مقايسٍ وظرات بيمٍ ضدگان تاميه اجتماػي با بيماران غير بيمٍ تاميه اجتماػي بستري
در مًرد خدمات ارائٍ ضدٌ بٍ آوان در بيمارستان امام رضا«ع» ضُر اريميٍ1380

فهلٌبهِ زاًككسُ پطؾتبضي ٍ هبهبيي
ؾبل اٍل ،قوبضُ اٍل ،ظهؿتبى1382
چكيدٌ

مقدمٍ :ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي ثيف اظ ًيوي اظ روؼيت ككَضهبى ضا تككيل هيزٌّس ثب تَرِ ثِ گؿتطزگي تبهيي ارتوبػي زض
رْبى هؿئَالى ككَضهبى ًيع ثِ اّويت ٍرَز ًظبم ربهغ تبهيي ارتوبػي ٍاقف هيثبقٌس ،ثِ عَضي كِ زض ثطًبهِّبي كالى ككَض
ايزبز ايي ًظبم ضا زض ًظط گطفتِاًس .يكي اظ پط هطارؼِتطيي هكبىّبيي كِ ثيوِ قسگبى اظ ذسهبت ؾبظهبى تبهيي ارتوبػي ثْطُ
هيثطًس ثيوبضؾتبًْبي ٍاثؿتِ ثِ ؾبظهبى هيثبقٌس زض ايي ثيوبضؾتبًْب ّن ثيوبضاى ثيوِ قسُ ٍ ّن غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي ثؿتطي
هيقًَس ،رْت ثبال ثطزى كيفيت ذسهبت پطؾتبضي ثِ ثيوِ قسگبى ،ثطضؾي هيعاى ضضبيت ثيوبضاى ثؿتطي كِ اظ ايي ذسهبت ثْطُ
هيثطًس ٍ پيگيطي ٍ ازاهِ زضهبى زض رْت پيكگيطي اظ ػَاضو احتوبلي ثيوبضي ،اّويت ثؿيبضي هييبثس.
مًاد ي ريش َا :ايي پػٍّف يك هغبلؼِ تَنيفي هقبيؿِاي اؾت ،روؼيت هَضز هغبلؼِ ثيوبضاى ثيوِ قسُ تبهيي ارتوبػي ٍ غيط
ثيوِ تبهيي ارتوبػي ثؿتطي زض ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» ٍاثؿتِ ثِ ؾبظهبى تبهيي ارتوبػي قْط اضٍهيِ اؾت كِ ثِ ضٍـ
ًوًَِگيطي زض زؾتطؼ ثِ تؼساز  145ثيوبض ثؿتطي كِ ً 116فط آًْب ثيوِ قسُ تبهيي ارتوبػي ٍ ً 29فط غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي
 -1هكرهبت فطزي پػٍّف ً -2ظط ؾٌزي
ثَزُاًس اًزبم قسُ اؾت .رْت روغآٍضي اعالػبت اظ پطؾكٌبهِاي زٍ قؿوتي:
ثيوبضاى زض ضاثغِ ثب ذسهبت زضهبًي ،ذسهبت پطؾتبضي ٍ هسيطيتي اؾتفبزُ قسُ اؾت .تزعيِ ٍ تحليل زازُّبي پػٍّف ثِ ٍؾيلِ
آظهَىّبي آهبضي ،تَنيفي ٍ اؾتٌجبعي ثِ ػول آهسُ اؾت ٍ رْت تؼييي هتغيطّبي هساذلِ گط احتوبلي اظ آظهَى هٌتل ّبًعل
اؾتفبزُ قس.
بحث ي وتيجٍ گيري :يبفتِّبي پػٍّف زض پبؾد ثِ اّساف ٍ ؾئَاالت پػٍّف ًكبى زاز كِ  10زضنس كوتط اظ زضآهس هبّبًِ
ذَز ضا ثِ ثيوِ پطزاذت هيكطزُاًس ( ٍ )%49/1ثيكتط اظ ذسهبت ثؿتطي اؾتفبزُ هيكطزُاًس ( )%51/7اكخطيت ٍاحسّبي هَضز پػٍّف
ذسهبت اضائِ قسُ ضا زض حس هٌبؾت اضظيبثي ًوَزُاًس .زض اضتجبط ثب ًقف آهَظقي ذسهبت پطؾتبضي اكخطيت ثيوبضاى ايي ذسهبت ضا
ًبهٌبؾت زاًؿتِاًس .اظ هيبى ذسهبت اضائِ قسُ هَضز ثطضؾي زض هيبى ًظطات زٍ گطٍُ ثيوبضاى اظ ذسهبت هسيطيتي اضائِ قسُ تفبٍت
آهبضي هؼٌيزاض ثَز (.)P<0/50

ياشٌ َاي كليدي :ثيوبضي ،ثيوِ ،تبهيي ارتوبػي

 كبضقٌبؼ اضقس پطؾتبضي زاًكگبُ آظاز اؾالهيٍ -احس اضٍهيِ كبضقٌبؼ اضقس پطؾتبضي -ثطًبهِضيعي زضؾي -زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس پعقكي تْطاى زكتطي هسيطيت ذسهبت ثْساقتي ٍ زضهبًيّ -يبت ػلوي زاًكگبُ ػلَم پعقكي قْيس ثْكتي -زكتطي آهبض ظيؿتي -زاًكگبُ تْطاى
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هؼهَهِ اكجطي  -ثٌْبظ فطهْيٌي فطاّبًي  -غاؾوي قبٌّظطي  -حزت ظاضػي

مقدمٍ
ثيوبضي ٍضغ غيط ػبزي رؿوي يب ضٍحي اؾت كِ ًيبظ
ثِ اضائِ ذسهبت زضهبًي زاضز ٍ ثيوبضي هَرت ػسم

ٍ عطف تؼْس ضا ثيوِ گعاض هيًبهٌسٍ .رْي ضا كِ ثيوِ

ٌّسي گطفتِ قسُ اؾت ،ثطذي زيگط ًظط زازُاًس كِ

گعاض هيپطزاظز حق ثيوِ ٍ آًچِ ضا كِ ثيوِ هي قَز

ثيوِ اظ كلوِ ثين (تطؼ) گطفتِ قسُ اؾت ،اٍليي ثبض

هَضَع ثيوِ هيًبهٌس(  .)12ؾبظهبى ثيي الوللي كبض

ضٍؼّب اظ ايطاى اهتيبظ ثيوِ ضا گطفتٌس ٍ ثؼسّب ًيع زٍ

 1378اػالم هيزاضز كِ تبهيي ارتوبػي ثِ هٌعلِ

قطكت ثيوِ ضٍؾي ثِ ًبم قفقبظ هطكَضي ٍ (ًبزغزا) زض
ايطاى هكغَل فؼبليت ثيوِاي قسًس ،كلِ ثيوِ اظ لغت

حوبيتي اؾت كِ ربهؼِ زض قجبل پطيكبًيّبي ارتوبػي
ٍ اقتهبزي پسيس آهسُ ثِ ٍاؾغِ قغغ يب كبّف قسيس

اؾتطاذَاًي كِ ثِ هؼٌي ضس ثين ٍ تطؼ اؾت گطفتِ
قسُ اؾت (  .)8ثيوِ ثِ زٍ ًَع ذهَني ٍ ارتوبػي
تقؿين هيقَز ( ّ .)11ن اكٌَى زض ثيف اظ  170ككَض
رْبى عيف ٍؾيؼي اظ ثطًبهِّبي تبهيي ارتوبػي ثطقطاض
ٍ ثب پَقفّبيي ثطاي ثبظًكؿتگي ،حَازث ًبقي اظ كبض
ٍ حوبيت اظ ثبظهبًسگبى زض حبل ارط اؾت (  .)14ؾبظهبى
 29قبًَى
26

هيليَى ًفط ثيٌِ قسُ ضا تحت پَقف زاضز (  .)9زض ؾبل

زض آهس ثط احط ثيكبضي ،ثيوبضي ،ثبضزاضي ،اظ كبضافتبزگي،
ؾبلوٌسي ،فَت ٍ ّوچٌيي افعايف ّعيٌِّبي زضهبى ٍ
ًگْساضي ذبًَازُ (ػبئلِ هٌسي) ثِ اػضبء ذَز اضائِ
هيزّس ،قؼبض انلي اًزوي ثيي الوللي تبهيي ارتوبػي
كِ ايطاى ًيع ػضَيت آى ضا زاضز ثط ايي هؼٌب تهطيح
قسُ اؾت كِ تحقق ػسالت ارتوبػي ثسٍى تبهيي
ارتوبػي هيؿط ًرَاّس ثَز (  .)7ثيوِ اًَاػي زاضز كِ
ػجبضتٌس اظ ثيوِّبي -1 :ارجبضي  -2اذتيبضي  -3اقيبء
 -4هؿئَليت  -5ظيبى پَل  -6اقربل (.)6

 1379زض اؾتبى آشضثبيزبى غطثي قطيت ثِ ً 580000فط
ثيوِ قسُ انلي ٍ تجؼي ٍرَز زاقتِ اؾت(.)4

ًظبم ثيوِّبي زضهبًي كبًبزا هَفقتطيي ٍ هحجَةتطيي
ثطًبهِ هلي هحؿَة هيقَز كِ ثيبًگط ثطاثطي ثٌيبزي
- ILO: International Labore Organization

- Straxovan

- ISSA: International social security Assosiation
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ضا رجطاى ًوبيس ٍ يب ٍرِ هؼيٌي ثپطزاظز .هتؼْس ضا ثيوِگط

ضٍظهطُ هيقًَس (  )10ثيوِ اظ كلوِ «ثيوب» اظ ظثبى

اؾبؾي ثيف اظ ّ 30عاض ًيطٍي قبغل ٍ ثبلغ ثط

هيكٌس زض اظاي پطزاذت ٍرِ ٍ يب ٍرَّي اظ عطف
زيگط زض نَضت ٍقَع يب ثطٍظ حبزحِ ،ذؿبضت ٍاضزُ ثِ اٍ

تَاًبيي هَقت اقتغبل ثِ كبض ٍ اذتالل زض ظًسگي

تبهيي ارتوبػي زض ايطاى ثطاؾبؼ انل

ثيوِ ػقسي اؾت كِ ثِ هَرت آى يك عطف تؼْس

قْطًٍساى كبًبزايي زض ثطاثط هطگ ٍ ثيوبضي اؾت ( .)3

ثِ ثيوبض زض اضتجبط ثب هفَْم ؾالهتي تَضيح هيزّس ٍ

ًظبهبت قطػي هطتجظ ثب تبهيي ارتوبػي ّوگي

زض ثيوبض يبزگيطي ضا ثب آهَظـ زازى تقَيت هيًوبيس

حوبيتي (غيط ثيوِاي) اؾت (.)7

( )4زض ًف هسيطيتي پطؾتبضي ؾِ تب اظ ػٌبنط ضطٍضي:

قسگبى ذَز ضا ظيط چتط ذَز قطاض هيزّس ثيوبضؾتبىّب
ّؿتٌس ،اظ آًزب كِ ثيوبضؾتبىّب ثطاي ضفغ ًيبظ ثِ ٍرَز
آهسُاًس ًظطات ثيوبضاى زض آًْب اّويت ٍيػُاي زاضز ٍ
چَى پطؾتبضاى زض اضتجبط ًعزيك ثب ثيوبضاى ّؿتٌس
ػولكطز آًْب ًيبظ ثِ ثطضؾي رْت اعويٌبى يبفتي اظ
ضضبيت ثيوبضاى اظ ذسهبت اضائِ قسُ ثِ آًبى زاضز چطا
كِ زض نَضت ػسم ضضبيتوٌسي زض ثيوِ قسگبى تٌف
ايزبز ذَاّس قس كِ هيتَاًس اهٌيت ٍ ؾالهت آًْب ضا ثِ
ذغط اًساظز (  .)13پطؾتبضاى ثطاؾبؼ ًَع ذسهبتي كِ
ثطاي ثيوبضاى اضائِ هي ًوبيٌس ًقف ذبني ضا ػْسُ زاض

هغبلؼِاي زض ؾبل  1375تَؾظ ضٍاثظ ػوَهي هؼبًٍت
زضهبى ؾبظهبى تبهيي ارتوبػي تحت ػٌَاى هيعاى
ضضبيتوٌسي ثيوبضاى ثؿتطي اظ ذسهبت ثيوبضؾتبى قْيس
زكتط هؼيطي ثب ضٍـ ًوًَِگيطي ؾطقوبضي ثب تؼساز
ًوًَِ ً 50فط اًزبم قسُ اؾتً ،تبيذ ايي پػٍّف ًكبى
هيزّس كِ  %62ضفتبض كبزض پطؾتبضي ٍ

 %46ضفتبض

پطؾٌل ازاضيً %64 ،ظبفت هٌظن هحيظ ثيوبضؾتبى ٍ
 %74اهكبًبت ضفبّي ثرف ّبي ثؿتطي ضا غيط قبثل
قجَل زاًؿتِاًس ٍ  %74كيفيت ٍ هيعاى غصاي اضائِ قسُ
ضا ذَة ٍ قبثل قجَل زاًؿتِاًس ،پيكٌْبز قس تب اهكبًبت
ضفبّي ٍ تؼساز پطؾٌل ٍ تؼساز زفؼبت ؾطككي ثِ

ّؿتٌس.

ثيوبضاى ٍ ًحَُ ثطذَضز كبضكٌبى ثب ّوطاّبى ٍ ػيبزت
زٍ گبؼ زض ؾبل

 1371ايي ًقكْب ضا ثِ هطاقجتي،

كٌٌسگبى ثْجَز يبثس.

زضهبًي ،حوبيتي ،هحبفظتيّ ،وبٌّگي كٌٌسُ ٍ آهَظقي
تقؿين هيكٌس ( ً .)2قف پطؾتبض زض زضهبى هَقؼي كِ
يك زاضٍ زض ظهبى زقيق زازُ هي قَز هؼيي هيگطزز
( .)1زض ًقف حوبيتي ،پطؾتبض ثيوبض ضا اظ رٌجِّبي
اًؿبًي ٍ قبًًَي ثِ ٍؾيلِ زفبع كطزى نحيح اظ ثيوبض
حفظ هي ًوبيس ٍ ثيوبض ضا ثب زض ًظط گطفتي اػتقبزات
هصّجي ٍ فطٌّگي اٍ ،حوبيت هيكٌس .پطؾتبض هخل هؼلن

اَداف پصيَص
َدف كلي
تؼييي ٍ هقبيؿِ ًظطات ثيوبضاى ثيوِ قسُ تبهيي
ارتوبػي ثب ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي زض هَضز
ذسهبت اضائِ قسُ ثِ آًبى زض ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع»
قْط اضٍهيِ ؾبل  1380هيثبقس.
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يكي اظ هكبىّبيي كِ ؾبظهبى تبهيي ارتوبػي ثيوِ

ثطًبهِ ضيعي ،كٌتطل ٍ تهوين گيطي ثبيس ثبقس (

.)2

(ة) تؼييي ًظطات ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي
اَداف ييصٌ

ثؿتطي زض هَضز ذسهبت پطؾتبضي اضائِ قسُ ثِ آًبى زض
ثيوبضؾتبى اهبم ضضب «ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380

زض هَضز ذسهبت اضائِ قسُ ثِ آًبى زض ثيوبضؾتبى اهبم
ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380

(د) تؼييي ًظطات ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي
ثؿتطي زض هَضز ذسهبت هسيطيتي اضائِ قسُ ثِ آًبى زض
ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380

(الف) تؼييي ًظطات ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي
ثؿتطي زض هَضز ذسهبت زضهبًي اضائِ قسُ ثِ آًبى زض
ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380

 -3هقبيؿِ ًظطات زٍ گطٍُ ثيوبضاى ثيوِ قسُ تبهيي
ارتوبػي ٍ غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي ثؿتطي زض هَضز
ذسهبت زضهبًي ،پطؾتبضي ٍ هسيطيتي اضائِ قسُ ثِ آًبى

(ة) تؼييي ًظطات ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي ثؿطتي

زض ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380

زض هَضز ذسهبت پطؾتبضي اضائِ قسُ ثِ آًبى زض
ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380
(د) تؼييي ًظطات ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي ثؿتطي
زض هَضز ذسهبت هسيطيتي اضائِ قسُ ثِ آًبى زض
ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل . 1380

ريش بررسي
ايي تحقيق يك پػٍّف تَنيفي هقبيؿِاي اؾت كِ
زض هيبى كليِ ثيوبضاى تحت پَقف ؾبظهبى تبهيي
ارتوبػي ٍ ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي ثؿتطي زض
ثرفّبي زاذلي ٍ رطاحي ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع»

 -2تؼييي ًظطات ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي
ثؿتطي زض هَضز ذسهبت اضائِ قسُ ثِ آًبى زض ثيوبضؾتبى
اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380

قْط اضٍهيِ كِ زض قْطيَض هبُ ؾبل

 1380زض قطف

تطذيم ثَزُاًس اًزبم قسُ اؾتً 145 .وًَِ ثِ عطيق
ًوًَِگيطي زض زؾتطؼ اًتربة قسًس كِ ً 116فط اظ

(الف) تؼييي ًظطات ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي

آًْب ثيوِ قسُ تبهيي ارتوبػي ٍ ً 29فط ثيوبض غيط ثيوِ

ثؿتطي زض هَضز ذسهبت زضهبًي اضائِ قسُ ثِ آًبى زض

تبهيي ارتوبػي ثَزًس .زاقتي ؾي ثبالي  15ؾبل ٍ ثبض

ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل .1380

زٍم ثؿتطي قسى زض ثيوبضؾتبى ٍ ايٌكِ تحهيل كطزُ
زض ضقتِّبي زضهبًي ًجَزى اظ رولِ هكرهبت
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 -1تؼييي ًظطات ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي ثؿتطي

ٍاحسّبي هَضز پػٍّف ثَز .هحيظ پػٍّف ثيوبضؾتبى
اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ ٍاثؿتِ ثِ ؾبظهبى تبهيي

* حساكخط اهتيبظ (t=0/74 df=143 P=0/46 )5
ثطضؾيّب ًكبى هيزّس كِ هتَؾظ اهتيبظ ضضبيت اظ

ارتوبػي ثَز .اثعاض گطزآٍضي زازُّب پطؾكٌبهِاي

ذسهبت زضهبًي زض ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي ثيكتط

فطزي ٍ ؾَاالت هطثَط ثِ ًظط ؾٌزي ثَز .رْت

 )4/30اهب تفبٍت آًْب اظ ًظط آهبضي هؼٌي زاض ًيؿت .زض

اػتجبض ػلوي اظ ضٍـ اػتجبض هحتَي ٍ اػتوبز ػلوي اظ
ضٍـ زٍ ًيوِ كطزى ؾَاالت اؾتفبزُ گطزيس .رْت

ّط زٍ گطٍُ ثيوبضاى ثيوِ قسُ تبهيي ارتوبػي ٍ غيط
ثيوِ تبهيي ارتوبػي ثيكتطيي افطاز زاضاي هيعاى

تزعيِ ٍ تحليل زازُّب اظ ضٍقْبي آهبضي تَنيفي

ضضبيت زض حس هٌبؾت ثَزُاًس ( %75زض هقبثل .)%69

(تٌظين رساٍل تَظيغ فطاٍاًي) ٍ اؾتٌجبعي (آهَظى كبي
جديل ضمارٌ)2

زٍ ،زقيق فيكط t،ظٍد ٍ هٌتل ّبًعل) اؾتفبزُ گطزيس.

تَظيغ فطاٍاًي هغلق ٍ ًؿجي ثيوبضاى هَضز ثطضؾي ثط حؿت
هيعاى ضضبيت اظ ً 5قف ذسهبت پطؾتبضي زضيبفتي ثِ تفكيك
ٍضؼيت ثيوِ -ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ-
ؾبل 1380

يافتٍ َا
يبفتِّبي ايي پػٍّف ثب تَرِ ثِ اّساف پػٍّف

وًع بيمٍ

تٌظين گطزيس:

تؼداد

درصد

تؼداد

درصد

واراضي

12

10/4

4

13/8

متًسط

31

26/7

8

27/6

ميسان رضايت
وامىاسب

جديل ضمارٌ)1

وًع بيمٍ

مىاسب

تَظيغ فطاٍاًي هغلق ٍ ًؿجي ثيوبضاى هَضز ثطضؾي ثط حؿت
هيعاى ضضبيت اظ ذسهبت زضهبًي زضيبفتي ثِ تفكيك ٍضؼيت
ثيوِ -ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ -ؾبل 1380

راضي
جمغ

73

62/9

17

58/6

116

100

29

100

بيمٍ ضدگان تاميه
اجتماػي

بيماران غير بيمٍ
تاميه اجتماػي

تؼداد

درصد

تؼداد

درصد

واراضي

4

3/4

1

3/4

متًسط

25

21/6

8

27/6

راضي

87

75/0

20

69/0

ثطضؾي ّب ًكبى هيزّس كِ هتَؾظ اهتيبظ ضضبيت اظ 5

116

100/0

29

100/0

ًقف ذسهبت پطؾتبضي زض ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي

ميسان رضايت
وامىاسب
مىاسب
جمغ
*

بيمٍ ضدگان تاميه
اجتماػي

بيماران غير بيمٍ
تاميه اجتماػي

مياوگيه امتياز
اوحراف مؼيار

4/40

4/30

0/63

0/66

مياوگيه امتياز *

4/03

3/89

اوحراف مؼيار

0/74

0/98

* حساكخط اهتيبظ (t=0/89 df=143 P=0/38 )5

ثيكتط اظ ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي اؾت ( 4/03
زض هقبثل ٍ )3/89لي ايي تفبٍت اظ ًظط آهبضي هؼٌي زاض
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هكتول ثط زٍ قؿوت  :ؾَاالت هطثَط ثِ هكرهبت

اظ ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي ارتوبػي (  4/40زض هقبثل

ًيؿت ٍ زض ّط زٍ گطٍُ ثيوبضاى ثيكتطيي افطاز زاضاي
هيعاى ضضبيت هٌبؾت ثَزُاًس( .

زض اضتجبط ثب قؿوت الف اظ ّسف قوبضُ  2 ٍ 1پػٍّف

 %62/9زض هقبثل

زض هيبى زٍ گطٍُ ثيوبضاى هَضز ثطضؾي ذسهبت زضهبًي
زض حس هٌبؾت اضظيبثي قسُ اؾت ،ثيكتطيي هيعاى

.)%58/6
جديل ضمارٌ)3

زض هَضز قؿوت ة اظ ّسف قوبضُ  2 ٍ 1اظ ًظط هيعاى

تَظيغ فطاٍاًي هغلق ٍ ًؿجي ثيوبضاى هَضز ثطضؾي ثط حؿت
هيعاى ضضبيت اظ ذسهبت هسيطيتي زضيبفتي ثِ تفكيك ٍضؼيت
ثيوِ -ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ -ؾبل 1380
وًع بيمٍ

ضضبيت اظ ذسهبت پطؾتبضي زض ًقفّبي زضهبًي

بيمٍ ضدگان تاميه
اجتماػي

بيماران غير بيمٍ
تاميه اجتماػي

تؼداد

درصد

تؼداد

درصد

واراضي

1

0/9

1

3/4

متًسط

25

21/6

8

27/6

راضي

90

77/6

20

69

116

100

29

100

ميسان رضايت
وامىاسب
مىاسب
جمغ
مياوگيه امتياز *

4/43

4/19

اوحراف مؼيار

0/48

0/81

* حساكخط اهتيبظ (t=0/74 df=143 P=0/46 )5
ثطضؾي ّب ًكبى هيزّس كِ هتَؾظ اهتيبظ ضضبيت اظ
ذسهبت هسيطيتي زض ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي ثِ
عَض هؼٌي زاضي ثيف اظ ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي
ارتوبػي ثَزُ اؾت (  4/43زض هقبثل )P<0/05 ،4/19
ّط چٌس كِ زض ّط زٍ گطٍُ ثيوبضاى ثيكتطيي افطاز هيعاى
ضضبيت زض حس هٌبؾت زاقتِ اًس (
)%69

 %77/6زض هقبثل

هطاقجتي ،هحبفظتي ،حوبيتي ٍ ّوبٌّگي هيعاى ضضبيت
زض ّط زٍ گطٍُ زض حس هٌبؾت ٍ اكخطيت زض هيبى ثيوِ
قسگبى تبهيي ارتوبػي ثَزُ اؾت .اظ ًظط ًقف
آهَظقي ذسهبت پطؾتبضي هيعاى ضضبيت زض ّط زٍ
گطٍُ زض حس ًبهٌبؾت ٍ ثيكتط زض هيبى ثيوِ قسگبى
تبهيي ارتوبػي هي ثبقس .زض ّيچكسام اظ هَاضز تفبٍت
آهبضي هؼٌي زاض هالحظِ ًگطزيس .پطؾتبضاى زض آهَظـ
ثيوبضاى ًقف كليسي ثبظي هيكٌٌس .ثب اػوبل ضٍـّبي
هَحط آهَظـ ثطاي هسزرَ اهكبى ثْجَزي زض ثيوبضؾتبى
ٍ هٌعل تؿطيغ هيقَز ّوچٌبى كِ اّويت آهَظـ زض
ثيوبضؾتبى افعايف هييبثس ظهبى الظم ثطاي آهَظـ
كبّف يبفتِ ٍ زض ًتيزِ كيفيت آهَظقي ثبيس تَؾؼِ
يبثس ،پطؾتبضاى ثبيس فطاگيطًس كِ چگًَِ ثِ ًحَ هَحط ٍ
كبفي آهَظـ زٌّس ( .)1زض كل اظ ًظط هيعاى ضضبيت اظ
ذسهبت پطؾتبضي زض ّط زٍ گطٍُ ثيوبضاى زض حس هٌبؾت
ٍ ثيكتط زض هيبى ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي تؼلق

بحث ي وتيجٍ گيري

زاقتِ اؾت ثِ عَضي كِ تفبٍت آهبضي هؼٌي زاضي
هيبى زٍ گطٍُ ثيوبضاى هالحظِ قسُ (.)P<0/05
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ضضبيت هطثَط ثِ ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي هيثبقس.

پطؾتبضّب پبؾرگَي هسيطيت ٍ ّوبٌّگي زض هطاقجت

كِ ثِ ػٌَاى پبيِ ٍ هجٌب ثطاي اضتقبء ثيكتط ذسهبت هَضز

ثيوبض ّؿتٌسّ .وِ پطؾتبضّب ثبيس هْبضتّبي هسيطيت

اؾتفبزُ قطاض گيطز.

ذَة ًتبيذ پػٍّف ًيع ثِ زؾت آهس كِ زض اكخط هَاضز

زض ثيوِ قسگبى تبهيي ارتوبػي كبّف زاقتِ اؾت ٍ
ّط اًساظُ هيعاى پطزاذتٌي اظ زضآهس هبّبًِ ثِ ثيوِ

ثطاي ايزبز ضضبيت زض هيبى اضائِ زٌّسگبى ذسهبت قطاض
گطفتِ ٍ زض ًتيزِ ثب اؾتفبزُ اظ ايي فبكتَض زض اضتقبء
زهبت اضائِ قسُ تَؾظ پطؾتبضاى ٍ ؾبيط گطٍُّبي

ثيكتط ثَزُ اؾت هيعاى ضضبيت كبّف يبفتِ اؾت .ثب

زضهبًي هطاقجتي تالـ ًوَز.

ثبال ضفتي هيعاى تحهيالت ًيع هيعاى ضضبيت كبّف
زاقتِ اؾت .ثؿتطي قسى زض ثيوبضؾتبى ثطاي ثيوِ
قسگبى ثِ نَضت ضايگبى اظ ايي ًظط حبئع اّويت اؾت
كِ پطزاذت ّعيٌِ تَؾظ ثيوبض هيتَاًس ثبػج ثبال ضفتي
ؾغح تَقؼبت ثيوبض گطزز (  .)5زض اكخط هَاضز ثيكتطيي
هيعاى ضضبيت زض حس هٌبؾت ٍ ثيكتط زض هيبى ثيوِ

پطؾتبضاى قبغل زض ثيوبضؾتبىّبي تبهيي ارتوبػي قغؼبً
ثب اعالع اظ ايي ًتبيذ تالقي هضبػف ذَاٌّس زاقت ٍ
ثب پط ضًگ كطزى ًقفّبي پطؾتبض زض ايي هطاكع كيفيت
ٍ كويت هطاقجت ًيع زض رْت هخجت ٍ تقَيت قطاض
ذَاّس گطفت.

قسگبى تبهيي ارتوبػي ثَزُ اؾت.

پيطىُادَا

يافتٍَاي پصيَص

ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ اظايي پػٍّف ٍ زض ًظط

يبفتِّبي ايي پػٍّف زض تؼييي هقبيؿِ ًظطات ثيوِ

هيقَز كِ:

قسگبى تبهيي ارتوبػي ثب ثيوبضاى غيط ثيوِ تبهيي
ارتوبػي ثؿتطي زض هَضز ذسهبت اضائِ قسُ ثِ آًبى زض
ثيوبضؾتبى اهبم ضضب«ع» قْط اضٍهيِ زض ؾبل

گطفتي تفبٍتّبي آهبضي ثيي اعالػبت شيطثظ پيكٌْبز

1380

هيتَاًس زض رٌجِّبي هرتلف هَضز اؾتفبزُ قطاض گيطًس.
ًتبيذ حبنل اظ ايي پػٍّف زض هسيطيت ٍ زضهبى
ؾبظهبى تبهيي ارتوبػي ٍ زض كل ًقفّبي هرتلف
پطؾتبضي ٍ ذسهبت اضائِ قسُ هٌبؾت ثَزُ اؾت رب زاضز

 -1ثب تَرِ ثِ آًكِ تفبٍتّبي ًظطات ثيوبضاى هكرهبً
زض اضتجبط ثب ذهَنيبت فطزي آًبى اذتالف هؼٌي زاضي
زاقتِ اؾت ثِ ًظط هي ضؾس تفبٍتّبي فطزي ٍ زض
ًتيزِ ٍضؼيت اقتهبزي ارتوبػي ثيوبضاى زض ًظطات
آًبى زذيل ثَزُ اؾت .پيكٌْبز هي قَز زض هيبى زٍ
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ّط قسض تؼساز فطظًساى ثيكتط ثَزُ اؾت هيعاى ضضبيت

يبفتِّبي پػٍّف اًزبم قسُ هيتَاًس هجٌب ٍ اًگيعُاي

گطٍُ ثيوبض ثيوِ قسُ ٍ غيط ثيوِاي ثطاي زؾتيبثي ثِ

 -3ايَاًع ،ضاثطت ري؛ ال ،هَضييام .تحَل ٍ تكبهل ًظبم زضهبى ٍ

ًتبيذ ٍاقؼيتط ثِ نَضت زضٍى گطٍّي اًزبم قَز.

ثيوِ زضهبًي كبًبزا .فهلٌبهِ تبهيي ارتوبػي(  .)6تطروِ اثَالقبؾن
پَض ضضس ،هَؾؿِ ػبلي پػٍّف تبهيي ارتوبػي،

 -2زض هحيظّبي زضهبًي زيگط ًظيط ثيوبضؾتبىّبي

.249
 -4ضاز ،هؿلن .زفتطچِ ػولكطز  79هسيطيت ٍ زضهبى تبهيي

نَضت پصيطز ٍ ًتبيذ حبنل ثب يكسيگط هقبيؿِ گطزًس.

ارتوبػي آشضثبيزبى غطثي اضٍهيِ :ثيوبضؾتبى اهب ضضب«ع».1378 ،

 -3ايي پػٍّف زض يك فبنلِ ظهبًي هؼٌيزاض آهبضي زض

 -5ضثيؼي ،هحوسح ػلي ،فطظاى .ثطضؾي هيعاى ضضبيت ثيوبضاى

ّويي هحيظ پػٍّكي نَضت گطفتِ ٍ ًتبيذ حبنل اظ

ثؿتطي اظ ذسهبت پعقكي -پطؾتبضي زض ثركْبي هٌترت

آًْب ثب يكسيگط هقبيؿِ گطزز.

ثيوبضؾتبى ٍاثؿتِ ثِ تبهيي ارتوبػي .عطح پػٍّف ،زاًكگبُ
ػلَم پعقكي انفْبى.1376 ،

 -4پػٍّكي هكبثِ زض ثيوبضؾتبىّبي ٍاثؿتِ ثِ
ؾبظهبى تبهيي ارتوبػي قْطّبي زيگط اًزبم گطزز ٍ
ؾپؽ ًتبيذ حبنل ثب يكسيگط هقبيؿِ گطزًس.
 -5اظ آًزبيي كِ ػولكطز پطؾتبضاى ٍ كبزض زضهبًي ٍ

 -6قبٌّظطي ،غاؾويي .ثطضؾي ًظطات هطزم ٍ هؿئَليي زض هَضز
ػلوكطز ثيوِ ّوگبًي ايطاى ٍ اضائِ الگَي هٌبؾت .ضؾبلِ زكتطي
هسيطيت ذسهبت ثْساقتي ثْساقتي ٍ زضهبًي (  ،)PHDزاًكگبُ
آظاز اؾالهي ٍاحس ػلَم تحقيقبت.1377 ،

هسيطيتي زض ًظطات ثيوبضاى ًؿجت ثِ ذسهبت اضائِ قسُ

 -7قَضاي پػٍّكي هَؾؿِ ػبلي پػٍّكي تبهيي ارتوبػي.

زذيل هيثبقس ،پيكٌْبز هيقَز پػٍّكي ًيع زض اضتجبط

ًظبم ربهغ ضفبُ ٍ تبهيي ارتوبػي .تْطاى :هَؾؿِ ػبلي پػٍّكي

ثب ًظطات پطؾتبضاى ٍ كبزض زضهبًي ًؿجت ثِ ذسهبتي كِ
ثِ ثيوبضاى اضائِ هيگطزز اًزبم قَز.

تبهيي ارتوبػي.1378 ،
 -8نبلحي ،ربًؼلي هحوَز .فطٌّگ ثيوِ ٍ ثبظضگبًي .تْطاى:
قطكت ؾْبهي ثيوِ ايطاى.1379 ،

مىابغ:
 -9نطاف ًْبض ،قْيي .ؾبظهبى تبهيي ارتوبػي ضا ثكٌبؾين.
 -1اؾسي ًَقبثي ،احوس ػلي .فطايٌس يبزگيطي ٍ انَل آهَظـ ثِ

تْطاى :ازاضُ پطؾتبضي ٍ هبهبيي.1379 ،

ثيوبض .تْطاى ،اًتكبضات ثكطي.1378 ،
 -10نغيطي ،اؾوبػيل .قبًَى تبهيي ارتوبػي .تْطاى :فطٍظـ،
 -2اؾوؼيلي ،ضٍاًجرف .كبضثطز فطآيٌس پطؾتبضي زض آهَظـ ثيوبض.
تْطاى ؾبلن.1379 ،

.1379
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IMAM-REZA HOSPITAL IN URMIA IN 1380

M. Akbari, MS; B. Farmahini Farahani,Ms ; Zh Shahnazari Ph.D; H. Zeraati Ph.D.
Abstract:

Introduction: A study about comprison of insureds and non-insureds in Imam -Reza hospital
in Urmia was carried out.
Materials&Methods:Data colloction was done by a questionnaire about demographic items
of samples and their attitudes about nursing and management services that they acquired
Results: Most of them were satisfied about the services and education role of patient.
Statistical difference was shown between insureds and non-insurds attitudes p<00.5)
Discussion: Most of social security insured satisfied from the sen-ices.

Keywords: Social security, Insured, services
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