘن اسﺘﺎنﺪاردهﺎی درمﺎنی – 7397%نقﺎﻳص ارتبﺎطی
– 7494%عﺪم ﻛیفیﺖ امﻜﺎنﺎت اولیﻪ (هﺘلینگ) – 7892%ﻛنسل
ﺷﺪن وقﺖ مالقﺎت  / 5898%آموزش ﭘﺮسنل و مهﺎرتهﺎی رفﺘﺎری-
افزاﻳش ﻳﺎ ارتقﺎء امﻜﺎنﺎت
ﻳﺎفﺘﻪهﺎ در ﺑﺮرسی تعﺪاد و علل ﺷﻜﺎﻳﺖ در حوزه درمﺎن از مﺮاﻛز
درمﺎنی تحﺖ ﭘوﺷش در سﺎل  37نشﺎن داد ﻛﻪ ﺑیشﺘﺮﻳن میزان
ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑیمﺎران( )%65ازدرﻳﺎفﺖ وجوه خﺎرج از تعﺮفﻪ ﺑوده اسﺖ.
سﺎﻳﺮ علل ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑیمﺎران ﺑﻪ تﺮتیب فﺮاوانی عبﺎرتنﺪ از تﺎخیﺮ در
ارائﻪ خﺪمﺎت درمﺎنی( ، )%54مﺮاﻛز درمﺎنی غیﺮمجﺎز و ﻳﺎ فﺎقﺪ
مجوز( ،) %58نﺎرﺿﺎﻳﺘی از ﭘﺮسنل درمﺎنی( )%6/6و ﺷﻜﺎﻳﺖ از
عوارض نﺎﺷی از درمﺎن( / .) %3/7عوامل مﺮتبط ﺑﺎ رفﺘﺎر اراﻳﻪ
دهنﺪگﺎن خﺪمﺎت در مﺮاﻛز درمﺎنی مهمﺘﺮﻳن دلیل ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑیمﺎران
اسﺖ .ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎ عالوه ﺑﺮ درمﺎن ﺑیمﺎران ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رعﺎﻳﺖ اصل
احﺘﺮام ﺑﻪ ﺑیمﺎر و رعﺎﻳﺖ ﺿواﺑط فنی و حﺮفﻪ ای عوامل فﺮدی
اﻳجﺎد ﺷﻜﺎﻳﺖ در ﺑیمﺎران را ﻛنﺘﺮل نمﺎﻳنﺪ.
ﺑﺮخورد نﺎمنﺎسب( )%78/ﺑﺎالتﺮﻳن دلیل ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑیمﺎران ﺑود و
ﺷﻜﺎﻳﺖ از هزﻳنﻪ هﺎ ﺑﺎ  %54/53در رتبﻪ ﺑعﺪی قﺮار داﺷﺖ / .ﺑﺎ
توجﻪ ﺑﻪ اﻳنﻜﻪ ارتبﺎط نﺎمنﺎسب ﺑیشﺘﺮﻳن موﺿوع مورد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑود،
مﺪاخلﻪ در اﻳن حوزه ﺑﺎﻳﺪ مﺪنظﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑیمﺎرسﺘﺎنهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑصورت
نظﺎم منﺪ رﻳشﻪ مشﻜالت را مشخص ﻛننﺪ.
ﺑیشﺘﺮﻳن موﺿوع مورد ﺷﻜﺎﻳﺖ ،تﺎخیﺮ ﻳﺎ ﻛنسل ﺷﺪن وقﺖ
مالقﺎتهﺎ ،تسهیالت رفﺎهی  ،ارتبﺎط نﺎمنﺎسب و عﺪم رﺿﺎﻳﺖ از
مﺮاقبﺖ درمﺎنی اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑود / .ﺑﺎ توجﻪ ﺑﻪ اﻳنﻜﻪ تﺎخیﺮ و ﻳﺎ ﻛنسل
ﺷﺪن وقﺖ مالقﺎتهﺎ و ارتبﺎط نﺎمنﺎسب ﺑیشﺘﺮﻳن موﺿوعﺎت مورد
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑودنﺪ مﺪاخلﻪ در اﻳن حوز ههﺎ ﺑﺎﻳﺪ مﺪ نظﺮ ﺑﺎﺷﺪ .همچنین
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك گذاﺷﺘن داد ههﺎی ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑین ﺑیمﺎرسﺘﺎ نهﺎ میﺘوانﺪ
حوزه هﺎی ﺷﺎﻳع مشﻜل را ﺷنﺎسﺎﻳی ﻛنﺪ و جهﺖ ﺑﺮنﺎمﻪ رﻳزی
راهبﺮدی ﺑﻪ ﻛﺎر رود.
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Abstract

2

3

4

Gorji D , Vafaee Najjar A , Staji R , Hooshmande E

Introduction: The health complaint is an expression of dissatisfaction by patient or its
family that is required to responding. This research is done to achieve the Portrait of
country medical complaints in the last decade.
Methods: In this systematic review by searching keywords in 6 knowledge base and to
get help from Google search engine, articles in the field of health complaints in the
period 2006 to 2016, were searched. The outcome of this search was 1270 Persian and
English articles. Then the research team studied the title and abstracts and they removed
1120 irrelevant articles or without full text. In the next step, after the study of full texts,
removed 131 duplicates or irrelevant with the issue. Eventually, research team achieved
to the 19 articles that were completely relevant with the issue.
Results: Generally, according to a specified pattern, highest percentage of the
complaints were related to inappropriate behavior of medical staff and the lowest was
related to costs. More than 60 percent of complaints were related to period 2011 to
2013. All complaints and registered articles were related to medical centers and
hospitals affiliated to the Ministry of Health and medical education.
Conclusions: Serious determination of health authorities about application of
complaints as a tool to quality improve, can play a role in taking advantage of this great
and valuable source of information to promotion health society.
Keywords: Complaint, Systematic Review, Hospital, Analysis, Healthcare, Patient,
Dissatisfaction.
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