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چکيده
مقدمه
ارتباطي كه بين پزشک و بيمار برقرار ميگردد در قلب طبابت جاي دارد و محور تمام اقدامات باليني استت.
پزشک ،در برقراري ارتباط مناسب با بيمار نتايج مطلوب اقدامات درماني و رضايت بيمتار را معلتوم متيدارد.
رضايت و شکايت از وي در حقيقت دو صورت از يک مسئله است .نظر به اهميتت موضتو و نيتز بتهمنظتور
ارزيابي عوامل مؤثر بر رضايت و يا نارضايتي بيماران الزم دانستيم نظرات ،عقايد ،تمايالت و انتظارات بيماران
را از پزشکان معالج در تهران جويا شويم.
روششناسي
 204نمونه كه شامل  611زن و  462مرد بودند از طريق مراجعه  5جامعتهشتنا آمتوز ديتد بتهعنتوان
مصاحبهگر به  64بيمارستان دولتي و خصوصي و  65درمانگا دولتي و خصوصي كه بهطور تصادفي انتختاب
شد بودند و  26مطب پزشکان مستقر در اطراف همان بيمارستانها وارد مطالعه شدند .قبتل از اناتام ايتن
طرح يک مطالعه آزمايشي بر روي  600بيمار اناام شد و بر اسا پاسخهاي بيماران به سؤاالت باز ،سؤاالت
پرسشنامه طرح اصلي و گزينههاي آنها با كلمات و جمالتي كه بيماران ذكر كرد بودند طراحي گرديد.
يافتهها
بر اسا نتايج  5/37درصد از افراد از پزشک خود ابزار رضايت كرد اند .بيشترين علل رضايت بيماران اخالق
و برخورد خوب و صادقانه پزشک ( 3/51درصد) ،وجدان كاري پزشک ( 5/23درصتد) و شتنيدن حترفهتا و
توضيح بيمار ( 23درصد) بود است .آزمون آماري نشان متيدهتد كته هتر مته ميتزان تحصتيالت بتاالتر و
همچنين طول مدت بيماري طوالنيتر باشد نارضايتي بيمار بيشتر ميشود .همچنين مشخص شد كته كليته
صفات و خصوصياتي كه بيماران به آنها اهميت ميدهند بهنوعي با شاخص رضايت ارتباط دارد .حتدود 36
درصد از پاسخگويان به ميزان زياد و خيلي زياد تمايل دارند كه از جزئيات بيماري خود اطال يابند .آزمتون
آماري نشان ميدهد كه اگر پزشک بيمار را از جزئيات بيماري آگا سازد موجبات رضايت بيشتر وي را فراهم
كرد است 27 .درصد اعالم كرد اند كه به ميزان خيلي زيادي به پزشک خود اعتماد دارند .مهمترين عوامتل
مؤثر بر كاهش اعتماد بيمار از پزشک در اين مطالعه تشتخيص اشتتبا ( 52درصتد) و بتيحوصتلگي (1/23
درصد) بود است.
بحث و نتيجهگيري

اين مطالعه و مطالعات مشابه نشان ميدهد كه بيماران خواستار پزشکاني هستند كه آنها را درک نمايند ،از
آنها مراقبت نمود و براي شخصيت آنان احترام قائل شوند و آنها را بهعنوان يک انستان در نظتر گيرنتد و
تأثير بيماري را به روي سالمت جسماني و زندگي او بشناسند و بشناساند.
کليدواژه :رضايت ،نارضايتي ،پزشک ،بيمار ،ايران.

