
                                                   شناسنامه شاخص ها                                                        
 

شاخص رضایت بیمار یکی از نشانگر های کیفیت خدمات است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی است  و با توجه  تعریف شاخص:

 .و ارزیابی گیرندگان خدمت در این زمینه تعیین می گرددبه نحوه ارائه خدمات و برآورده شدن نیازهای بیمار 

از مرکز درمانی داشته و وی را ترغیب می کند رضایت بیمار همان احساس مطلوبی است که بیمار پس از دریافت خدمات 

 دوباره به این مرکز مراجعه نماید.

شدن نیازها ، ارزشها و انتظارات گیرندگان خدمت در اختیار  اطالعات مهمی را از نظر برآورده رو اهمیت موضوع و چالش پیش

 ما می گذارد 

. 

 . پیامدینوع شاخص )ساختاری ، فرایندی ، پیامدی (: 

 

    100   ×مجموع نمرات مکتسبه از چک لیستها                  فرمول شاخص: 

  تعداد چک لیست های تکمیل شده ×کل نمرات چک لیست  

 مجموع نمرات مکتسبه از چک لیستها تعریف صورت شاخص:.

 

 حاصلضرب کل نمرات در تعداد آنهاتعریف مخرج شاخص: 

 

 لیست ها موجود در سیستم که  برای این منظور تهیه شده اندتکمیل  چک  گیری شاخص:نحوه اندازه

 

 مسئول بهبود کیفیت  منبع و گردآورندة شاخص:

 

 سه ماههبازه زمانی اندازه گیری : 

 

 بهبود کیفیتمسئول فرد مسئول: 

 

 سه ماهه نحوه و سطح گزارش دهی: 

 

 سه ماهه تناوب گزارش دهی: 

 

 ها و تیم مدیریت اجراییبازخورد سه ماهه به واحد نحوة ارائه بازخورد:. 

                                             تعالی بسمه                                                                               

                                             

 رضایتمندی بیمار از خدمات بیمارستاندرصد :  شاخصعنوان 

 06کد شاخص : 

 

 1400اردیبهشت تاریخ ابالغ : 

 28/01/1400 تاریخ بازبینی:

 دفتر حاکمیت بالینی

   بیمارستان زینبیه خورموج



 

 سه ماههتناوب ارائه بازخورد: 

 

  مقایسه فصلی و ارتقاء شاخص در هر فصل: Targetمیزان هدف 

 

 بستگی به وضوح سواالت چک لیست سواد گیرندگان خدمت و و توجیه آنان داردکیفیت اطالعات: 
 

 ته جهت بررسی شاخص و ارائه راه کار الزم برای رفع مشکالت موجود.برگزاری کمیاقدامات و ابتکارات اجرایی: 

 

 

 

 

 

  لیلی مظفری ) مسئول بهبود کیفیت( نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

 لیلی مظفری ) مسئول بهبود کیفیت( نام و نام خانوادگی تأیید کننده :

 (بیمارستان دکتر علی بهنام مجرد ) ریاست نام و نام خانوادگی تصویب کننده :
 


