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 پوست 3191

 یشهدا مارستانیبه اورژانس ب کنندهمراجعهبیماران  شخصی در لیدالیل ترخیص با م و زانیم
 زدیکارگر 

 خباززاده *, فاطمه ندوشن یمیرح اعظمگان(: ) سندهینو
 درمان استان یزد تیریمد سازمان تامین اجتماعی،سازمان: 

 Rahimi997@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

کاه بیماار بارخالف  باشادمیپزشکان یا رضایت شخصی یکی از مشکالت مهم در مراجعه گنندگان به اورژاناس  رغمیترخیص عل: مقدمه
از ترخیصهای کل بیمارستانی در دنیا را به خود اختصاص  %8توصیه پزشکان بیمارستان راترک می کند. ترخیص با رضایت شخصی حدود 

ضعیت بیماران ودر نتیجه بار مالی اضاافه ای را باه شاخض و همچناین سیساتم منجر به بدتر شدن و تواندمیداده است. رضایت شخصی 
 .پژوهش به بررسی دالیل رضایت شخصی در مراجعین به اوژانس بیمارستان شهدای کارگر یزد می پردازد این ایمنی کشوروارد کند.

ماه( برروی همه بیمارانی کاه  6درطی مدت )0328پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است که ازاول آبان تا آخربهمن ماه  روش تحقیق:
ای که بدین منظور طراحی شده بود و توسط  نامهپرسشبر اساس  هاداده آوریجمعبا رضایت شخصی بیمارستان را ترک کردند انجام شد. 

شامل از دو قسمت تشکیل شده بود. قسمت اول شامل اطالعات دموگرافیک  نامهپرسشتکمیل شد انجام گرفت.  هاآنبیماران یا همراهان 
آمااری  افازارنرماز  هاادادهبیماران شامل سن و جنس و قسمت دوم شامل سواالتی در ارتباط با علل رضایت شخصای باود. بارای تحلیال 

SPSS  آماری توصیفی استفاده گردید. هایروشو 

( بیمارستان را باا %6,8نفر ) 662تشکیل شده بود  هاآننفرترخیص شدگان از واحد اورژانس که پرونده سرپایی برای  6611بین از نتایج: 
باا  32,88 هااآن( بوده اند. میاانگین سانی %26,2نفرمرد ) 861 ( زن و%63,0) نفر 812از این تعداد،  ؛ کهرضایت شخصی ترک کرده اند

مساایل  %62,2شخصی سال بود. دلیل ترک بیمارستان با رضایت  08زیر  هاآناز  %30,3ین تعداد سن بود که از ا ± 82,66انحراف معیار 
مشکالت مالی و  %6,2نفر( احساس بهبودی،  26) %83,6( عدم تمایل به ادامه درمان وبستری، نفر 012) %86,8مرتبط با خود بیمارشامل:

(، لزوم اعزام بیمار باه %3,0بط با بیمارستان شامل: طوالنی شدن زمان بستری )مسایل مرت %36,2علل شخصی و خانوادگی عنوان و  8,8%
، عدم تمایل بیماربه اعزام به مراکز دیگر %83,3مراکز دیگر به علت نبودن تخت خالی جهت بستریوعدم تمایل بیماربه اعزام به مراکز دیگر 

معناداری دردالیل رضایت شخصی بین دو جنس مشااهده  اختالف شد.ذکر  عوامل %1,3و عدم انجام مشاوره  %6,8به علت مشکالت مالی 
 ((.2p>0.05)نشد )

میزان ترخیص بارضایت شخصی نسبت به سایرکشورهاباالمیباشد که دلیل عمده آن مسایل مرتبط با بیمار است. باا : گیرینتیجهبحث و 
و ترخیص بدون دستور پزشک، اطالع رسانی به  زودهنگامتوجه به اهمیت بهبودی کامل بیماران و جهت اجتناب از ایجاد عوارض ترخیص 

. همچنین ارتقاء سطح کیفیت خدمات پزشاکی و امکاناات شودمیضایت شخصی توصیه عوارض احتمالی ترخیص با ر در خصوصبیماران 
 درمانی گردد. هایهزینهمحیطی خوشایندرا برای بیماران فراهم نموده و باعث افزایش رضایت بیماران و در نهایت کاهش  تواندمیدرمانی 

مارستانیب ماران،یب ،یشخص تی، رضاصیترخ کلمات کلیدی:
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