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  مقدمه
خـط  "درصد داراي  77و  "صندوق شكايات"درصد بيمارستانهاي كشور داراي  92خوشبختانه، بر اساس بررسي هاي آماري به عمل آمده، 

رسـيدگي بـه   مشـترك بـراي دريافـت و     "بـا كشور مجهز به يك سيستم تقريكل بنابراين به نظر مي رسد سيستم درماني . مي باشند "شكايات
  . باشد شكايات

دريافت و بررسي و رفع شكايت، تنها يـك جـزء از    چرا كه،. براي ارتقاء سيستم حاضر، نياز به تكميل زنجيره رسيدگي به شكايات مي باشد
يـك سيسـتم رسـيدگي بـه     ) ستم پيگيـري بررسي و  رفع شكايت،  ثبت و گزارش دهي، سي رويكرد مثبت به شكايت، دريافت،( اجزاي چهارگانه

بيمارستانهاي دانشگاهي كشور،  پس از رسيدگي به شكايات، نتايج حاصل از بررسي هـاي خـود    درصد از 30در حال حاضر، . شكايات مي باشد 
  . را، به اطالع فرد شاكي مي رسانند و در هيچيك از بيمارستانهاي كشور سيستم رديابي شكايات وجود ندارد

لعمل حاضر در صفحات نخستين خود، رويكرد مثبت به شكايت و شاكي را مورد بررسي قرار داده و جنبه هاي مختلف و اهميـت آن  دستورا
  . دو جزء ديگر نيز در بخش دستورالعمل اجرايي مورد توجه قرار گرفته اند. را تشريح خواهد نمود

سيدگي به شكايات تكميل شده و اين امكان فراهم شود كه ضـمن رسـيدگي   انتظار مي رود با اجراي اين دستورالعمل، روند چهار قسمتي ر
كشـف نقـاط ضـعف و    نيز كه شامل  "سيستم جامع رسيدگي به شكايات"در بيماران، از محصوالت يك  "رضايتمندي"به شكايات براي ايجاد 

  ...       ا شاء ان.  ممكن است، بهره بردكمترين زمان  كمترين مشقت، كمترين هزينه و درخدمات ارائه شده با  ارتقاء كيفيتمجموعه براي  قوت
  
  

  مركز نظارت و اعتباربخشي امور درمان
                    اداره اورژانس بيمارستاني 
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   اورژانسات در بخش يرورت توجه به شكاض

ارائـه   يگر ماننـد بخشـها  يد يبخشها يمارستانها در كنار برخيبخش اورژانس بمطالعات صورت گرفته،  يبرخ سهرچند بر اسا
، زنان و ي، جراحيداخل(جنرال  يشهاگر مانند بخيد يبخشها يسه با برخيعمل و درمانگاهها و در مقا ي، اتاقهايدهنده خدمات سرپائ

بـه   9/1(دهد  يمارستان را به خود اختصاص ميات صورت گرفته در هر بياز كل شكا يدرصد كم ژهيو يو مراقبتها) مان، كودكانيزا
ص حـاكم  ط خاي، اما شرا)ICU) (1در مورد  9/5و جنرال  يدر مورد بخشها 2/6بر مارستان در برايمراجعه كننده به ب 1000هر  يازا

  .ش دهدين بخش را افزايات صورت گرفته از ايت شكايتواند به صورت بالقوه تعداد و جد ياورژانس م يبر بخشها
  

   : مانند يعوامل
 ماريكه ب  يا هر نوع  مشاوره پزشكي مارستان شمايمار در خارج از بخش اورژانس بيو مورد اعتماد ب يپزشكان خصوص •

  افت كرده استيدر ) يك درمانگاه محليا در يخود  ياز پزشك خانوادگ "مثال( قبل از مراجعه به بخش شما
 يمارستانيش بيت ارائه خدمات توسط همكارانتان در بخش خدمات اورژانس پيفيارتباط، سرعت و ك يبرقرار ينگچگو •

)EMS(   
مـار مواجـه   يانس بـا ب به اورژبدو ورود  كه در يكاركنان ت ارائه خدمات توسطيفيارتباط، سرعت و ك يبرقرار يچگونگ •

  دهند  يرش قرار ميشده و او را مورد پذ
ـ تواننـد بـه طـرق مختلـف و بـه دال      يمار و همراهان او تماس داشته اند، مـ يبا ب قبل از شماكه  يه كسانيو كل ل گونـاگون  ي

  .ن شما را كاهش داده باشنديمراجع "يريك پذيتحر آستانه"
  
  :نجاست كهيا 

  همراهان آنها در بخش اورژانسو  مارانيب ياضطراب و نگران •
  شلوغ يماران در اورژانسهايب يازدحام و سردرگم •
ن حـال  يبرنـد و در عـ   يت رنـج مـ  يـ از اهم يكه از انواع مختلف مشكالت با درجات متفاوت يمارانيمراجعه همزمان ب •

  دارند ت رايفين كيبا بهتر يفور يدگيرس يبرا يكسانيانتظارات مشابه و 
   خدمات  يبرخعمل باال در ارائه  و سرعت ياز به مداخالت فورين •

شـما   ن ارائـه دهنـدگان خـدمات در بخـش    يمراجعه كنندگان و همچنـ   يتيتوانند منجر به نارضا يم يگر، به راحتيو عوامل مشابه د
  . بشوند

  
 يافت مـ يدر يتاياورژانس، شكا يبخشها "همه". است "رياجتناب ناپذ"ك بخش اورژانس يت در يو ارائه شكا يتيبروز نارضا 

  :وجود دارند كه از يشه، افراديهم. كنند
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  ت ارائه خدماتيفيك •
  مدت اقامت خود در اورژانس •
  رفتار و برخورد ارائه دهندگان خدمات •
  . باشند يناراض خدمات ارائه شده يمورد مطالبه به ازا ينه هايزهو  •
 اورژانـس و  يارد نحوه نگـرش اداره كننـدگان بخشـها   ت ديآنچه اهم. ستين ي، مشكل اصليتيا عدم بروز نارضاين بروز يبنابرا

  :باشد يات ميكرد آنها به شكايرو
ح اصـال  يا در مـوارد يت كننده را برآورده يبرآورده نشده فرد شكا "انتظارات"تواند  يت ميك شكايبا  حيبرخورد صح •

 . ن كندياو را تام"تيرضا"ب ين ترتيد و به اينما
سـتم  ياز مـوارد س  ياريت كننـده بـوده و در بسـ   يماندن شـكا  يباق يناراض يعنات، به ميك شكايا ب حيبرخورد ناصح •

شتر به سطوح بـاالتر  يهر چه ب تخود بوده و با حرك يتيسازد كه همچنان به دنبال رفع نارضا يمواجه م يرا با فرد يدرمان
 . لبه خواهد كردمطلوب، مطا يتمنديدن به رضايرفع مشكل خود و رس يرا برا يشتريو زمان ب يستم، انرژيس

  
ن شـانس  ينكه از باالترين اي، در عيتينارضا در زمان وقوع "حايممكن و ترج ن سطحين ترييپاات در يبه شكا يدگيرس

  . ل خواهد كرديتحم يستم درمانيرا هم به س ينه كمتريبرخوردار است، هز  "حل مسئله" يبرا
توانـد   يآرام به دور از همهمه بخش اورژانس، م يكيزيف يفضا كيهم ساختن اقه وقت و فرياوقات تنها با صرف چند دق يگاه

جه برسد كه از نظر ارائه دهندگان خدمت ين نتيدا كرده و به ايپ  يشتريت كننده كمك كند تا آرامش و احساس كنترل بيبه فرد شكا
  .است "تياهم يدارا"و  "مورد احترام"، "مورد توجه"مارستان يدر بخش اورژانس ب

افت يدر "كه قبال ياز پرسنل به خاطر همان خدمات يده و چه بسا با تشكر و قدردانيرس "مطلوب يتمنديرضا"ب به يتن تريبه ا 
 يبـرا  يگـر ياز به خدمات اورژانـس د يك بخش اورژانس قابل اعتماد در موارد نيبه عنوان  و با به خاطر سپردن بخش شماكرده بود 

  . ك كندبخش شما را تر ا خانواده و دوستانش،يخود 
  

ل يرا تشـك  يمارستانياورژانس ب يف اداراه كنندگان بخشهاياز وظا ياتيح و ياساس ك بخشي "اتيت شكايريمد"ن، يبنابرا
  :ندتوا يمق، يعم با توجه و دقت كنجكاوانه وك اداره كننده بخش اورژانس ي. دهد يم

 د را برآورد كندكنندگان و ارائه دهندگان خدمات بخش خو دريافت انتظاراتزان ينوع و م .1
  دينما ييخود را شناسا و ارائه دهندگان خدماتافت كنندگان يدر يو فرع ياصل ياازهين .2
 ن ببرديدا كرده و آنها را از بيات را در بخش خود پيشكا ياصل ياشه هير .3
  
  :دهد كه يت نشان ميك شكايك بخش اورژانس و پرسنل او به يكرد اداره كننده يرو

 ؟ت ارائه خدمات خود هستنديفيك يقاا آنها به دنبال ارتيآ •
  ؟خود را تكرار كنند يشتباهات قبلم دارند كه بارها و بارها ايتصم يا  •

  
   "زنند؟ يت ميچرا افراد دست به شكا"
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 يت مـ يچرا افـراد دسـت بـه شـكا    "نكه ياز ا يدرست يد فهم و تلقيت كننده بايت و شكايكرد موثر به شكايك رويداشتن  يبرا
ل بـرآورده نشـدن   يـ زنند كـه بـه دل   يت ميدست به شكا يافراد، زمان .است "يتينارضا"ت، يشكا يلت اصلع. داشت "زنند؟

ر در ارائه خدمات و يازشان در بخش مربوطه، تاخيبه نوع خدمت مورد ن يمانند عدم دسترس يل مختلف و متنوعيانتظارات خود به دال
  .كنند ينم "تياحساس رضا"مورد مطالبه   ينه هايا هزيا ت خدمات ارائه شده به آنهيفيمدت، ك يطوالن يانتظارها

از مـا   ياريبسـ  يد بـرا يشـا . اسـت  يموارد دور از ذهن يازمند مقدمات متفاوت و در برخين "تياحساس رضا"ن يبه ا يابيدست 
كـه بـر    يبه طور .است "ين فردياشكال در روابط ب" تين علت شكايعتريشامارستانها، يشتر بيم در بيجالب توجه باشد كه بدان

ـ مـاران  يچه توسط ب(ات صورت گرفته يكل شكا ك سوميش از يبمطالعات صورت گرفته،  ياساس برخ ا همراهـان آنهـا و چـه    ي
مربوط به ...) اران و يمانند پزشكان، پرستاران، به يمارستانيب ير بخشهايش اورژانس و ساخدر ب يتوسط  ارائه دهندگان خدمات درمان

ارائـه   يت خدمات درمـان يفينوع و ك"ات مربوط به يشكا يش به اندازه فراوانيآن كم و ب يبوده و فراوان  "ارتباط يبرقرار"اشكال در 
  ). 6و  4و 2و  1( باشد يم "خدمات ينه هايهز"مطالعات،  يو در برخ  "به مراقبتها يامكان دسترس"،  "شده

گستاخانه از جمله  يموارد مشاجره ها يو در برخ ينزاكت ي، بيتراماح يت ادب و بيمار و همراهان او، عدم رعايبه ب يتوجه ناكاف
   .ده انديمطرح گرد يقابل توجه يمارستان با فراوانيب ير بخشهايت كنندگان بخش اورژانس و سايبوده اند كه توسط شكا يموارد

  
شـتر  يل كه آنها بين دليد به ايشا( باشد يت كنندگان مرد ميشتر از شكايت كنندگان زن بيتعداد شكا ،بر اساس اطالعات موجود

 يهر چند به نظر مـ ( وجود ندارد يت رابطه مشخصيشكا ين سن و فراواني، ب)شوند يمار خانواده ميبه افراد ب يدگير رسياز مردان درگ
هـا در هـر    يخارج، )انسال وجود داشته باشديماران جوان و ميماران سالمند كمتر از بيب يت، برايك شكاي يريگيرسد امكان ارائه و پ

مد آشتر از افراد كم دريب درآمد، افراد پر)به زبان ندارند يد چون تسلط كافيشا(زنند  يت ميدست به شكا يكمتر از افراد بوم يجامعه ا
  ).8و  5(كنند  يت ميشكا

  
علت و " يات تا حديشكارند كه رابطه آنها با بروز يگ يقرار مز يگر نيد يعامل اساسدو  ك،يعوامل دموگرافن ياما در كنار ا 
  :ن دو عامل عبارتند ازيا. است "يمعلول

ـ    يها يبررس :ع ارتباطيسر يبرقرار .1 ن ارائـه دهنـدگان   يمختلف و متعدد نشان داده اند كه طول مـدت ارتبـاط ب
شـتر باشـد،   يرابطـه ب  يهر چه مدت زمان برقـرار . ماريدر ب يتمنديدارد با احساس رضام يمستق رابطه يخدمات درمان

واحد سنجش مدت زمان رابطه در آن، مارستان كه يدر بخش اورژانس ب ين قانون، حتيا. تر خواهد بود "يراض"مار يب
ـ ه برخورد كاركنـان  ياول "قيدقا"همان . كند يز صدق مياست ن "قهيدق" تواننـد چنـان    يك بخـش اورژانـس مـ   ي

در خـارج از   يك پزشك بخـش خصوصـ  يد ياجاد كند كه شيمار و همراهان او ايرا در ب يمتقابل "باند شدن"احساس 
 . د سالها وقت باشديا شايازمند ماهها يبه آن ن يابيدست  يبخش اورژانس، برا

  
مـار و  يع بـا ب يك تعامل سري يبرقرار ييمارستان، توانايط پراسترس بخش اورژانس بيدر مح :گفتگو و تعامل موثر .2

 يات صورت گرفته به نحوين تعداد شكايشتريب. در آنها است يمندتيش رضايافزا يبرا يار قويزار بسبك ايخانواده او 
هرچنـد كوتـاه امـا     ييگفتگـو . مـرتبط هسـتند  مراجعه كننـده  طه مناسب با برا يعدم برقرارم با يرمستقيا غيم يمستق

 :يبرا يهمدلاز  يو حاك صادقانه، دوستانه
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 يكه بخش شما قادر به ارائه آنها مـ  ياز او، خدماتيمار، خدمات مورد نيمشكل ب: ط موجوديح دادن شرايتوض •
از  ينـ يگـر، تخم يد يا انتقال او به بخشهايص يترخ يد در انتظار باشد، زمان احتماليمار بايكه ب يباشد، زمان

 مارياز بينه خدمات مورد نيهز
 مار و همراهانش يپاسخ به سواالت ب •

  :ر را به دنبال داشته باشديج زيتوند نتا يم
ـ  يتهـا يج تالشها و فعاليراهان او را از بخش شما و نتاو هم ماريانتظارات ب .1 واقـع  " م شـما، يت

سطح توقعات "د يتوان يم يقه ايچند دق يحاتيا توضب شما بين ترتيبه ا. سازد يم "نانه تريب
كتـر كــرده و  ينزدشـما مقـدور اسـت     يكـه ارائـه آنهــا بـرا    يخـود را بـه خـدمات   مـراجعين   "
و در  ط راحـت يمحـ ك يماران انتظار دارند كه در يشتر بيب .ديش دهيرا افزا آنها "يتمنديرضا"

آنها . خود را مرتفع كنند يازهاين نهين هزيكمترو با  ممكن  ن زمانيكوتاهتردر  يط مناسبيشرا
 .ديداشـته باشـ   يو همدل يهمدردنكه شما با آنها ياج دارند، هم به ايشما احت يمراقبتها هم به
ل انتظاراتشـان،  يتعـد  يشما ضمن گفتگو با آنها برا. ام باشندند مورد توجه و احترهخوا يآنها م

د يت دارند و شـما درصـدد هسـت   يشما اهم يبرا"د كه يكن يجاد مين احساس را هم در آنها ايا
خواسـته   يسـاز  يمنطقـ  ."ديخواهند فراهم ساز يازها و انتظارات آنها را همانطور كه ميه نيكل
 . ات استيآنها و كاهش شكا يتمنديش رضايافزا ن قدم درين و مهمترين، اوليمراجع يها

ـ ش داده و به ايرا افزا همراهان او و مشاركت فعاالنه آنها ومار يب يهمكار .2 ب زمـان و  يـ ن ترتي
 .  ش دهديرا افزا يهدر رفته را كاهش داده، بهره ور يها يانرژ

   
  : يادآوري 

ز بـه انـدازه   يـ ن اورژانـس رائه دهنده خدمات در بخـش  ن كاركنان سطوح مختلف ايارتباطات و تعامالت مناسب و موثر ب
  .ت دارديافت كنندگان خدمات اهمين ارائه دهندگان و دريارتباط و تعامل مثبت ب

اران، يـ اران، كمـك به يـ پزشكان، پرستاران، به. كاركنان بخش است از يكيت كننده ي، منبع شكايدر موارد متعدد 
نگهبانان  يو حت يرش و حسابدارين قسمت پذيولئ، مسيولوژيسمت رادق شگاه، كاركنانيآزما ينهايبخش، تكنس يمنش

تواننـد منبـع    يرند، خود مـ يت قرار بگيتوانند مورد شكا يول حفظ نظافت و بهداشت بخش، همانطور كه مئو خدمه مس
ت داشـته  يشـكا ر كاركنـان بخـش اورژانـس    يا سايا همراهان او و يمار يتوانند از ب يك از آنها ميهر . ت هم باشنديشكا
  .باشند
ر همكاران خـود  يماران، سايماران، همراهان بيآنها از ب يتواند انتظارات نابجا يم "موثر يگفتگو"ز ين موارد نيدر ا 

 "انـه تـر  يواقـع گرا "را اصالح كرده و با ) EMSمانند (مرتبط با اورژانس يدر بخش اورژانس، همكاران خود در بخشها
ـ را در آنها  تقو "از بودنيموثر و مورد ن"و  "مورد احترام بودن"، "هم بودنم"كردن توقعات آنها، احساس  م يت و تحكـ ي

  .  سازد
جاد كند كـه  يدگاه را اين ديه كاركنان بخش خود اياست كه در كل ي، كساورژانسر موفق بخش يك مدي"

ن يـ ا اخـل بخـش،  در د فـه آنهـا  يت و وظيولئمسمستقل از شخصيت خود و آنچه خارج از بخش اورژانس هستند، 
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آنهـا  . مارانشـان باشـند چـه همكارانشـان    يب "گرانيد"ن يچه ا "گران بوجود آورنديدر د ياحساس بهتر"است كه 
 ". ، صداقت و احترام مواجه شونديز مشابه مراجعه كنندگان، با دوستيگر نيكديرند كه با يد بپذيبا

  
  ت دارند؟يبه آنها اهم يدگيات و رسيچرا شكا

 يدر تمـام (گان خـدمات  ن است ارائه دهنـد ياز مراجعه كنندگان به بخش اورژانس، وابسته به ايز خدمات مورد نيمت آيارائه موفق
ن ين خـدمات در كوتـاهتر  يارائـه بهتـر  "خـود را   "تيمسئول"مراجعه كنندگان و  يازهايبه برآورده ساختن ن "موظف"خود را ) سطوح
ت بخـش را  يد و رضايمف يك روز كاريده باشند و هم كاركنان يخود رس يخواستها ت هم مراجعه كنندگان بهيبدانند تا در نها "زمان

  . تيو شكا يتيبروز نارضا نخواهد بود جز يزينصورت، آنچه رخ خواهد داد چير ايدر غ. پشت سر گذاشته باشند
  :خود خواهد داشت يش رويپ ياصلراه  دو يهر فرد ناراض

ـ هـر ترت  از خـود را بـه  يـ ات مورد نخواهد كرد خدم يو سع م كردهيتنظ يتيشكا .1 ت يشـكا (كنـد  ن يتـام ب ممكـن،  ي
 . دهند يل ميان را تشكيدرصد كل ناراض 25ن گروه كمتر از يا .)ميمستق

 
 :نصورت چند احتمال وجود خواهد داشتيدر ا. م نخواهد كرديتنظ يتيشكا .2

مراجعه به بخـش و اعتمـادكردن بـه     ز ازيكان و دوستان خود را نيبخش شما را ترك كرده و نزد يتيبا نارضا  -الف 
كننـد   يت نمـ ين دسته از مراجعه كننـدگان، شـكا  يا. رنديگ ين گروه قرار ميان، در ايشتر ناراضيب. دارد يشما برحذر م

 :چون
 ".يكن ن كارياخود را صرف  يارزد كه وقت و انرژ ينم ": معتقد هستند •
 .ت كننديد شكايو چگونه با يدانند به چه كس ينم •
نه خودشان به خدمات مطلوب مورد نظرشان دست (ندارد  يكس يبرا يت آنها سوديكنند شكا يفكر م •
   .)باشد يمند به بهبود خدمات خود مستم عالقيكنند و نه س يدا ميپ

  
 يكه در بخش با آنها تماس دارد، منتقل م ير افراديا سايخود را به افراد خانواده، دوستان و همراهان  يتينارضا -ب 
در حـال   "م بـود كـه مرتبـا   يمواجه خـواه  يط كار خود با افراديب در محين ترتيبه ا ).مير مستقيت غيكاش(كند 

  . خود را ابراز كنند يتيدارند نارضا يا حركات معترضانه سعيه يش و كنايبوده  و با ن "غرغركردن"
  

كنـد بخـش را وادار كنـد كـه      يمـ  يسع "مثال(است  يگردد كه از او ناراض يم يفرد يبرا ينيگزيبه دنبال جا -ج 
 ).ر دهندييبه او را تغ يدگيا پرستار مسئول رسيپزشك 

  :بين ترتيبه ا
مـاران، در  يب% 63دهنـد كـه    ير نشان مـ ياخ يها يبررس :ابدي يافت كنندگان خدمات بخش كاهش ميآمار در .1

  . دهند ير مييت، پزشك خود را تغيصورت عدم رضا
. ش استيمارستان خود رو به افزايب يا حتير پزشك، پرستار ييتغ يماران برايل بيبر اساس مطالعات صورت گرفته، تما

ماران، بازار رقابت گرمتـر شـده و كـاهش تعـداد     يدان ارائه خدمات اورژانس به بيبه م "يخصوص ياورژانسها"با واردشدن 
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ـ  افته به آن و كـم  يا كاهش بودجه اختصاص يمارستان ين با كاهش درآمد بخش و بيمراجع  يفهـا يردن رفـتن  يكـم از ب
بـاالتر از   ين بخش به طـور نسـب  يماران از بخش اورژانس و كاهش آمار در اياحتمال خروج ب. آن همراه خواهد بود يشغل
  :ر بخشها است چرا كهيسا

مارستان اسـت چـون تعـداد    يب ير بخشهايتر از سا يافت كنندگان خدمات، سطحين ارائه دهندگان و دريروابط ب •
 .ن بخش كوتاهتر استيماران در ايشتر و زمان اقامت بيمزمان بن هيمراجع

 .تها كمتر استياتفاقات و موقع ينيش بيامكان پ •
 . ا عدم حضور چندان جلب توجه نكرده و محسوس نخواهد بوديمار از بخش يبخش، خروج ب يبه علت شلوغ •
سـه بـا   يدر مقا يد، چندان كم نبـوده و حتـ  رنيشما را بپذ يمار ناراضيكه بخواهند ب يمارستانيب يتعداد اورژانسها •

هم دارد،  يگريد يانتخابها "مار شما احتمااليپس، ب. تر است در دسترس يحت يتخصص "نسبتا يبخشها يبرخ
 . يو چه در بخش خصوص يدولت يمارستانهاين بيچه در ب

 
: ابدي يش ميفزاا...) و  يو نظام پزشك يقانون يپزشك(باالتر يمراجع قانونبه ات صورت گرفته يشكا .2

ات يبه شكا يدگيرس يبرا يمحل ش داده ويماران را افزايب يتمنديتواند رضا يهم وجود دارد كه م يسوم يك جايهمواره 
ت آنها در سطح يكنند كه شكا يكنند فكر م يت ميكه شكا يمارانيك سوم از بيبر اساس اطالعات موجود، تنها . آنها باشد

به  "مايكنند و چه بسا مستق يهم فكر م يشتر آنها از همان ابتدا به مراجع باالتر قانونيب. مارستان قابل حل و فصل استيب
ف ي، كار خود را ضعيمارستانياورژانس ب يب، هر چقدر اداره كنندگان بخشهاين ترتيبه ا. ن مراجع مراجعه كنندياز هم يكي

 . باالتر پر رنگتر خواهد شد يدگيتر انجام دهند، نقش مراجع رس
 
 يت قرار مـ يباشد كه مرتب مورد شكا يياز بخشها يكياگر قرار باشد بخش شما : افتيكاهش خواهد  يت شغليامن .3

 نمارستاياست بيممكن است ر. كنند ن مشكل را خودشان حليد افتاد كه ان فكر خواهنيران ارشد شما به ايمد "رد، قطعايگ
خـود   يتهايتواند از ادامه فعال يچ كس نميب هين ترتيبه ا. رديگبر بخشها يبه ساكاركنان بخش اورژانس  م به انتقاليتصم

ـ جاد يدر ا ييعدم توانا. شما دشوارتر از قبل خواهد شد يد هم برايجد يروهايپس جذب ن. در بخش شما مطمئن باشد ك ي
از  ريـ غ يگـر يهـر بخـش د  "ق كند كه خودشان درخواست انتقال به ي، ممكن است پرسنل شما را تشويط مثبت كاريمح

ان مواجـه  يدر بخش خود، با دو مـوج از ناراضـ   يانسان يرويب شما عالوه بر كمبود نين ترتيبه ا. را داشته باشند "اورژانس 
 .افت كنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدماتيدر: د بوديخواه

 
و  يمهمـواره مراجـع رسـ    :افتد يت بخش و اداره كنندگان آن به خطر مير سوال رفته و موقعيكل بخش ز .4

ـ وجود دارند كه عملكرد شما و بخش شما را مـورد ارز  يباالتر يقانون درمـان در   يمعاونتهـا  "مـثال (دهنـد   يقـرار مـ   يابي
تواند منجر به مداخلـه   يم "زا تيشكا"ك روند نامناسب يداكردن ين ادامه پيبنابرا. ...)كشور و  يعلوم پزشك يدانشگاهها

خود شما بـه   يت شغلين صورت نه تنها موقعيدر ا. شود "شهيهم يك بار براي"حل كردن مشكل آن هم  ين مراجع برايا
ت ارائـه  يو صـالح  ييز فاقد كارايافتد، ممكن است كل بخش اورژانس ن يبه خطر م " اورژانساداره كننده بخش "عنوان 

  .  ص داده شوديخدمات تشخ
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  وجود دارد؟ ييكهايات چه تكنياز شكا يريشگيپ يبرا

ماران را با توجه به امكانات موجـود در  يتوان در آن انتظارات ب ياست كه م يين جاياژ مهمتريتر: مارانيب ياژ منطقيتر •
ـ  ياو  تـا حـد امكـان بـا و     ييمار در اورژانس و فرجام نهاياقامت ب ينيد زمان تخمين قسمت بايدر ا. بخش اصالح كرد ا ي
 .ان گذاشته شونديهمراهانش در م

كـه   ييلذا، بهتر است تستها. دارند اورژانسدر كاهش زمان اقامت در  ينقش مهم، اژيتره در ياول يدستورات پزشك •
ـ كار و در تر ياز خواهند بود، همان ابتدايمورد ن ير بستريمار در سيص و درمان بيتشخ ياد برايبه احتمال ز اژ درخواسـت  ي

  .شوند
ار يمار بسـ يك بيا ي يوير – ياء قلبيازمند احيمار نيك بيبه  يدگيرس "مثال يلياگر به دال: ماريحفظ ارتباط مداوم با ب •

د ي، به او اطالع دهيگريق شخص ديا از طري "شخصا "ماد، حتيرا منتظر بگذار يگريد مراجعه كننده ديبدحال، مجبور شد
 . د رفتين زمان ممكن نزد او خواهيد و در اولينشده قرار گرفته ا ينيش بيت پيك موقعيكه در 

ـ شـوند، ا  يشروع م "نه"مانند  يكه با كلمات يجمالت يبه جا، نيت مثبت در برخورد با مراجعاستفاده از جمال • ن ي
ـ نكه زيالبته بدون ا(د ياو را مرتفع ساز يازهايد نيدار يشما سعكنند كه  يقل متام را به مراجعه كننده منيپ ر بـار انتظـارات   ي

 ).دياو برو ينابجا
نـه و  يبـا افـزودن هز   يك تست نه چندان ضروريموارد استفاده از  يدر برخ: يرضروريغ يتستها ا افزودني حذف •

تـر را   يضرور يممكن تستها يجا پس بهتر است تا. دهد يش مياو را افزا يتيمار در بخش اورژانس، نارضايزمان انتظار ب
بـر  . دييـ ه نمايتوصـ  مـار يبه ب ييشتر را به صورت سرپايب يها يبررس يانجام برخ ،ت قرار داده و در صورت امكانيدر اولو

به صـورت   يحت(ا همراهان او يمار شما يندارد اما ب يكه از نظر شما ضرورت يموارد ممكن است انجام تست يعكس، در برخ
ط نگـران  ينكه شـرا ينان او را از اياو كمك كرده و اطم "يتمندياحساس رضا"ورزند به  يبر انجام آن اصرار م) ير منطقيغ

 . كنند يشتر ميندارد ب يكننده ا
ـ  "بـه شـما بكـنم؟    يگريتوانم كمك د يم"مانند  شوند يم يكيكه موجب احساس نزد ياستفاده از جمالت • ا ي

د مـرا  يـ بخواه از از پرسـتار يدر صورت ن. من در اتاق خود هستم"ا ي "د كه من بتوانم به حل آن كمك كنم؟يندار يمشكل"
 . دهند يت را كاهش ميكاش ميزان و شدتان، ماريب يتمنديش رضايبا افزا "مطلع كند

 
  ات موفقيت شكايريستم مديك سياجزاء 

  يت و شاكيكرد مثبت به شكايرو –الف 
مشـاهده   يقبل يريك جبهه گيبا  يمنف يواكنش ،ات صورت گرفتهيمارستانها، در مقابل شكايشتر بيمتاسفانه در حال حاضر در ب 

و چه بسا  يتدافع يانه و موضعيگرا يمنف ياورژانس نگرش يله بخشهااز جم يمارستانيمختلف ب يران بخشهايهنوز هم مد. شود يم
مـوارد   ياريو در بس "ياضاف"ك كار يات را يبه شكا يدگيت كنندگان داشته و رسيت و شكايدر قبال شكا يموارد تهاجم يدر برخ

  :كه يدر حال. داننديم "مشكل"
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توانند  يضعف عملكرد آن بخش بوده و منشاندهنده نقاط  ،يمارستانيك بخش بيات صورت گرفته از يشكا
  .رنديو كشف نواقص مورد استفاده قرار بگ ييشناسا يبرا يار قويك ابزار بسيبه عنوان 

  
ـ به ا. ن دچار مشكل استياز مراجعيند ارائه خدمات مورد نيدهند بخش شما در كدام قسمت از فرا يتها، نشان ميشكا ب يـ ن ترتي

ات، يات، منابع شـكا يانواع شكا يل آماريتحل. ديكرده و آنها را حل كن ين مشكالت را موشكافيتر اشيب يها يد با بررسيتوان يشما م
كمبود دارو، ، يزات پزشكي، كمبود تجهيكيزيف يتواند به اداره كننده بخش اورژانس كمك كند تا كمبود فضا يم... ات و يزمان شكا

ـ ن نانوشته حاكم بـر بخـش و رو  يد در بخش، قوانپرسنل موجو يدگيو ورز يياز، كارايكمبود پرسنل مورد ن ـ جد يه هـا ي  يميد و قـد ي
  . ديمات الزم را اتخاذ نمايآنها تصم يا ارتقايه ها يجبران كمبودها، اصالح رو ينموده و برا يابيكاركنان خود را ارز

سـتم  يخود را بـه شـما و س   ياز وقت و انرژ يبخش هستند كه يكنند، كسان يت ميكه از شما شكا يكسان"
رنـد،  يسـتم شـما خـدمت بگ   يگران از سيشتر از دي، بيا كساني ياگر قرار باشد كس. شما اختصاص داده اند

    ".ن اشخاص هستنديهم
  

ممكـن بـه او    يم تـا جـا  يكن يم يماران، عالقمند بوده و با تمام توان خود سعيب يو طب يات جسميبه شكا يدگيهمه ما به رس
ـ كـه با  يرييـ تنهـا تغ . ابـد ين سطح سالمت خود دسـت  ين زمان ممكن به باالتريمار در كمتريم تا بيكن يما تالش م. ميكمك كن د ي
مار يب ير طبيات غيم كه شكايد توجه داشته باشيما با. ميم دهيز تعميات او نير شكاين نگرش را به ساين است كه هميرد، ايصورت گ

مزمن  يرماياز ب يناش يها يوجود داشته باشند كه با ناراحت يمارانيبچه بسا، . آزاردهنده هستند ياش برا يات طبيهم به اندازه شكا
باشد  يار ناگوارتر از مشكليآنها بس يشما برا اورژانساز كاركنان بخش  يكيز از طرف ين آميك برخورد توهيخود كنار آمده باشند و 

  . كه به خاطر آن مراجعه كرده اند
  
جاد يا يبهتران خود احساس ين باشد كه در اطرافيد ايبا اورژانسبخش  كيتمام كاركنان  يهدف اصل" :ديراموش نكنف

  ". مار استيبه جسم ب يدگيحساس تر از رس يموارد حت يفه در برخين وظيا .كنند
  

از خود يشما با استخراج اطالعات مورد ن. د و آموزنده استيار مفيست بلكه بسين"زائد"و  "آزادهنده"ات نه تنها يبه شكا يگيدرس
د بـا جبـران نـواقص و كمبودهـا،     يتوان يشما م. ديينما يابيد ارزيرا كه ارائه داده ا يت خدماتيفيد كيتوان يات صورت گرفته ميشكا از

پس، . شما است "ت خدمات يفيارتقاء ك يار موثر برايبس يابزار"آنها،  يات و بررسيبه شكا يدگيرس .دين ببرينقاط ضعف خود را از ب
  ."ديت بدهياهم" يت كننده ايت و هر شكايبه هر شكا. دياز آن استفاده كن

ـ  يافت حق مشاوره نكته اياست كه بدون در يت كننده، فرديهر شكا"  شـود كـه از آن    يرا به شما متذكر م
 يستم شما كـار يس ياست كه برا ياو كس. ديواز نظراتش استفاده كن "دياحترام بگذار "به او. ديغافل بوده ا

   ".ديباش "سپاسگزار"د از او يس شما باانجام داده است،  پ
  

به اندازه شـما و   ز ينمن  يه براين قضيا"، ".دين مطلب قرار داديان اياز شما ممنونم كه مرا در جر" :رينظ يبا استفاده از جمالت
د يكننده منتقل كنت يبه فرد شكا :سعي كنيد ".حل آن به كار خواهم گرفت يمن تمام تالش خود را برا "، ".شتر، مهم استيب يحت
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د يـ به او بفهمان "صداقت"و  "يهمدل"با ، .دين ببريرا در او از ب "واقع شدن يتوجه يد برمو" ساحسا،  .ت دارديشما اهم يكه او برا
  .ديدغدغه حل مشكل او را دار "كه واقعا

ـ را در او تقو يتمندياحساس رضاد يب شما توانسته اين ترتيبه ا  .ت استيك شكايدر برخورد با  ن قدمياول، نيا  ت كـرده و  ي
 "ستم شما بوجـود آورد يدر س يرييتوانسته تغ"نكه يك حس مثبت از اياو با نجاست كه يا .ديين نمايتام را كه كسب نكرده بود يزيچ
   . خواهد كرد يبا شما خداحافظ "رگذار بوده استيك فرد تاثي"و 

  "!گريت دياك شكيباز هم ! من يخدا! اوه ":دييش خود نگويچ وقت پيه
  ".او را برآورده سازم يخواهم خواسته ها يكه من م يباز هم كس":دييش خود بگويشه پيهم

   
  اتيشكا ي، رفع و مستندسازيافت، بررسيسامانه در -ب

ن كـرده و  ييك نفر مشخص را تعيد يات هر بخش اورژانس، بايبه شكا يدگيرس يبرا  :اتيبه شكا يدگير رسيمد .1
 يريـ م گيقدرت تصم يد دارايبا ين فردياست، چن يهيبد. مات را به عهده او گذاشتيتصم يها و اجرا يريم گيتصم

ـ جـاد نما يسـتم ا يرات الزم را در سييـ برخوردار باشد تا بتواند در صورت لزوم تغ يرهبر يبوده و از مهارتها ـ در ا. دي ن ي
ل بانـك  يآنهـا و تشـك   يشـوند، امكـان جمـع آور    يت مـ يهـدا  يواحد يات به سمت و سويصورت، چون همه شكا

 يروشـها  ين اثربخشـ يكشـف مشـكالت موجـود و تخمـ     ينها براآل يد و تحلياستخراج اطالعات مف يبرا ياطالعات
ن او باشد يجانشا ير بخش يات، مديبه شكا يدگير رسيبهتر است مد. گردد يفراهم مات يو حل شكا يدگيمختلف رس

 . الزم هم برخوردار باشد يونارات قانياز اخت يت و رهبريتا عالوه بر قدرت هدا
 يار داشته باشد كه حـاو يات در اختيبه شكا يدگيرس يبرا ييد فرمهايهر بخش با :تيوضع يبايند ارزيفرم و فرا .2

 :ر باشندياطالعات ز
الزم است هر (ت يثبت در سامانه، شماره فرد مورد شكا يوتريمار، شماره پرونده او، كد كامپيشامل نام ب: مشخصات •

ز از يـ ها ن يدگيت رساانيمخصوص استفاده كند تا در جر يخود از شماره ها اورژانسه كاركنان بخش يكل يبخش برا
 )127ا پزشك شماره ي 52پرستار شماره  "مثال) (نام افراد استفاده نشود

، )كه ممكـن اسـت همزمـان نباشـند     يدر موارد( يدگير رسيت به مديخ وصول شكايت، تاريخ انجام شكايتار :خيتار •
ت در همـانروز و در  يت مربوط به نحوه برخورد پرسنل باشد، شـكا يكه شكا يشتر موارديدر ب(ت يخ بروز مورد شكايتار

 تيخ حل و فصل شكاي، تار)رديگ ير صورت ميتاخ ينه ها باشد با كميكه مربوط به هز يموارد
ت ارائـه خـدمات، برخـورد    يـ فيك: يك يا چند مورد از ايـن مـوارد  ت ممكن است مربوط باشد به يشكا: تينوع شكا •

 . مارياطالعات ب ينه ها، مستندسازي، هزاورژانسكاركنان، مدت اقامت در 
ار، صـندوقدار، مسـئول   يمار، پزشك، پرستار، بهينده بيا نمايمار، همراه يمار، خانواده بيب :ت كنندهيعنوان فرد شكا •

 ... .و  يستارش، پرريذپ
 يا شفاهي يكتب: تينحوه شكا •
ا خوانده شود و سپس با كلمات مناسب تـر  يده شده يد به دقت شنيت بايموضوع مورد شكا: تيشكا موضوع مورد •

مار معتقد اسـت رفتـار پزشـك    يب "به عبارت  "كند يوان رفتار ميك حيپزشك با من مثل "بارت ع "مثال. ان شوديب
 .ل شوديتبد ".ار خشن بوده استيبس يبا و... شماره 
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چه بوده است، از چه  يرا انجام داده است، روند بررس يبررس يمشخص باشد كه چه كسد ين قسمت بايدر ا :يبررس •
در چنـد   يريـ كه بـدون جبهـه گ   يبه صورت(چه بوده است  يجه بررسيسوال شده است، نت يانجام بررس يبرا يكسان

او صورت نگرفتـه  از  يمار احساس معتقد است كه مراقبت كافيب": نكهيمانند ا. شود يت جمع بنديجمله موضوع شكا
 )."است

حل و فصـل   يجه تالشها برايد شده و نتيق "مجددا يد موارد ذكر شده در قسمت قبلين قسمت بايدر ا: حل و فصل •
 آنها ذكر شوند

در صـورت   شـان را يرات مـورد نظـر ا  ييـ ت نشـان داده و تغ يج فوق را به هر دو طرف شـكا يد نتايبا: يينها ينيبازب •
 . نديرا امضا نما يياعمال كرده و از آنها درخواست كرد كه نسخه نها يدگيد فرد مسئول رسيصالحد

  
  دهيپيگيري و گزارش  –ج 

  :شامل دو قسمت است 
بـه  . كنندگان تماس بگيرد كايتدر صورت امكان، بايد مدير رسيدگي به شكايات با تك تك ش :پيگيري فرد شكايت كننده .1

رضايتمندي كافي را به دست نمي آورنـد اطمينـان داد كـه آنهـا      "هايتااين ترتيب مي توان حتي به شكايت كنندگاني كه ن
با بيشترين تالش، صادقانه، مورد بررسي قرار گرفتـه   مورد توجه و احترام هستند و مشكل آنها در كوتاهترين زمان ممكن و

 :ه مورد نظر ابراز نمودشكايت كنند مي توان با فرستادن نامه اي مشابه نامه زير مراتب قدرداني را بخش را از. است

  
  .....................سركار خانم / جناب آقاي 

ضمن تشكر فراوان  و صميمانه از شما به خاطر گوشزد كردن نكاتي كه مي توانند ما را در ارائه هرچه بهتر 
ه موجبات خدمات خود ياري دهند، بخش اورژانس ما تمام تالش خود را به كار خواهد بست تا از تكرار مواردي ك

اميـدواريم در صـورت نيـاز شـما يـا خـانواده       . نارضايتي در مراجعه كنندگان را فراهم مي سازند جلـوگيري كنـد  
  .ن به اقدامات پزشكي اورژانس، باز هم مورد اعتماد و در خدمت شما باشيمتامحترم

  
  باتقديم احترام

  ..........مدير بخش اورژانس بيمارستان 

  
 
. يگيـري قـرار گيـرد   پبعد از رسيدگي به هر شكايت، بايد عملكرد فرد مورد شكايت مورد توجه و :پيگيري فرد مورد شكايت .2

ابتدا نتيجه شكايت را به هر دو صورت كتبي و شفاهي، به اطالع فرد مورد شكايت رسانده و به صورت دوره اي فعاليـت او  
در مواردي كه فرد مورد نظر روند ناصحيح قبلي خود را اصالح كرده باشد،  بخصوص. را مورد توجه و ارزيابي قرار مي دهيم

 . بايد وي را مورد تشويق قرار دهيم تا يك سيكل تقويت مثبت ايجاد شود
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  سامانه پيگيري شكايات –د 
مختلـف و در زمانهـاي    ت واصـله، از انـواع  اكه اطالعات اساسي مربوط به شكاي هدف از ايجاد يا سامانه پيگيري شكايات اين است 

  . گردآوري و ذخيره شوند و در قالبي مشابه جدول زير، به صورت يك شكلبا استفاده از فرمهاي ارزيابي وضعيت مختلف، 
كه ممكن است در ابتداي شروع به فعاليت دقيـق  (وجود يك سامانه پيگيري به كمك مي كند تا از تعداد شكايات صورت گرفته 

به علت توجه بيشتر به شكايات و ثبت دقيـق تـر آمـار آنهـا      "ه شكايات كمي افزايش نشان دهد كه احتماالو منظم واحد رسيدگي ب
، )به تعداد كل مراجعين، بر اساس تعداد كاركنان ارائه دهنده خدمات، ساعات كاري كاركنـان، شـيفتهاي كـاري   (باشد، نسبت شكايات 

  .نوع شكايات، شدت شكايات، فرجام شكايات مطلع شويم
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ــماره  ش

  ثبت
نام و نام خـانوادگي  

  شكايت كننده
شـــماره 

  پرونده
ــروز   ــاريخ بـ تـ
  موضوع شكايت

تاريخ انجـام  
  شكايت

تاريخ بررسي 
  شكايت

ــوع  نــــ
  شكايت

مــــــدير 
  رسيدگي

ــورد  ــرد م ف
  شكايت

ــورد   13/3/85  13/3/85  12/3/85  12500  ...  1 برخـــ
  پرسنل

پزشـــــــك   ...
  12شماره 

ــت   28/3/85  27/3/85  25/3/85  13750  ... 2 كيفيفــ
  خدمات

پرستار شماره   ...
52  

  پرستار ترياژ  ...  زمان انتظار  8/4/85  8/4/85  4/85/ 8  15565  ... 3
  -  ...  ها هزينه   12/4/85  8/4/85  23/3/85  13425  ... 4
ــورد   22/5/85  12/5/85  12/5/85  28995  ...  5 برخـــ

  پرسنل
ــئول   ... مســــ

  پذيرش
  

  
  
  
  
  
  



 

 17

 ..........شهرستان..........استان .........نشگاه علوم پزشكي دا
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  .................................................................................................................................................):.................قيد شود "لطفا(ساير موارد ○                         
  

  ساير   ○حضوري                                  ○تلفني                     ○        ...)   صندوق شكايت و (كتبي○   :نحوه ارائه شكايت
  . :موضوع شكايت

  
 :يبررس

 
  :.نتيجه

   
  
  

  : مدير رسيدگي
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          :محل امضاي فرد مورد شكايت                                                        : محل امضاي فرد شكايت كننده
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  اصول و ويژگي هاي سيستم رسيدگي به شكايات
بهينه از منابع و به حداقل رسـاندن درگيـري   به منظور استفاده : رسيدگي به شكايات در پايين ترين سطح ممكن .1

عنـوان   هب. رين سطح ممكن صورت گيردات ضروري است، حل مشكل در پايين تسطوح باالتر در فرايند رسيدگي به شكاي
حل خواهـد بـود ولـي    مديريت بيمارستان مشكل قابل مثال چنانچه شكايت در خصوص هزينه هاي درمان است، در سطح 

 . ت حريم شخصي ممكن است نيازمند اقدامات جدي تر و در سطوح باالتر باشدشكايت از عدم رعاي
  
بديهي است كه هدف غايي از مديريت شكايات، اصالح و ارتقاء سيسـتم   :با ديدگاه عالج جويانه برخورد مسئوالنه .2

عـالوه اسـتفاده از    ارائه خدمات است و لذا صرف رفع مشكل نمي تواند به عنوان نقطه پايـاني در نظـر گرفتـه شـود و بـه     
روشهاي تعميم ناپذير و موردي بايد به حداقل برسد و براي رفع مشكل از روشهايي استفاده شود كه بتواند در موارد مشـابه  

 . مورد استفاده قرار گيرد
  

سيستم مديريت شكايات بايد به گونه اي باشد كه كليه مشـتريان اعـم از   : امكان استفاده كليه مشتريان از سيستم .3
ارائه دهندگان خدمت و دريافت كنندگان خدمت بتوانند شكايات خود را ابراز نمايند و اطمينان داشته باشند مـورد رسـيدگي   

 . واقع خواهد شد
  

سيستم مديريت شكايات بايد بدون جانبداري از گروه يا قشر خاصي به بررسـي دقيـق شـكايات واصـله      :منصفانه بودن .4
 . عادالنه تصميم گيري نمايدبپردازد و بر مبناي مستندات و 

  
به منظور اطمينان فرد شاكي از رسيدگي به مورد شكايت ضرورت دارد كه نتيجه به صورت موردي  :پاسخگويي موردي .5

 .به شخص شاكي اطالع داده شود
  

ضروري است كليه شكايات واصله در يك چـارچوب مشـخص ثبـت    : ند رسيدگي و نتيجه نهاييوثبت شكايت، ر .6
به عـالوه جمـع بنـدي    . ي شده به منظور رسيدگي به شكايت و حل مشكل به صورت كتبي مستندسازي شودشوند روند ط

 .نهايي و نتيجه حاصله بايد ثبت و ضبط شوند
  

عالوه بر رسيدگي به هر مورد شكايت، ثبت و ليست كردن شـكايات واصـله و   : استفاده از شكايات در ارتقاء كيفيت .7
ايات مربوط به به عنوان مثال اگر تعداد زيادي از شك. الت سيستم ارائه خدمت را آشكار كنددسته بندي آنها مي تواند مشك

يـا اگـر نسـبت    . باشد، ضروري است برنامه هايي جهت ارتقاءء سطح مهارتهاي ارتباطي برگـزار شـود   نحوه برخورد پرسنل
ز ساير همكـاران وي باشـد، بايـد چـاره     وجهي بيش اتوسط وي قابل ت شكايات از يك پزشك به تعداد بيماران ويزيت شده

  . انديشي مناسبي صورت گيرد
مانند هر سيستم ديگري، وجود ساز و كار مناسب جهت كنترل كيفيت و ارائه فيدبك به سيستم : سيستم كنترل كيفيت .8

  . دريافت، رسيدگي و مديريت شكايات ضروري و الزم ارتقاء كيفي است
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وابسته بـه  ) درصد 46(بيمارستان  305ين تعداد، بيمارستان در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند كه از ا 258در حال حاضر 
  . مي باشند) دانشگاهي(درماني  –سيستم آموزشي 

  
معاونـت سـالمت وزارت    "مركـز اعتباربخشـي و نظـارت بـر امـور درمـان        اداره اورژانس بيمارستاني " درخواست كتبي پس از

ارسال گزارشي از مبني بر نشگاههاي علوم پزشكي كشور از كليه دا 1385دي ماه  30در تاريخ  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
و  1385ماهه اول سال  9روند حاكم بر رسيدگي به شكايات بيماران در بخش هاي اورژانس بيمارستانهاي تحت پوشش خود در 

 293 ، اطالعات مربـوط بـه  )سه نوبت( از پيش طراحي شده و پيگيري هاي به عمل آمده يك پرسشنامه ويك جدول در قالب 
  . حت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي، واصل گرديدتبيمارستان  305از بيمارستان  )درصد 55(

دانشگاههاي علوم پزشكي كشور هيچ گزارشـي از نحـوه رسـيدگي بـه شـكايات در بخـش       درصد از بيمارستانهاي تحت پوشش  45
د اين امر نيز تا حدي ناشي از عـدم وجـود يـك رونـد مفيـد و      ارسال نكرده اند،  شاي "اداره اورژانس بيمارستاني"اورزانس خود را به 

  .موثربراي رسيدگي به شكايات در اين بيمارستانها بوده است
  

  
  

  آمار مربوط به نحوه دريافت و تعداد شكايات –الف 
   صندوق شكاياتآمار مربوط به   - 1جدول شماره 

 
ــل   ــه كـ ــبت بـ نسـ
ــاي   ــتان هـ بيمارسـ
 دانشگاهي

ايي نسبت به بيمارستان ه
 كه به ما پاسخ داده اند

ــه بيمارســتان نســبت ب
هـــايي كـــه صـــندوق 
 شكايت دارند

  

 تعداد درصد درصد درصد

51%  93%  وجود صندوق شكايات 272  

33%  60%  65% وجـــود فـــرم مخصـــوص 176 
كاياتش  

22%  40%  42% مــاه مــورد9بيمارســتانهايي كــه  در 116 
  شكايت دريافت كرده اند سئوال

  )مورد 1 حدودو هر ماه  ماه 9در  مورد 14ط هر بيمارستانبطور متوس( 
صفر= ميانه  ــورد  9داد شــكايات در تعــ  - 2164  مــاه م

 بررسي

 
توضيح: از آنجايي كه طبق آمار ارسالي ، يك بيمارستان از مجموع 3 بيمارستان دانشكده پزشكي رفسنجان به تنهايي تعداد 2100 مورد شكايت را گزارش 

. برابر است؛ آمار، مخدوش محسوب شده و در آمار فوق لحاظ نگرديده است بيمارستان ديگر تقريباً 292ين تعداد با مجموع شكايات واصله به كرده است و ا  
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تلفن مخصوص شكايات آمار مربوط به – 2جدول شماره  
ــل   ــه ك ــبت ب نس
بيمارســتان هــاي 
 دانشگاهي

نسبت به بيمارسـتان  
هايي كه به ما پاسـخ  
 داده اند

بت بـه بيمارسـتان   نس
ــندوق    ــه ص ــايي ك ه
 شكايت دارند

تعداد

 

 درصد درصد درصد
42%  77%  شكاياتخط تلفن ويژه وجود  225  

42%  75%  98% مواردي كه شماره تلفن در معـرض ديـد 220 
 بيماران است

16%  30%  30% لفن مخصوصتتعداد بيمارستان هايي كه 87 
اشته و ليسـت ثبـت شـكايات    دشكايات 

  دارندتلفني 

15%  27%  35% ماه مـورد سـوال    9بيمارستانهايي كه  در 78 
 شكايت دريافت كرده اند

مورد 1و هر ماه كمتر از ماه  9مورد در  8بطور متوسط هر بيمارستان  
صفر= ميانه   

 ماه مورد بررسي9تعداد شكايات در   - 606

 
 
 

آمار مربوط به كارت آبي  – 3جدول شماره   

ــل   ــه كـ ــبت بـ نسـ
ــاي  بيمار ــتان هـ سـ

 دانشگاهي

ــتان    ــه بيمارس ــبت ب نس
هايي كه به ما پاسخ داده 
 اند

بـه تمـام   بيمارستانهايي كه به  نسبت
مراجعه كننـدگان بـه اورژانـس خـود     
 كارت آبي داده اند

تعداد

 

 درصد درصد درصد

25%  45% بيمارستان هايي كه بـه تمـام 133  
مراجعه كنندگان بـه اورژانـس   

 دخود كارت آبي داده ان

11%  19%  42% مــاه مــورد9در بيمارســتانهايي كــه 56 
 سوال شكايت دريافت كرده اند

  مورد 2و هر ماه كمتر از  ماه 9در  مورد 11بطور متوسط هر بيمارستان
 صفر= ميانه 

ماه مورد بررسي  9تعداد شكايات در  727
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  :مرجع رسيدگي به شكاياتآمار مربوط به  –ب 
  :صندوق شكايات - 1

، افراد مختلفي به عنـوان مرجـع رسـيدگي بـه     كه داراي صندوق شكايت نصب شده در اورژانس هستندبيمارستان  272تعداد از 
  :معرفي شده اند شكايات

ل فنـي  ئومسـ  ريـيس بخـش،   سرپرسـتار،  ول شـيفت، ئمس(توسط بخش اورژانس  ،%)9(صندوق  26كايات مطرح شده ازش •
  .رسيدگي مي شود )…اوژانس و

و شكايات مطـرح شـده از    …مانند كميته طرح تكريم و توسط كميته هاي بيمارستاني، صندوق، 38شده از شكايات مطرح •
توسط واحد رسيدگي به شكايات و تخلفات اداري ، روابط عمـومي ، حراسـت، قسـمت هـاي اداري شـامل      صندوق نيز  59

  .%)37جمعا  (رسيدگي مي شود …مدارك پزشكي، مددكار، و
  .رسيدگي مي شود )مترون، مدير رئيس،(توسط باالترين مقام هاي بيمارستان %) 41(صندوق 112شكايات   •
  توسط رئيس شبكه %)2(صندوق 4شكايات مطرح شده از  •
  معاونت درمان توسط %)2(صندوق 5شكايات مطرح شده از  •
  رسيدگي شده است توسط وزارت بهداشت %)1(صندوق 2شكايات مطرح شده از  •
  .توسط هيچ مرجع مشخص و ثابتي رسيدگي نمي شود %)9(دوقصن 26شكايات مطرح شده از  •

 
  :شكايات تلفني - 2

  :هستند خط تلفن براي رسيدگي به شكاياتبيمارستان كه داراي  225از تعداد 
ول ئمسـ  ريـيس بخـش،   سرپرسـتار،  ول شيفت،ئمس(توسط بخش اورژانس  ،%)3( بيمارستان 6مطرح شده از تلفني شكايات •

  .گي مي شودرسيد )…فني اوژانس و
 شـكايات و نيـز   …مانند كميته طـرح تكـريم و    توسط كميته هاي بيمارستاني، بيمارستان 2مطرح شده از تلفني شكايات  •

واحد رسيدگي به شكايات و تخلفات اداري، روابط عمومي، حراست، قسمت هـاي   توسط بيمارستان 29مطرح شده از تلفني
  .%)14جمعاً ( دگي مي شودرسي …، و ياداري شامل مدارك پزشكي، مددكار

رسـيدگي   )متـرون  مـدير،  رئيس،(توسط باالترين مقام هاي بيمارستان %) 44( بيمارستان100مطرح شده از  تلفنيشكايات  •
 .مي شود

  توسط رئيس شبكه %)2(بيمارستان 4مطرح شده از  تلفني شكايات •
  .است يدگي شدهرس معاونت درمان توسط %)18( بيمارستان 41مطرح شده از  تلفنيشكايات  •
  .است رسيدگي نشده منطقي است كه هيچ شكايت تلفني توسط وزارت بهداشت •
  .توسط هيچ مرجع مشخص و ثابتي رسيدگي نمي شود %)19( بيمارستان 43مطرح شده از  تلفني شكايات •
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  كارت هاي آبي        - 3

:را تكميل نموده اندكارت آبي  خش اورژانس خود،بيمارستان كه براي تمام بيماران مراجعه كننده به ب 133از مجموع   
 ول شـيفت، ئمسـ (توسـط بخـش اورژانـس     و شـود كارت هاي آبي به بخش اورژانس فرسـتاده مـي    %)3( بيمارستان 4 در •

  .رسيدگي مي شود )…ول فني اوژانس وئمس رييس بخش، سرپرستار،
واحـد   بيمارسـتان بـه   11و در ... ميتـه طـرح تكـريم و    كميته هاي بيمارستاني،مانند كبيمارستان كارت هاي آبي به  29در  •

 …رسيدگي به شكايات و تخلفات اداري، روابط عمومي، حراست، قسمت هاي اداري شامل مـدارك پزشـكي، مـددكار، و    
  .%)30جمعاً(است فرستاده شده

  .باالترين مقام هاي بيمارستان رسيدگي مي شود توسطكارت هاي آبي  %)56(بيمارستان  75در  •
  .رسيدگي مي شود كارت هاي آبي به دفتر رئيس شبكه  فرستاده شده و توسط اين فرد%) 2(بيمارستان  3ر د •
كارت هاي آبي به ستاد هدايت و معاونت درمان فرستاده شـده و در هـيچ بيمارسـتاني توسـط سـتاد      %) 2(بيمارستان  3در  •

  .مي شودنرسيدگي  هدايت و معاونت درمان به شكايات كارت هاي آبي 
  .رسيدگي مي شودكارت هاي آبي به وزارت بهداشت فرستاده شده و توسط اين وزارتخانه به شكايات %) 1(بيمارستان  2در  •
كارت هاي آبي به هيچ مركزي فرستاده نشده و هيچ مرجع مشخصي به شكايات فرستاده شده توسـط   هابيمارستان سايردر  •

  .دكن مينرسيدگي  كارت هاي آبي
  

 ها ساير يافته –ج 
دانشكده علوم پزشكي سراسـر  /دانشگاه 42دانشكده علوم پزشكي از بين /دانشگاه 31هايي كه از  پرسشنامه نتايج به دست آمده از

  :كشور دريافت گرديد، نشان داد كه
 دانشكده پاسخ داده، داراي سيستمي براي جمع آوري كليه شكايات/دانشگاه 31از ) درصد 64معادل (دانشكده /اهدانشگ 20 •

  .بيمارستانهاي تحت پوشش خود در معاونت درمان دانشگاه مي باشند
دانشكده پاسخ داده، داراي ليست مشخصي براي ثبت كتبـي كليـه   /دانشگاه 31از ) درصد 58معادل  (دانشكده /شگاهدان 18 •

  .شكايات صورت گرفته، هستند
ه، نتايج نهايي بررسي هاي صـورت گرفتـه توسـط    دانشكده پاسخ داد/دانشگاه 31از ) درصد 22معادل (دانشكده /گاهدانش 7 •

  .مدير مسئول رسيدگي به شكايات را به اطالع فرد شكايت كننده مي رسانند
دانشكده پاسخ داده، فقط پاسخ شكايات حضـوري را بـه اطـالع فـرد     /دانشگاه 31از ) درصد 22معادل (دانشكده /گاهدانش 7 •

  .شكايت كننده مي رسانند
دانشكده پاسخ داده، عالوه بر شـكايات حضـوري، پاسـخ شـكايات     /دانشگاه 31از ) درصد 03/0عادل م(دانشكده /شگاهدان 1 •

  . تلفني را نيز در نهايت به اطالع فرد شكايت كننده مي رسانند
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را  "روند رسيدگي به شـكايات "دانشكده پاسخ داده، نمودار گردشي /دانشگاه 31از  ) درصد 1/0معادل (دانشكده /اهدانشگ 4 •
   .عرض ديد مراجعه كنندگان قرار داده انددر م

ساعته پيغام گير بـراي دريافـت    24دانشكده پاسخ داده، خط تلفن /دانشگاه 31از ) درصد 03/0معادل (دانشكده /دانشگاه 1 •
  .شكايات تلفني دارد

صادفي با مراجعين بـه  دانشكده پاسخ داده، بازديدها و گفتگوهاي ت/دانشگاه 31از ) درصد 03/0معادل (دانشكده /هدانشگا 1 •
  .بخش اورژانس خود دارد

دانشكده پاسخ داده، از سيستم تنبيه و تشويق كاركنان براي تقويت /دانشگاه 31از ) درصد 03/0معادل (دانشكده /دانشگاه 1 •
 .نقاط مثبت و تضعيف نقاط منفي استفاده مي نمايد

  
  
  

  تحليل وضعيت موجود
دانشـگاه و دانشـكده    31 ايات در بيمارستان هاي دانشگاهي مورد مطالعه قرار گرفـت، در اين پژوهش كه وضعيت موجود سيستم شك

كلي در مورد جمع بندي شكايات وپاسخ بـه شـاكي ويـك جـدول      سئوال 4واالت ما كه شامل ئبه س%) 56(بيمارستان  293و%) 74(
   .بررسي وضعيت موجود سيستم شكايات در بيمارستان ها بود،پاسخ دادند

جـدول مزبـور را بـه تفكيـك     ) دانشـگاه ايـران، خراسـان رضـوي، خوزسـتان     (برخي دانشگاه هـا   ،اسخ دهندگاندر ميان پ •
بيمارستانها نفرستاده و به صورت كلي پاسخ داده بودند كه ما در پژوهش تمام بيمارستانهاي دانشگاهي اين دانشـگاه هـا را   

  .منظور كرده ايم
مين اجتماعي را نيز در جداول براي ما فرستاده بودند كه تمام اين بيمارستانها بيمارستانهاي خصوصي و تأ برخي دانشگاه ها •

  . از فرمها حذف شده و تنها بيمارستانهاي دانشگاهي محاسبه شده است
در اين پژوهش برخي از بيمارستانهاي دانشگاه از وجود كارت ابي اظهار بي اطالعي نموده و برخي از دانشـگاهها نيـز تنهـا     •

  ). كاشان-اصفهان(ربوط به شكايت را بدون پاسخ به جداول فرستاده بودند فرم هاي م
  ). بابل(يك دانشگاه تنها قسمت انتهايي كارت هاي آبي را براي ما فرستاده بود  •
 پيگيري شد و 21/1/86و  14/12/85و  23/11/85و   -تاريخ نامة اول– 30/10/85مرحله در تاريخهاي  4اين پژوهش در  •

لرستان و -گلستان-يلويه و بوير احمدكهك-فسا-فارس-آذربايجان شرقي(نشد ي دريافت دانشكده اصالً پاسخ/هدانشگا 7از 
  ).يزد

  )بابل-كاشان-اصفهان(دانشگاه نيز به سئواالت و فرم پيوست پاسخ مناسبي ندادند  3 •
  

  :در مجموع
شـماره هـا در   % 90كـه  ( ط تلفـن ويـژه  داراي خ% 77از بيمارستان ها داراي صندوق نصب شده در بخش اورژانس و % 93 •

هستند كه نشان دهنده وجود اين سيستم در كشور و برنامـه ريـزي كـالن بـراي رسـيدگي بـه        )معرض ديد بيماران است
  .شكايات است
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سطح ستاد به پرسنل صف باعث كمرنگ شـدن نقـش   رت و عدم ارائه پس خوراند از ظاهرأ عدم پي گيري و كم شدن نظا •
  . %)45( عنوان وسيله اي براي رسيدگي به شكايات شده است كارت هاي آبي به

داراي فرم ثبت شكايات تلفني هسـتند كـه نشـان دهنـده     % 39از بيمارستان ها داراي فرم مخصوص ثبت شكايات و % 57 •
 .بيمارستانهاست برنامه ريزي دقيق و مشخص طبق فلوچارت توسطعدم 

رستانهاي دانشگاهي كشـور، بـه خـوبي نشـانگر ايـن واقعيـت هسـتند كـه         درصد بيما 55آمار و اطالعات به دست آمده از  •
به صورت صـندوق شـكايات، خـط    (تمامي اين بيمارستانها داراي روشي براي ابراز و انتقال شكايات بيماران  "خوشبختانه، تقريبا

لي صورت گرفته در زمينه بديهي است اين موفقيت، محصول تالشهاي قب. مي باشند) شكايات، كارتهاي آبي و شكايات حضوري
بنـابراين  . ساماندهي روند رسيدگي به شكايات در كليه سطوح ارائه خدمات درماني به بيماران كشور عزيز اسالمي مان مي باشد

سيسـتم   "تكميل"يك سيستم مديريت شكايات باشد،  "برقراري و ايجاد"كانون اصلي تمركز دستورالعمل حاضر، بيش از آنكه 
  . ارائه خدمات به مشتريان مي باشد "ارتقاء كيفيت"ايش بهره وري و دست يابي به محصوالت آن براي فعلي براي افز

  
  :كهدر ماه هاي مورد بررسي حاكي از آن است  تعداد شكايات واصلهآمار مربوط به 

ريـيس   رستار،سرپ ول شيفت،ئمس(توسط بخش اورژانس  ،شكايات تلفني% 3شكايات دريافت شده از صندوق ها و  %9 تنها •
كه مؤثرترين افـراد   ولين اورژانسئمسكه كه اين آمار نشان مي دهد  رسيدگي مي شود )…ژانس ورول فني اوئمس بخش،

  .در بيشتر موارد بطور مستقيم در جريان موضوع شكايات قرار نمي گيرند در حل شكايت هاي بخش اورژانس هستند،
مشـخص نبـودن    نشان دهنده پيچيـدگي سيسـتم شـكايات و    شكايات،پراكندگي مراجع مختلف در سطح اول رسيدگي به  •

  .چارت رسيدگي استفلو
مـدير   رئيس،(توسط باالترين مسئولين بيمارستانها گي شكايات تلفني در مرحله اول رسيد% 44شكايات صندوق ها و % 41 •

سـاختار فعلـي بيمارسـتان هـاي     رسيدگي مي شود، كه نشان دهنده ساختار افقي در بيمارستان هاست در حاليكه ) و مترون
  .كشور عمودي است و اين موضوع نشان دهنده تناقض در ساختار و عملكرد است

توسط هيچ مرجـع مشـخص و ثـابتي     ،شكايات كارت هاي آبيبخشي از  و  تلفني شكايات% 19شكايات صندوق ها و 9% •
  .ستادي اين سيستم در اين بيمارستانهكه نشان دهنده ناكارام رسيدگي نمي شود

بيمارستان هايي كه خط تلفن مجزا براي دريافت شـكايات  % 66از صندوق ها در بيمارستان ها خاليست و% 43تقريبأ حدود  •
سـت كـه يـا بيمـاران مـا هيچگونـه       ا كه اين موضوع نشان دهنده آن ماه دريافت نكرده اند 9ي در طول دارند، هيچ شكايت

وجـود  كه حتي بهترين اورژانس هاي دنيا هم داراي چنين آماري - س ندارندنارضايتي از ارائه خدمات در بخش هاي اورژان
يـد گيرنـدگان خـدمت در    و ناكارآمدي ايـن سيسـتم از د   آنها بي اعتمادي ، بيماران اين آمار دليلي بر ناآگاهي و يا  -ندارند

  .اورژانس هاست
  

 : اند نشان مي دهدتعداد شكايات دريافت شده از بيمارستان هايي كه شكايت دريافت كرده 
شكايت تلفني دريافـت   1شكايت از صندوق ها و كمتر از  2در ماههاي مورد بررسي تقريبأ در هرماه هر بيمارستان كمتر از  •

  .و كارا نبودن سيستم تاكيد مي ورزدآنها ، بي اعتمادي بيماران كه باز هم بر عدم آگاهي )صفر= ميانه (كرده است 
اثـر بخشـي   حفظ در لي موفق بوده و رسيدگي به شكايات تا حدودي در ايجاد سيستمجموعه ستادي به نظر مي رسد مدر مجموع 

  .وكارايي، مخصوصأ در حيطه نظارت و ارائه پس خوراند با شكست مواجه شده و بهره وري پاييني داشته است
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  دستورالعمل جامع اجرايي
  "ارتقاء فرايند رسيدگي به شكايات "

  "ورژانسدر بخشهاي ا"
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  كليات
  : 1ماده 

مكلف هستند برنامـه هـايي جهـت ارتقـاء فرهنـگ       كشور درماني –دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي /كليه دانشگاهها
ه جهت بهبود خدمات كيفي از طريـق برگـزاري كارگاههـا، كالسـها و دور    خويش در برداشتن تعهد سازماني  بيماران با پاسخگويي به
ويژه و يا تشويق و تقدير از پرسنلي كه به پاسخگويي اهتمام بيشتري دارند، تدارك ديده و جدول برنامه هـا و گـزارش    يهاي آموزش

  . اجراي آنها را به اين مركز ارسال نمايند
  

  امكانات و تسهيالت
  :  2ماده 

اسخگويي به شكايات فضاي فيزيكـي مشخصـي را در   مكلف هستند به منظور دريافت، رسيدگي و پ ي فعال در كل كشوربيمارستانها
  :نظر بگيرند كه داراي شرايط به شرح زير باشد

  .قابل دسترسي به بخش اورژانس باشد •
  .، داشته باشدشبانه روزتابلوي راهنماي مناسب جهت هدايت افراد در كليه ساعات  •
 .باشد داراي يك خط تلفن داخلي ، يك خط خارجي ، صندلي و ميز پيش خوان •

الزم به ذكر است، در صورت محدوديت در تعداد اتاقهاي موجود، اتاق مزبور مي تواند همـان اتـاق مـدير بخـش يـا مسـئول شـيفت        
  .آنچه اهميت دارد رسيدگي به شكايت در فضايي جدا از محيط داخل بخش و داراي آرامش مي باشد. اورژانس باشد

  
  فرد مسئول رسيدگي به شكايات هايشرايط و معيار

  :3ماده 
كايات در بخـش  بـراي رسـيدگي بـه شـ    باشد،  معيني را كه واجد شرايط زيرفرد طي حكم مشخصي كليه بيمارستانها موظف هستند 

  :اورژانس خود تعيين نمايند
  .الزم را داشته باشد صالحيتهاي اخالقي •
  .الزم را داشته باشد خالقيتها و مهارتهاي مديريتي •
  .شدالزم را داشته بامسئوليت پذيري  •
  .را داشته باشد پرسنل و هماهنگي مناسب با كليه واحدها و توانايي برقراري ارتباط •
  . باشد داراي اختيارات كافي براي رسيدگي به شكايات •
  .داراي دانش و تجربه كافي باشد •
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  مسئوليتها
پايان نوبت كـاري و  (ترك محل خدمت به هر دليل  به در صورت لزوم. حضور مداوم و در دسترس بودن در هر نوبت كاري •

 .ضروري است تا فرد جانشين نسبت به آخرين وضعيت توجيه باشد...) 
تكميل فرم رسيدگي به شكايات چه به صورت شكايت تلفني يا شكايتي كه به صورت مكاتبه اي از سوي بيمار يا همراهان  •

 .وي ارسال گردد
 ت ثانويه تا حد امكانجلوگيري از شكايا "بيماران و متعاقبا "به هنگام"حل مشكالت  •
 تهيه گزارش و ثبت روند عملكردها در دفاتر مربوطه در جهت رسيدگي به شكايات •
 اطالع رساني به شاكي در خصوص نتيجه رسيدگي و يا ادامه روند رسيدگي در صورت عدم حصول نتيجه •

  
  طبقه بندي شاكي

  : 4ماده 
بـه گونـه اي كـه     .فت، رسيدگي و پاسخگويي به شكايات تعريف نمايندكليه بيمارستانها موظف هستند سيستم مشخصي را براي دريا

  :ويژگي هاي زير لحاظ گردد
  :را دارا مي باشندشكايات خود فراد زير امكان انعكاس در سيستم رسيدگي به شكايات كليه ا .1

  بيماران •
  ن بيمارااههمر •
  كاركنان اورژانس •
  ساير موسسات درمانيو  پزشكان اورژانس •
 مسئولين ستادي •
 

مراجعـه  ، تمـاس تلفنـي   :در سيستم رسيدگي به شكايات مي توان از روشهاي مختلف براي دريافت شكايت اسـتفاده نمـود   .2
 صندوق شكايات، مكاتبه، حضوري

 
 .بايد در فرمهاي ويژه تكميل و ثبت گرددآنها،  ، صرفنظر از روش دريافتعات واصله از كليه شكايات رسيدهاطال .3
  
ه اي طراحي گردد كه رسيدگي به شكايات وارده حتي االمكان در پايين ترين سطح ممكن صورت سيستم مزبور بايد به گون .4

 .پذيرد
 

يا مشكل به گونه اي باشد كه در آن نوبت كاري  قادر به بررسي و حل شكايت مطرح شده نباشد ،انچه مسئول رسيدگيچن .5
صول و سلسله مراتب آن مشخص گردد ارجاع شـود  قابل حل و فصل قطعي نباشد موارد به سطح باالتر كه بايد پيشاپيش ا

 . و در هر شرايط روند رسيدگي مي بايست الزامي و به صورت مكتوب به شاكي اعالم گردد
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  دسته بندي شكايات
  : 5ماده 

  :فاتر مجزايي ليست كرد، ثبت و در د(log)حسب موارد زير دسته بندي  شكايات را مي توان بر
  نوع شكايت  .1
  فرد شاكي .2
  د يا سيستم مورد شكايت واقع شدهفر .3
  زمانهاي انتظار .4
  هزينه خدمات .5
  مراقبتهاي پزشكي و غير پزشكي  .6
  تجهيزات پزشكي .7
 غيره .8

  
  تهيه گزارش

  :  6ماده 
 دانشكده/، توسط كليه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاهدوين شده پيرامون موضوع شكايات و شاكيان ماهيانه يكبارمدارك تهيه و ت

  .رش به معاونت درمان دانشگاه مربوطه اعالم گرددبه عنوان گزا
  : 7ماده 

معاونت سالمت، مركزاعتباربخشي و نظـارت   –ماه يكبار، كليه مدارك تدوين شده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  3هر 
  . بر امور درمان، اداره اورژانس بيمارستاني اعالم گردد
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  مائمض
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 .................................. بيمارستان فرم جمع بندي شكايات - 2فرم شماره 

شـــــكايات  
 صندوق

شـــــكايات 
 تلفني

ــاير  ســــ
 جمع كل موارد

 
       اورژانس بيمارستان در ماه )هاي ( تعداد كل شكايات بخش

ت
يا
كا
ش

ع 
نو

 

اورژانس بيمارستان)هاي(كل شكاياتي كه به خاطر برخورد نامناسب كاركنان بخش
صورت گرفته است

       

       كل شكاياتي كه به خاطر كيفيت ارائه مراقبت ها  در بخش اورژانس صورت گرفته است

       كل شكاياتي كه به خاطرمدت زمان اقامت در بخش اورژانس صورت گرفته است

       صورت گرفته استكل شكاياتي كه به خاطر هزينه ها  در بخش اورژانس

       كل شكاياتي كه به خاطر سايرموارد از بخش اورژانس صورت گرفته است

ت
يا
كا
ش

ع 
نب
 م

       صورت گرفته استيا خانواده بيماركل شكاياتي كه توسط  بيمار

       صورت گرفته استپرسنل بيمارستانكل شكاياتي كه توسط 

       ير موارد  صورت گرفته استكل شكاياتي كه توسط سا

ت 
ی
کا
ش

د 
ور
 م
رد
 ف

       پزشك

       پرستار

       پرسنل اداري

       پرسنل خدماتي
ت
يا
كا
ش

ه 
ج
تي
 ن

       كل شكاياتي كه در بخش اورژانس حل شده است

        بيمارستان حل شده است سطح كل شكاياتي كه در

       به مراكز باالتر ارجاع شده استكل شكاياتي كه 

 

       )بر حسب روز(متوسط طول مدت زمان رسبدگي به شكايات
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..................................دانشكده /فرم جمع بندي شكايات دانشگاه - 3فرم شماره   

شـــــكايات  
 صندوق

شـــــكايات 
 تلفني

ــاير  ســــ
 جمع كل موارد

 
       اورژانس بيمارستان هاي دانشگاهي  در ماهتعداد كل شكايات بخش هاي 

ت
يا
كا
ش

ع 
نو

 

كل شكاياتي كه به خاطر برخورد نامناسب كاركنان بخش هاي اورژانس بيمارستاني ،
صورت گرفته است

       

       كل شكاياتي كه به خاطر كيفيت ارائه مراقبت ها  در بخش اورژانس صورت گرفته است

       به خاطرمدت زمان اقامت در بخش اورژانس صورت گرفته است كل شكاياتي كه

       كل شكاياتي كه به خاطر هزينه ها  در بخش اورژانس صورت گرفته است

       كل شكاياتي كه به خاطر سايرموارد از بخش اورژانس صورت گرفته است

ت
يا
كا
ش

ع 
نب
 م

       صورت گرفته استماريا خانواده بيكل شكاياتي كه توسط  بيمار

       صورت گرفته استپرسنل بيمارستانكل شكاياتي كه توسط 

       كل شكاياتي كه توسط ساير موارد  صورت گرفته است

ت 
ی
کا
ش

د 
ور
 م
رد
 ف

       پزشك

       پرستار

       پرسنل اداري

       پرسنل خدماتي
ت
يا
كا
ش

ه 
ج
تي
 ن

       ياتي كه در بخش اورژانس حل شده استكل شكا
        بيمارستان حل شده است سطح كل شكاياتي كه در

       كل شكاياتي كه به مراكز باالتر ارجاع شده است

 

       )بر حسب روز(متوسط طول مدت زمان رسبدگي به شكايات

  .محسوب نمي شود....اه،ارتش،خيريه و هاي خصوصي،تأمين اجتماعي،سپظور كليه بيمارستان هاي دانشگاهي است وبيمارستان من
  



 

 35

  

شكايت خود را در فـرم
مربوطـــه ثبـــت و در  
صــــندوق شــــكايات  

 .بينداريد

اگر از خدمات ارائه شده در اين 
 ،اورژانس شكايتي داريد

به مسئول رسيدگي 
ــكايات  ــه شــ بــ

.......)........... (......
 .مراجعه نماييد

ــن   ــماره تلف ــا ش ب
.................... ......

 .تماس بگيريد
 

و پس از به اين ترتيب، شكايت شما مورد بررسي قرار گرفته 
  .اده خواهد شدحصول نتيجه، به شما اطالع د

  :دبه نكات زير توجه فرمايي "لطفا
  .كوتاه و روشن بيان نماييد حتي االمكان نظرات خود را .1
 .چنانچه از فرد خاصي شكايت داريد نام و مشخصات وي را ذكر نماييد .2
  .  شماره تماس خود را جهت اطالع نتيجه نهايي، قيد نماييد .3
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چنانچه با فردي مواجه شديد كه قصد 
 اعالم شكايت دارد

ارجاع به مسئول رسيدگي به شكايات در 
 آن شيفت

تكميل فرم ارزيابي وضعيت توسط 
 مسئول رسيدگي به شكايات

 رسيدگي به شكايت 

 ارجاع به سطح باالتر

 ست پيگيري ثبت شكايت در لي

اعالم  نتيجه رسيدگي به فرد شاكي 

رسيدگي به شكايت به  
 نتيجه نهايي رسيد؟

 ثبت شكايت در ليست پيگيري 

  بله خير


