
 88-81، 1384 تابستان/  پريو  – اندو ويژه نامه، 17دوره /  جامعه اسالمي دندانپزشكانمجله دندانپزشكي  تحقيقي

  
ميزان رضايت بيماران مراجعه كننده به بخش اندودنتيكس دانشكده بررسي 

  1383 سال – دندانپزشكي گيالن
   **محمودرضا عارفياندكتر  -  *دكتر رامين تبري   – * راد حسين مسعوديدكتر 

  .گيالن دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اندودنتيكس گروه آموزشي استاديار -*
  .زشكدندانپ -**

  

  چكيده
يكي از مهمترين شاخصهاي كيفيت ارائه خدمات در بخشهاي مختلف بهداشتي و درماني ميـزان رضـايت مراجعـان از                    : زمينه و هدف  

كننده به بخش اندودنتيكس دانشكده  بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعهمطالعه  هدف از اين .باشد خدمات ارائه شده در آن بخشها مي    
  .باشد ن نسبت به درمان ريشه دندان ميدندانپزشكي گيال

در دانـشكده دندانپزشـكي   ، 1383 -82يك مطالعه توصيفي و مقطعي بود و زمان انجام آن سـال تحـصيلي         مطالعه  اين  : روش بررسي 
دآوري گـر .  نفـر زن بودنـد  43 نفر مـرد و      35 نفر تحت مطالعه قرار گرفتندكه شامل          78بررسي  در اين   . گيالن به انجام رسيده است    

دانشكده سوال گرديده    اطالعات از ميزان رضايت بيماران از طريق پرسشنامه در ارتباط با شرايط قرارگيري آنان از ورود تا خروج از                  
سپس ارتباط بين متغيرهاي .  نفر تعيين گرديد 67حجم نمونه % 10و با فاصله اطمينان  )دونيمه كردن (half- splitاست و توسط روش 

  . مورد سنجش قرار گرفتX2 و آزمون 5/11روايت  SPSS :افزار نرممختلف توسط 
  :بيشترين ميزان رضايت مرتبط با موارد زير بوده است :ها يافته

ن و رضايت نسبي كمتر نسبت به موارد زيـر مالحظـه            اطرز برخورد كارمندان دانشكده با مراجع      - ،طرز برخورد دانشجويان با بيمار     -
  :شده است

هزينـه دريافـت شـده       -،  مدت زمان انتظار از تشكيل پرونده تا شروع درمان          -،  نتظار جهت گرفتن نوبت براي درمان     مدت زمان ا   -
  ...)و  اتاق انتظار، سرويس بهداشتي، پاركينگ( امكانات رفاهي -، درمان
هرچنـد كـه الزم     ،  دودنتيكس دارد ن بخش ان  امقايسه اين مطالعه با مطالعات انجام شده قبل حاكي از رضايت كلي مراجع            : گيري  نتيجه

  .گيرد است در موارد نارضايتي ذكر شده در قسمتهاي مختلف بازبيني انجام شده و رفع نواقص هرچه سريعتر صورت
  دندانپزشكي گيالن - بيمار  -رضايت  - درمان ريشه :ها واژه كليد

  26/12/83: پذيرش مقاله  19/12/83: اصالح نهايي   9/9/83: صول مقالهو
  massoudi@Gums.ac.irعلوم پزشكي گيالن دانشكده دندانپزشكي دانشگاه اندودنتيكس گروه آموزشي : يسنده مسئولنو
  

  مقدمه
 يكي از مهمترين شاخصهاي كيفيت ارائه خدمات در
 بخشهاي مختلف پزشكي ميزان رضايتمندي مراجعان از

همچنين يك نظام . باشد خدمات ارائه شده در آن بخش مي
درماني كارآمد فقط از طريق ارائه خدمات مطلوب بهداشتي 

تواند به رسالت خود يعني تأمين سالمت افراد جامعه اقدام  مي
نشان داده شد كه بين رضامندي بيمار و سه عامل زير  .نمايد

  :ارتباط مستقيمي وجود دارد
  تعهد بيمار در مصرف داروهاي تجويز شده )1
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  . . .بخش اندودنتيكسبهت بيماران مراجعه كنندهيبررسي ميزان رضا

 دهادامه مراجعه بيمار در زمانهاي منظور ش )2

  )1(توافق بيمار براي انجام اعمال درماني الزم )3
Block مفهوم رضايت از آن دسته  معتقد است 1984 در

مفاهيمي است كه تداعي آن معناي خاص و روشن را به ذهن 
آورد، به عبارت ديگر شايد در اكثريت افراد اين مفهوم  مي

يادآور شادي، خوشي، دوري از رنج و لذّت بردن از پديده مورد 
  )2.(نظر باشد

براي ارزيابي خدمات بهداشتي و درماني، دستيابي و توجه 
و  Bondباره  در اين. نظر بيماران ضروري است به نقطه 

دستيابي به نقطه نظر بيماران در : نويسند  مي1995همكاران در 
مورد مراقبت از آنها يك ضرورت است، زيرا اوالً بيماران منبع 

زيابي كيفيت مراقبتها و خدمات آوري اطالعات براي ار جمع
ريزي و  باشند، ثانياً توجه به نقطه نظر آنان در هنگام برنامه مي

  )3.(ارزشيابي خدمات حق آنان بوده بايد مورد توجه قرار گيرد
يكي از راههاي جلب مشاركت بيماران در امر مراقبت و 

 Thomasباره  در اين. باشد درمان بررسي ميزان رضايت آنان مي
تنها راه تأثير مشاركت بيماران : نويسند  مي1996در  Bondو 

) 4.(باشد در امر مراقبت، تحقيق در مورد رضايت آنان مي
 اي از تضمين كيفيت محسوب رضايت بيمار بخش عمده

  )3.(شود مي
رضايت بيمار از خدمات ارائه شده توسط مؤسسات درماني 

زشيابي و موسسات وابسته به آن يكي از ابزارهاي مهم ار
سيستم درماني است كه در تضمين كيفيت مراقبت مورد 

  و همكارانWilkin، )5 (1992در  Kock. استفاده قرار گرفته
)6( ،Clifford) 7( ،Sheppard )8( ،Bond) 9 (و Luckmann 
  . اند در اين خصوص نظرات مشابهي را مطرح كرده) 10(

ئه شده آگاهي دقيق و علمي از ميزان رضايت از خدمات ارا
در مراكز درماني جهت رفع كاستيها و مشكالت احتمالي الزم 

اي جهت سنجيدن ميزان  براين اساس مطالعه. و ضروري است

كننده به بخش اندودنتيكس دانشكده  رضايت بيماران مراجعه
دندانپزشكي گيالن صورت پذيرفت تا از اين رهگذر نقاط قوت، 

 ريزي در خصوص هكاستيهاي موجود در ارائه خدمات، برنام
 سرويس خدماتي، درماني ارائه شده به شكل ملموس آن،

 سازي ارائه مشخص گردد و در جهت رفع نواقص و بهينه
  .خدمات گامهايي برداشته شود

در مورد بررسي ميزان رضايت در حوزه دندانپزشكي 
  :مطالعات اندكي صورت گرفته است

 تخصصي در پژوهشي كه در مراجعان بخشهاي
 پزشكي دانشگاه كويت صورت گرفت ميزان رضايتدندان 

  )11( .است  بوده% 4/49
مراجعان % 90مريكا حاكي از رضايتآمطالعه انجام شده در 

  )12.(به دانشكده دندانپزشكي لوئيزيانا داشته است
اي ديگر مراجعان نسبت به بخشهاي تخصصي  در مطالعه

اي اندو و بهداشت دهان و بخشه، مختلف از بخشهاي پريو
  )13(.اند دندان رضايت بيشتري داشته

ميزان رضايت كلي بيماران از خدمات دندانپزشكي دانشگاه 
براي دانشجويان % 5/64براي كاركنان و % 1/65كنگ  هنگ

  )14(.بوده است
اي كه در دانشگاه شهيد بهشتي صورت  در ايران در مطالعه

نشان داده شد كه سطح ارائه خدمات دانشكده ، گرفته است
دندانپزشكي مناسب بوده ولي اين نتايج الزاماً تأييدكننده 

  )15(.بخش بودن وضعيت دانشكده نيست رضايت
هدف از اين مطالعه بررسي ميزان رضايت بيماران بخش 

 1383 اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي گيالن در سال
  .باشد مي

  
  روش بررسي

  ، هصورت گرفت (Descriptive)اين بررسي به روش توصيفي
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و همكارانحسين مسعودي راد دكتر 

مكــان آن  و 83-82ســال دوم ســال تحــصيلي  زمــان آن نــيم
  .باشد ميدانشكده دندانپزشكي گيالن 

پرسشنامه بود، كه گردآوري اطالعات از طريق پرسشنامه 
محورهاي اصلي سواالت در  . سوال بوده است15مشتمل بر 

خصوص زمان مورد انتظار جهت گرفتن خدمت و نحوه برخورد 
  .شكي بوده استپرسنل و كادر دندانپز

 پرسشنامه توسط شوراي پژوهشي دانشكدهاعتبار 
دندانپزشكي مورد بررسي قرار گرفته و اصالحات الزم در آن 

  .گرفته بودصورت 
كننده به بخش  جامعه مورد مطالعه افراد يا بيماران مراجعه

 اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي
كه براي است  بيماري ،د بررسيگيالن بود و واحد آماري مور

  .درمان اندودنتيك مراجعه كرده بود
پرسشنامه جهت پايلوت تكميل گرديد و پس از سي ابتدا 

آن مقدار آلفاي كورنباخ با استفاده از روش دو نيمه كردن 
Half- Split ،)70 %> α ( محاسبه گشت و با فاصله اطمينان

  . نفر تعيين گرديد67حجم نمونه % 10
وري اطالعات و تكميل پرسشنامه به بيماران آ ز جمعقبل ا

اطمينان داده شد كه مطالب پرسشنامه كامالً محرمانه بوده و 
و اطالعات فردي متعاقباً بخش . باشد ميمطالعه صرفاً جهت 
  .ها تكميل گرديدند نيز پرسشنامه

، راضي هستم، هاي كامالً راضي هستم با توجه گزينه
در ) ×(اصالً راضي نيستم عالمت ، مراضي نيست، نظري ندارم

  .محلهاي مشخص شده درج گرديد
براي سنجش ميزان رضايتمندي كلي براي هر يك از 

در ) 4-0(ترتيب امتيازي از ه هاي سواالت مطرح شده ب گزينه
نظر گرفته شد و سپس مجموع امتيازات هر فرد به عنوان 

.  شدمالك رضايتمندي از نحوه ارائه خدمات در نظر گرفته
 رضايتمندي از (Cut off Point)براي محاسبه حد تفكيك 

حداقل امتياز ممكن + حداكثر امتياز ممكن(نارضايتي از فرمول 
  .بود استفاده شدسي كه در اين مورد عدد ) دوتقسيم بر 

ها توسط   پرسشنامه و ارائه داده78پس از تكميل تعداد 
اي آماري  شاخصهX2آزمون  و 5/11روايت  SPSSافزار  نرم

  .توصيفي استخراج گرديد
  
  ها  يافته

 زن با حد 43 مرد و 35 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 78
  .بيماران رضايت كلي داشتند% 100، (Cut of Point)مرزي 

سال و 12 با حداقل 1/29±3/11ميانگين سني بيماران 
بين گروههاي سني مختلف و .  سال بوده است65حداكثر 

  .)<05/0P(داري وجود نداشته است ختالف معنيميزان رضايت ا
از نظر تعداد دفعات مراجعه به بخش اندودنتيكس ميانگين 

از نظر ميزان رضايت در اين بيماران .  بوده است3/1±1/3
 از كل نمره 8/53±8/6ميانگين نمره رضايت كسب شده 

  .شصت بوده است
ميانگين رضايت : مقايسه سطح رضايتمندي براساس جنس

 4/55±1/6 و ميانگين سطح رضايت زنان 1/53±5/7ان مرد
داري بين جنس و سطح رضايت  بوده است كه اختالف معني

  .)<05/0P(وجود ندارد 
از نظر وضعيت تأهل ميانگين رضايت در افراد متأهل 

 بوده است كه اختالف 5/52±8/6 و در افراد مجرد 6/6±8/54
 د نداردداري بين وضعيت تأهل و سطح رضايت وجو معني

)1/0=P(.  
داري وجود  بين سطح سواد و سطح رضايت ارتباط معني

  . )>004/0P (دارد
سواد و با گروه تحصيالت عالي و ديپلم  بين گروه كم

حصيالت  تيعني هرچه سطح . داري وجود دارد اختالف معني
  .بيشتر شده است سطح رضايت كمتر شده است
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  . . .بخش اندودنتيكسبهت بيماران مراجعه كنندهيبررسي ميزان رضا

كس و سطح بين تعداد دفعات مراجعه به بخش اندودنتي
يعني هر چه ، داري وجود دارد رضايت رابطه معكوس معني

تعداد و دفعات مراجعه بيشتر شده است ميزان رضايت كمتر 
   .شده است

از جهت مراجعه به دندانپزشكان بخش خصوصي ارتباط 
  .)<05/0P (داري وجود ندارد معني

 ت خدماتـــظار براي دريافــان انتـدت زمـظر مــاز ن
  نمره ت ـبيس از كل 6/17±7/2ت ـن رضايـكي ميانگيدندانپزش

   ).5-1مرتبط با سواالت (بوده است 
از نظر طرز برخورد پرسنل دندانپزشكي ميانگين رضايت 

  ).9-6مرتبط با سواالت ( نمره بوده است 16 از كل 6/1±9/14
 ميانگين و انحراف معيار رضايت 3و  2، 1در جداول 

جدول (ها   هركدام از گزينهبيماران تحت مطالعه نسبت به
جدول شماره ( براساس مراجعه به بخش خصوصي، )1شماره 

 آورده شده  )3جدول شماره (و نيز به به تفكيك سطح سواد ) 2
  .است

  
  ها ميانگين و انحراف معيار رضايت بيماران تحت مطالعه از هر كدام از گزينه: 1جدول 

  

 ها گزينه
 ± انحراف معيار

 ميانگين

 و حداكثر

 حداقل

 4-1 4/3 ± 7/0 از زمان انتظار جهت گرفتن نوبت براي درمان در بخش اندودنتيكس

 4-2 6/3 ± 5/0 از سرعت تشكيل پرونده در بخش

 4-0 4/3 ± 7/0 از مدت زمان انتظار از تشكيل پرونده تا شروع درمان

 4-1 6/3 ± 5/0 از سرعت حضور دانشجو بر بالين بيمار

 4-0 3/3 ± 1 تادان بخش در خصوص نياز در مراحل درماناز سرعت حضور اس

 4-2 7/3 ± 4/0 )پذيرش نگهبان، متصدي(از طرز برخورد كارمندان دانشكده با مراجعان بخش

 4-3 8/3 ± 3/0 از طرز برخورد دانشجويان با بيمار

 4-2 6/3 ± 5/0 از طرز برخورد استادان  بخش با بيماران

 4-1 6/3 ± 6/0 تاري بخش با بيماراز طرز برخورد كادر پرس

 4-2 6/3 ± 5/0 از ميزان مهارت دانشجويان در حين انجام كار

 4-1 6/3 ±6/0 استفاده از روپوش، عينك، ماسك، دستكش توسط دانشجويان(از رعايت نكات بهداشتي 

 4-0 3/3 ± 8/0 )پاركينگ، سرويس بهداشتي، اتاق انتظار(از امكانات رفاهي بخش اندو دانشگاه 

 4-1 5/3 ± 7/0 از وضعيت بهداشت محيط اندو

 4-2 6/3 ± 5/0 هنگام ترخيص) توضيحات، نوشتن نسخه و دستورات بعدي(از ميزان اطالعات داده شده به بيمار

 4-0 4/3 ± 8/0 از هزينه دريافت شده جهت درمان
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و همكارانحسين مسعودي راد دكتر 

  خصوصيميانگين رضايت افراد تحت مطالعه بر اساس مراجعه به بخش : 2جدول 

 ها گزينه
  مراجعه دارد

  ميانگين±انحراف معيار 
  مراجعه ندارد

 حداكثر و حداقل

 4/3 ± 6/0 5/3 ± 8/0 از زمان انتظار جهت گرفتن نوبت براي درمان در بخش اندودنتيكس

 6/3 ±5/0 8/3 ± 4/0 از سرعت تشكيل پرونده در بخش

 4/3 ± 7/0 5/3 ± 6/0 از مدت زمان انتظار از تشكيل پرونده تا شروع درمان

 6/3 ± 5/0 7/3 ± 4/0 از سرعت حضور دانشجو بر بالين بيمار

 3/3 ± 1 6/3 ± 9/0  بخش در خصوص نياز در مراحل درمانداناتاز سرعت حضور اس

 7/3 ± 5/0  8/3 ± 4/0 )پذيرش  متصدي، نگهبان( ن بخشااز طرز برخورد كارمندان دانشكده با مراجع

 7/3 ± 4/0 8/3 ± 3/0 شجويان با بيماراز طرز برخورد دان

 6/3 ± 6/0 8/3 ± 4/0 بخش با بيمارانتادان از طرز برخورد اس

 6/3 ± 5/0 6/3 ± 8/0 از طرز برخورد كادر پرستاري بخش با بيمار

 6/3 ± 5/0 6/3 ± 6/0 از ميزان مهارت دانشجويان در حين انجام كار

 6/3 ± 6/0 7/3 ±4/0 دستكش توسط دانشجويان، ماسك، عينك، وشاستفاده از روپ( از رعايت نكات بهداشتي

 3/3 ± 8/0 4/3 ± 6/0 )اتاق انتظار، سرويس بهداشتي، پاركينگ( از امكانات رفاهي بخش اندو دانشگاه

 4/3 ± 8/0 6/3 ± 4/0 از وضعيت بهداشت محيط اندو

 6/3 ± 6/0 6/3 ± 5/0     هنگام ترخيص )تورات بعدينوشتن نسخه و دس ،توضيحات(از ميزان اطالعات داده شده به بيمار

 4/3 ± 9/0 4/3 ± 8/0 از هزينه دريافت شده جهت درمان

NS 05/0 P> دار نيست معني  

  بحث
در اين مطالعه ميانگين سني و نيز جنسيت افراد تقريباً 
مشابه مطالعاتي است كه در خصوص بررسي ميزان رضايت 

  )15-11.(صورت گرفته است
ن سطح سواد و سواالت در خصوص سرعت تشكيل بي

پرونده، طرز برخورد كارمندان، رعايت نكات بهداشتي توسط 
دانشجويان، امكانات رفاهي بخش اندودنتيكس، وضعيت 
بهداشت بخش اندودنتيكس و سرعت حضور استادان با ميزان 

  .داري وجود داشته است رضايت اختالف معني
  طح ـواد، سـش سطح سـزاياين نكته مشهود است كه با اف

تواند بر روي كاهش  گردد و مي توقع و انتظارات نيز بيشتر مي
اين يافته در مطالعه بيات نيز . سطح رضايت تأثيرگذار باشد

   )15.(مالحظه گرديده است
بين تعداد دفعات مراجعه به بخش اندودنتيكس و سطح 

عداد يعني هرچه ت. داري وجود دارد رضايت رابطه معكوس معني
و دفعات مراجعه بيشتر شده است ميزان سطح رضايت كمتر 

 دادـون هرچه تعـظار است، چـدودي قابل انتـگردد، كه تا ح مي
 دفعات مراجعه بيشتر شود عالوه بر اتالف وقت و صرف هزينه

   ش دادهـز افزايـتواند احتمال پيگيري و درد را ني رفت و آمد مي
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

da
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

http://jida.ir/article-1-153-en.html


86 
 

  1384 تابستان/  پريو –ويژه نامه اندو ، 17دوره / دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانمجله 

  . . .بخش اندودنتيكسبهت بيماران مراجعه كنندهيبررسي ميزان رضا

  

  ها فكيك سطح سواد از هر كدام از گزينهن به تارضايت مراجع: 3جدول 
  

 تحصيالت عالي ديپلم سيكل سواد كم ها گزينه ميانگين و انحراف معيار سطح رضايت

 4/3±7/0 2/3±7/0 5/3±5/0 7/3±6/0 از زمان انتظار جهت گرفتن نوبت براي درمان در بخش اندودنتيكس

 6/3±5/0 5/3±5/0 5/3±5/0 9/3±2/0 از سرعت تشكيل پرونده در بخش

 3/3±9/0 2/3±5/37/0 ±5/0 7/3±6/0 از مدت زمان انتظار از تشكيل پرونده تا شروع درمان

 5/3±5/0 5/3±7/37/0 ±4/0 9/3±2/0 از سرعت حضور دانشجو بر بالين بيمار

 8/2±3/1 2/3±7/39/0 ±4/0 9/3±6/0  بخش در خصوص نياز در مراحل درمانداناتاز سرعت حضور اس

  متصدي،نگهبان( ن بخشاز برخورد كارمندان دانشكده با مراجعاز طر
 )پذيرش 

2/0±7/3 4/0± 7/33/0±8/3 6/0±4/3 

 7/3±4/0 7/3±7/34/0 ±4/0 9/3±2/0 از طرز برخورد دانشجويان با بيمار

 5/3±6/0 5/3±7/0 8/3±3/0 8/3±3/0 بخش با بيمارانتادان از طرز برخورد اس

 3/3±7/0 7/3±6/0 8/3±3/0 7/3±5/0 ستاري بخش با بيماراز طرز برخورد كادر پر

 4/3±6/0 6/3±5/0 6/3±4/0 8/3±3/0 از ميزان مهارت دانشجويان در حين انجام كار

دستكش ، ماسك، عينك، استفاده از روپوش(از رعايت نكات بهداشتي
 )توسط دانشجويان

3/0±8/3 3/0±8/3 4/0±7/3 9/0±2/3 

اتاق ، سرويس بهداشتي، پاركينگ( ندو دانشگاهاز امكانات رفاهي بخش ا
 )انتظار

6/0±7/3 6/0±5/3 9/0±2/3 7/0±3 

 1/3±1 4/3±5/37/0 ±5/0 8/3±3/0 از وضعيت بهداشت محيط اندو

نوشتن نسخه و دستورات ، توضيحات( از ميزان اطالعات داده شده به بيمار
 هنگام ترخيص) بعدي

4/0±8/3 5/0±5/3 5/0±6/3 6/0±3/3 

 1/3 ±1 4/3±9/0 5/3±5/0 7/3±6/0 از هزينه دريافت شده جهت درمان
  

  .تواند كاهش دهد كه سطح رضايت را مي
نگهبان،  (در مورد نحوه برخورد دانشجويان و كارمندان 

كه بيشترين ميزان رضايت را به خود ) متصدي پذيرش
اختصاص داده است، اكثريت بيماران برخورد آنها را توأم با 

  .تواند باعث جذب بيماران گردد دانند كه مي م مياحترا
  س ــنگ، سرويــپاركي(كده ـي دانشـدر مورد امكانات رفاه

با توجه به كمبود فضاي كافي و نيز ) بهداشتي، اتاق انتظار
پارك ماشين در محوطه خيابانهاي اطراف بر روي ميزان 
رضايت تأثير منفي داشته كه الزم است تمهيداتي انديشيده 

  .شود
شده جهت درمان با توجه به   خصوص هزينه دريافت در

اينكه اكثر مراجعان دانشكده از نظر مالي درآمد پاييني دارند، 
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و همكارانحسين مسعودي راد دكتر 

اند كه استطاعت  هزينه درمان را باال دانسته و عنوان كرده
پرداخت آن را ندارند و با عنايت به اين كه مراجعه به مركز 

نتظار اين است كه دانشگاهي و دولتي صورت گرفته است، ا
هاي  هاي دريافتي متعادلتر باشد و نيز عدم پوشش بيمه هزينه

هاي دريافتي  كنندگان از هزينه درماني سبب نارضايتي مراجعه
  .گردد، كه الزم است تدابيري انديشيده شود مي

، نتيجه تا حدي قابل )رضايت كمتر(در مورد زمان انتظار 
ه محيط آموزشي است و بيني بوده است، چرا كه دانشكد پيش

تواند به همه مراجعان سرويس بدهد و به ناچار  عمالً نمي
  .اي بايد در انتظار باشند مطابق ضوابط آموزشي حاكم عده

در خصوص ميزان رضايت نسبي نسبت به استادان، ذكر 
كه دندان داراي آناتومي  اين نكته ضروري است در صورتي
كل باشد و يا خارج از حد مشكل آناتوميك و يا موارد بسيار مش

ناچار عدم ، قرار گيرددوره و ظرفيت درماني دانشجويان آن 
به بيماران تادان امكان درمان دندان مورد نظر از طرف اس

گردد كه اين موضوع براي بيماري كه به اميد درمان  اعالم مي
باشد و  چندان قابل قبول نمي، هكردبه مركز دانشگاهي مراجعه 

 اين نكته كه تعداد زيادي از بيماران براي درمان با عنايت به
، نمايند چندين دندان نيازمند درمان اندودنتيكس مراجعه مي

، متعاقباً ممكن است اين ذهنيت در خصوص عدم پذيرش قبلي
شان تأثير  تواند در پاسخگويي در آنان وجود داشته باشد كه مي

  .داشته باشد
  
  گيري نتيجه

وب بوده است و وضعيت موجود در مجموع سطح رضايت خ
  .ن قابل قبول استااز نظر مراجع

  
 پرسشنامه بررسي ميزان رضايت مراجعه كنندگان به بخش اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي گيالن

   :كد بيمار     خود بيمار: فرد مورد پرسش
    جرد م  متأهل : وضعيت تأهل    سال: . . . . . . . سن بيمار  زن   مرد   : جنس بيمار

    تحصيالت عالي     ديپلم     سيكل     خواندن و نوشتن   سواد  بي: تحصيالت بيمار
  بار. . . . . . . . . . . . تعداد دفعات مراجعه به بخش اندودنتيكس دانشكده 

    خير      يبل  آيا دندانپزشك يا بهداشتكار دهان و دندان در خانوادة شما وجود دارد؟
    خير      يبل    ؟ شكان بخش خصوصي مراجعه كرده ايدآيا قبالً به دندانپز

    نوبت عصر     نوبت صبح     :زمان مراجعه به بخش اندودنتيكس
    تغيير نكرده     بدتر شده     بهتر شده         :سرنوشت بيمار

  :نوع دندان اندو شده و تعداد ريشه و كانال آن
  .خش اندودنتيكس مطابق درجه بندي ذكر شده مشخص نماييدميزان رضايت بيمار را در مورد هر يك از موارد زير در ب

راضي  اصالً
 نيستم

راضي 
 نيستم

نظري 
 ندارم

راضي 
 هستم

كامالً راضي 
  سواالت هستم

  از زمان انتظار جهت گرفتن نوبت براي درمان در بخش اندودنتيكس     
  از سرعت تشكيل پرونده در بخش     
  انتظار از تشكيل پرونده تا شروع درماناز مدت زمان      
  از سرعت حضور دانشجو بر بالين بيمار     
   بخش در خصوص نياز در مراحل درمانداناتاز سرعت حضور اس     
  )نگهبان، متصدي پذيرش(ن بخش ااز طرز برخورد كارمندان دانشكده با مراجع     
  ويان با بيماراز طرز برخورد دانشج     
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  . . .بخش اندودنتيكسبهت بيماران مراجعه كنندهيبررسي ميزان رضا

  از طرز برخورد استادان بخش با بيماران     
  از طرز برخورد كادر پرستاري بخش با بيمار     
  از ميزان مهارت دانشجويان در حين انجام كار     
  توسط دانشجويان) استفاده از روپوش، عينك، ماسك(از رعايت نكات بهداشتي      
  )پاركينگ، سرويس بهداشتي، اتاق انتظار(از امكانات رفاهي بخش اندو دانشگاه      
  وضعيت بهداشت محيط اندو     
  ترخيص هنگام)بعدي تدستورا و نسخه نوشتن )توضيحات( بيمار به شده داده اطالعات ميزان از       

  از هزينه دريافت شده جهت درمان     
  . پرسشنامه به بيماران اطمينان داده مي شود كه مطالب اين پرسشنامه محرمانه بوده و صرفاً جهت اين مطالعه مي باشدقبل از تكميل
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