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Abstract 
Introduction: Patient care quality is increasingly assessed as one of the important components 
of comprehensive management of chronic diseases and a tool for quality evaluation. The aim of 
this study was to evaluate the quality of care provided to patients with atherosclerosis through a 
comprehensive quality measurement model in health care. 
Methods: This cross-sectional study was performed on 165 patients with atherosclerosis who 
had received care in Imam Reza Hospital in Mashhad in 1395. The data gathering tool was a 
CQMH questionnaire, which included 3 parts of service quality, technical quality and customer 
quality, and validity and reliability of all three sections were confirmed. Eventually, each quality 
dimension was graded from 100, with higher value indicating better quality. Data analysis was 
performed using independent t-test and ANOVA with SPSS software and at a significant level of 
0.05. 
Results: According to the results of Table 1, the quality of service, customer, technical and total 
quality index from the viewpoint of service recipients were 76.83 (± 6.40), 66.21 (± 8.66), 45.44 
(± 7.43), and 67.68 (± 4.89) out of 100 respectively. The quality indicator is relatively low. 
Regarding technical quality, there was a significant gap between received care and recommended 
standards. 
Conclusions: Based on the present study, the quality of care score was low from the viewpoint of 
patients and attention should be paid to all aspects of quality. Therefore, more attention should 
be paid to the participation of patients and their empowerment to manage their situation, as well 
as the need to promote the observance of care standards of patients and the formation of 
associations of cardiac patients. 

Keywords: 
Atherosclerosis 
Quality of Service 
Customer Quality  
Technical Quality 
Comprehensive Quality 
Assessment Model 
© 2019 North Khorasan Medical 
Sciences 

 

 

Research Article 

http://dx.doi.org/10.21859/nkjmd-100410
https://orcid.org/0000-0002-2499-2687
https://orcid.org/0000-0002-8916-7426


 
 

96 

 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 0317 زمستان، 4، شماره 01دوره 
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 69/60/1369 :دریافت تاریخ

 63/60/1360 :پذیرش تاریخ

 چکیده

 یالهیوس و های مزمنبیماری جامع مدیریت مهم یهابخش از یکی عنوان به افزونی روز طور به بیماران دیدگاه از مراقبت کیفیت :مقدمه

 جامع مدل طریق بیماران آترواسکلروز از به شده ارائه مراقبت کیفیت ارزیابی هدف با مطالعه . اینشودیم سنجیده ارزیابی کیفیت برای

 .شد انجام درمانی و های بهداشتیمراقبت در کیفیت گیریاندازه

از بیمارستان  1360فرد مبتال به آترواسکلروز که در سال  190مقطعی بود که در میان -توصیفی یااین پژوهش، مطالعه روش کار:

قسمت  3بود که شامل  CQMHها پرسشنامه امام رضا )ع( مشهد مراقبت دریافت کرده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده

رنهایت قرار گرفته است. د دییکه روایی و پایایی هر سه قسمت نیز مورد تأ باشدیکیفیت خدمت، کیفیت فنی و کیفیت مشتری م

ز ها با استفاده اتحلیل دادهتبدیل شدند که ارزش باالتر نشان دهنده کیفیت بهتر بود.  166هریک از ابعاد کیفیت به درجه بندی از 

 صورت گرفت. 60/6سطح معنی داری  و در SPSSبا نرم افزار  و ANOVAمستقل و  tهای آزمون

 ،(06/9 ±) 33/09 بیخدمت به ترت رندگانیگ دیکل از د تیفیو شاخص ک یفن ،یخدمت، مشتر تیفیک ها،افتهیمطابق  ها:یافته

 ،یفن تیفیاست. درمورد ک ینیینسبتاً پا تیفیکه نشانگر ک باشدمی 166 از( 36/0 ±) 93/90 و ،(03/0 ±) 00/00 ،(99/3 ±) 21/99

 شده وجود داشت. هیتوص یاستانداردها وشده  افتیمراقبت در نیب یشکاف قابل توجه

 بنابراین است کیفیت ابعاد تمام به توجه به نیاز و بود پایین بیماران دیدگاه از مراقبت کیفیت براساس مطالعه حاضر نمره گیری:نتیجه

برای مدیریت وضعیت خود داشت و همچنین نیاز به ترویج رعایت توجه بیشتری به مشارکت بیماران و توانمندسازی آنان  باید

 عروقی است.-های بیماران قلبیاستانداردهای مراقبتی از بیماران و تشکیل انجمن

 :کلیدی واژگان

 سیآترواسکلروز

 خدمت تیفیک

 یمشتر تیفیک

 یفن تیفیک

 جامع تیفیک یابیمدل ارز
 ومعل دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 محفوظ شمالی خراسان پزشکی

 .است

مقدمه

های سالمت از مباحث مهم و قابل توجه در تمامی کیفیت مراقبت

های سالمت بوده و افزایش دانش و تجربه در این زمینه، در جهت نظام

ارائه خدماتی متناسب با استانداردهای روز و استفاده بهینه از منابع و 

رسد. کیفیت به ش دهی خدمات، امری مهم به نظر میافزایش پوش

شود های یک کاال یا خدمت اطالق میای از مشخصات و ویژگیمجموعه

خدمت درست، به شخص مناسب و نیازمند در مکان "به طوری که 

مناسب، توسط ارائه دهنده درست، با تجهیزات درست، به شیوه صحیح، 

سب ارائه شود و پیامد درست در چارچوب زمانی درست و با قیمت منا

در زمینه کیفیت خدمات بهداشتی و  و مثبتی را به دنبال داشته باشد.

های مختلف ارائه شده است. آژانس درمانی تعاریف زیادی از دیدگاه

 Agency for Healthcareهای بهداشتی )پژوهش و کیفیت مراقبت

Research and Qualityهای سالمت را با عنوان (، کیفیت مراقبت

انجام کار درست برای بیمار مناسب، در زمان مناسب و با روش مناسب "

. یکی از [1]کند تعریف می "جهت دستیابی به بهترین نتایج ممکن

( ارائه شده، 1666زشکی آمریکا )ترین تعاریف از سوی انجمن پجامع

که کیفیت را سطحی از خدمات سالمت ارائه شده برای افراد و جوامع 

که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش داده و مطابق با دانش 

ی کیفیت مراقبت در ابتدا . ارزیاب[2]گیرد ای روز باشد، در نظر میحرفه

گرفت. درحالی که دیدگاه بیماران درباره توسط متخصصین انجام می

ها با متخصصین و سیاستگزاران سالمت متفاوت بود. کیفیت مراقبت

امروزه کیفیت خدمات از دید بیماران به طور روزافزونی به عنوان یکی 

 ری برایهای مزمن و ابزاهای مهم مدیریت جامع بیماریاز بخش

 ها وشود. برای اندازه گیری کیفیت از روشاستفاده می کیفیت ارزیابی

ترین مدل اندازه گیری شود که در جامعهای مختلفی استفاده میمدل

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، که توسط تبریزی و همکاران در 

 میالدی با عنوان مدل ارزیابی کیفیت جامع مراقبت 2660سال 

(ensive Quality Measurement In Health careCompreh) 

برای سنجش کیفیت ارائه شده است، کیفیت خدمات بهداشتی و 
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 همکارانو  نجارییوفا

(، کیفیت Technical Qualityدرمانی در سه بعد کیفیت فنی )

 Service( و کیفیت خدمت )Customer Qualityمشتری )

Qualityشود. کیفیت فنی به میزان انطباق خدمات ( اندازه گیری می

ارائه شده به بیماران با آنچه که براساس شواهد علمی به عنوان 

استاندارد خدمت معرفی شده است اشاره دارد. کیفیت مشتری مجموعه 

هایی است که گیرنده خدمت برای مشارکت مؤثر ویژگیها و توانمندی

های کلیدی و درمانی، تصمیم گیری در فرآیند خدمات بهداشتی

. کیفیت خدمت [3]ها نیازمند است مداخالت صحیح و به موقع به آن

نیز به شرایط و چگونگی دریافت خدمت توسط مشتری )گیرنده 

خدمت( مربوط بوده و اغلب نشان دهنده چگونگی ارائه خدمت، نحوه 

تعامل ارائه دهندگان خدمات با بیماران و نیز کیفیت محیطی است که 

ت توان گفت، کیفیه بیان دیگر میشود. بخدمت یاد شده در آن ارائه می

خدمت تفاوت بین انتظارات مشتری از خدمات ارائه شده قبل از دریافت 

آن و ادراک مشتری از خدمات ارائه شده )بعدازدریافت آن( را بیان 

 .[0, 3]کند می

ها، امروزه مفهوم کیفیت خدمت در طیف وسیعی از خدمات و بیماری

های مزمن، مورد توجه دمات به بیماران مبتال به بیماریبه ویژه ارائه خ

 عروقی قلبی هایبیماری شیوع گذشته قرن دو طی روزافزون است. در

 بیماری به عنوان این حاضر حال در که طوری بوده است به افزایش رو به

 %06 عامل و شودشناخته می جهان در ناتوانی و اصلی مرگ و میر علت

 کشورهای در در و میر مرگ %20و  پیشرفته کشورهای در و میر مرگ

علل  ترینمهم از های قلبی عروقی یکیباشد. بیماریمی توسعه حال

 در مرگ ومیر علت %36 که طوری به بوده باال سنین در و میر مرگ

. یکی از این  [0]دهد می اختصاص خود به را سال 90 باالی سنین

های قلبی بیماری آترواسکلروز است. آترواسکلروزیس ترین بیماریشایع

های یک بیماری مزمن تصلب شریانی است که در اثر تجمع رسوب

آید که موجب های بدن به وجود میدر سرخرگچربی و سایر مواد 

کند. این بیماری شود و عبور جریان خون را سخت میها میتنگی آن

کند تا اینکه تنگی و تغییر شکل ها رشد میبدون عالمت و درد تا دهه

عروق ایجاد شود. در مطالعه سالمت قلب و عروق در امریکا که بر روی 

سال انجام شد، شیوع این بیماری  90ی نفر از افراد باال 0666بیش از 

. همچنین در ایران و در [9]برآورد شد  %39و در زنان  %33در مردان 

مطالعه طبابایی یزدی و همکارانش، شیوع آترواسکلوزر در مردان ایرانی 

. [0]در عروق کرونر گزارش گردیده است  % 0/91و در زنان  % 1/03

بیماری آترواسکلروزیس که دارای آمار قابل توجهی  اهمیت به توجه با

 بهبود جهت تالش و بیماران این انتظارات و نیز است ، توجه به نیازها

که  رسدمی نظر به ضروری امری آنان  مندی رضایت و افزایش کیفیت

 ریشه عرصه و این در خدمات کیفیت دقیق گیری اندازه امر این الزمه

 باشدمدل  ارزیابی کیفیت جامع مراقبت مدلمی احتمالی مشکالت یابی

 ابعاد از را کیفیت و بوده سالمت هایمراقبت ارزیابی کیفیت برای جامعی

 و داده و به صورت کلی )ازطریق محاسبه شاخص کیفیت( قرار مختلف

باشد. لذا های سالمت میسیستم کیفیت مقایسه برای سودمندی ابزار

گیری کیفیت خدمت، فنی و مشتری از این مطالعه با هدف  اندازه

آن  ازدیدگاه بیماران مبتال به آترواسکلروزیس طراحی شده است ، تا 

طریق بتوان  نسبت به تقویت نقاط قوت و حل نقاط ضعف خدمات ارائه 

 شده ببه این بیماران  اقدام مدیریتی الزم را به عمل آورد .

 روش کار

نفر از  190تحلیلی بود که با شرکت -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

بیماران مبتال به بیماری آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بخش 

انجام گرفت.  1360افی بیمارستان امام رضا )ع( مشهد در سال آنژیوگر

 1363باتوجه به مطالعه مشابه انجام شده در شهر تبریز که در سال 

پور بر روی بیماران مبتال به سکته قلبی انجام شد، حجم توسط قلی

بر اساس مقادیر  %60و توان  %60نمونه مطالعه حاضر با اطمینان 

(0/03% =SQ( ،)3/39% =TQ( ،)0/90%=CQ و با حد اکثر خطای )

نفر محاسبه گردید. نمونه به صورت تصادفی از میان  190به تعداد  6,1

بیماران مبتال به آترواسکلروزیس دارای پرونده پزشکی در بیمارستان 

امام رضا )ع( مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع دردسترس 

العه شدند. برای اندازه گیری کیفیت بود و بیماران واجد شرایط وارد مط

ارزیابی کیفیت "مراقبت ارائه شده از پرسشنامه مطابقت داده شده 

استفاده شد که در سه بخش کیفیت  "های سالمتجامع مراقبت

خدمت، کیفیت فنی و کیفیت مشتری، کیفیت خدمات ارائه شده را 

ای متشکل از ها پرسشنامهنماید. ابزار گردآوری دادهاندازه گیری می

 چهار قسمت بود:

سؤال(  01قسمت اول: پرسشنامه اندازه گیری کیفیت خدمت و شامل )

بعد )انتخاب ارائه کننده خدمت  10که بر این اساس کیفیت خدمت از 

های سؤال(، گروه 0سؤال(، داشتن اختیار ) 9سؤال(، ارتباط و تعامل ) 9)

یفیت تسهیالت و سؤال(، ک 3سؤال(، استمرار خدمات ) 3حمایتی )

 0سؤال(، توجه فوری و به موقع ) 0سؤال(، احترام ) 0امکانات اولیه )

سؤال(،  2سؤال(، دسترسی ) 3سؤال(، پیشگیری ) 3سؤال(، ایمنی )

سؤال((  3سؤال( و رژیم غذایی ) 3سؤال(، هزینه خدمات ) 2اعتماد )

 تشکیل شده است.

 سؤال( 20شامل )قسمت دوم: پرسشنامه اندازه گیری کیفیت فنی و 

 16قسمت سوم: پرسشنامه اندازه گیری کیفیت مشتری و شامل )

 سؤال(

سؤال در مورد  6قسمت چهارم: اطالعات فردی بیماران )شامل 

مشخصات فردی شامل سن، جنس، محل اقامت، شغل، وضعیت بیمه، 

سؤال در  9سؤال درمورد وضعیت بیماری قلبی و  16سطح تحصیالت، 

 مال سیگار و قلیان(مورد بررسی استع

 برای اندازه گیری هر بعد از کیفیت از پرسشنامه مربوطه استفاده گردید.

 :CQMH-SQاز پرسشنامه ) برای اندازه گیری کیفیت خدمت

Comprehensive Quality Measurement in Health care-

Service Quality [3]( استفاده گردید. 

و  بعد اهمیت با رابطه در دهنده پاسخ برای هر بعد از کیفیت خدمت، از

 اند،بعد )عملکرد( دریافت کرده آن با رابطه در هاآن که مراقبتی کیفیت

 6-16اهمیت هر یک از ابعاد در قالب طیف لیکرت  .شد پرسیده سؤال

= خیلی مهم( و عملکرد  16= مهم،  9= نسبتاً مهم،  3= مهم نیست،  6)

و  6)معموالً/همیشه یا خوب / عالی= 6-1ابعاد در قالب طیف لیکرت 

( مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از 1هرگز/ گاهی یا ضعیف/ متوسط = 

( برای هر یک از ابعاد پرسشنامه به دست P( و عملکرد )Iاینکه اهمیت )

× )عملکرد"( در آن بعد با استفاده از فرمول SQآمد، کیفیت خدمت )

 – Service Quality= 10] "=کیفیت خدمت16-اهمیت(

(Importance × Performance)] وجه محاسبه گردید و ابعاد با ت
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( نیز SQبه نمره کسب شده رتبه بندی شدند. دامنه کیفیت خدمت )

)باالترین سطح  16ترین سطح کیفیت خدمت( تا بین صفر )پایین

تبدیل  166تا  6کیفیت خدمت( بود که بعد از محاسبه به مقیاس 

. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات مختلف به اثبات [6]گردید

رسیده است. از جمله در مطالعه کریمی و همکاران، روایی این 

های علوم متخصص در دانشگاه 16پرسشنامه از طریق مصاحبه با 

پزشکی تبریز و اصفهان اثبات رسیده است و پایایی آن نیز با آلفای 

. در مطالعه علیدوست و همکاران نیز [3]تأیید شده است  3/6کرونباخ 

مورد تأیید قرار گرفت  39/6آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه با 

[16]. 

-CQMH) ها، از پرسشنامهمراقبتبرای اندازه گیری کیفیت فنی 

TQ: Comprehensive Quality Measurement in Health 

care- Technical Quality دسته  6( استفاده گردید که شامل

مراقبت قلبی، مصرف سیگار، کنترل فشار خون، کنترل لیپید، فعالیت 

بدنی و کنترل وزن، کنترل دیابت، وضعیت روانی، داروها، و خدمات 

باشند. روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه کیفیت فنی کلینیکی میپارا

در مطالعه تبریزی و همکاران سنجیده شده بود؛ روایی آن با نظرات 

متخصصین قلب و عروق و پایایی آن نیز با استفاده از همسانی درونی 

 .[11]تأیید شده است  03/6با آلفای کرونباخ 

 :CQMH-CQبرای اندازه گیری کیفیت مشتری از پرسشنامه )

Comprehensive Quality Measurement in Health care- 

Customer Quality که بیماران را براساس  [12]( استفاده شد

مرحله دسته بندی نموده است؛  0توانمندی آنان در خودمدیریتی در 

( داشتن اعتماد به 2( اعتماد به اهمیت نقش بیمار در روند درمان، 1

( مشارکت و اقدام فعال، 3ی برای انجام اقدامات الزم، نفس و دانش کاف

( تداوم روند مراقبت در شرایط بحرانی و استرس. نمره نهایی کیفیت 0

های شرکت مشتری برای مراحل خودمدیریتی با نمره دهی به پاسخ

(، مخالفم 1کنندگان براساس طیف لیکرت پنج تایی کامالً مخالفم )

( که بعد از نمره 0( و نظری ندارم )0وافقم )(، کامالً م3(، موافقم )2)

( و بدون پاسخ براساس میانگین 0های نظری ندارم )دهی اولیه گزینه

ها نمره گذاری گردید و درنهایت افرادی که به بیش از سه سایر نمره

 سؤال پاسخ نظری ندارم را داده بودند از مطالعه حذف شدند. برای

 از بندی درجه به آمده بدست خام تمشتری، نمرا کیفیت نمره محاسبه

محاسبه گردید. روایی و  مشتری کیفیت فعال شد و نمره تبدیل 166

پایایی پرسشنامه کیفیت مشتری نیز در مطالعه قلی پور و همکاران 

نفر از متخصصان تأیید گردید و  16تأیید شده بود؛ روایی آن با نظرات 

درونی با آلفای کرونباخ  همسانی از استفاده پایایی پرسشنامه نیز با

اساس  بر نیز کیفیت شاخص نهایت . در[13]تأیید گردید  و بررسی 01/6

 محاسبه شد. کیفیت دبع سه نمرات از ترکیبی

بخش نهایی پرسشنامه نیز جهت اندازه گیری اطالعات فردی بیمار 

شامل مشخصات فردی، وضعیت بیماری قلبی، بررسی استعمال سیگار 

تبدیل  166و بررسی استعمال قلیان بود. درنهایت، نمرات هر سه بعد به 

یت فهای اصلی، شاخص کیگردید و با استفاده از تحلیل آماری مؤلفه

به عنوان کیفیت کل محاسبه گردید. معیار ورود به این مطالعه تمامی 

افراد مبتال به بیماری آترواسکلروز بودند که در بخش آنژیوگرافی 

سال از  1بیمارستان امام رضا )ع( شهر مشهد بستری شده و حداقل 

تشخیص بیماری آنان سپری شده بود و تمایل به شرکت در مطالعه 

هایی بود که ناقص پر شده ار خروج از مطالعهپرسشنامهداشتند و معی

بودند. پس از اخذ مجوزهای الزم از معاونت پژوهشی دانشگاه و 

مسئولین بیمارستان، با مراجعه به واحد آنژیوگرافی بیمارستان، تکمیل 

پرسشنامه پژوهش تا زمان جمع آوری کامل حجم نمونه مورد نظر 

 انجام گردید.

 –کلموگروف  ها ابتدا با استفاده از آزمون دادهبه منظور تحلیل 

ها سنجیده شد. به ازاء هر اسمیرونوف، نرمال یا غیرنرمال یودن داده

های پرسشنامه، فراوانی و درصد و برای نمرات مربوط به یک از آیتم

ابعاد کیفیت خدمات از میانگین و انحراف معیار )و در صورت غیر نرمال 

( گزارش گردید. برای بررسی ارتباط بین ابعاد IQRبودن از میانه و 

کیفیت خدمات و فاکتورهای دموگرافیک نسبتی از آزمون همبستگی 

پیرسون )در صورت غیر نرمال بودن از آزمون همبستگی اسپیرمن(، 

)در صورت غیر نرمال  Tبرای فاکتورهای اسمی دو حالتی از آزمون 

(؛ و برای فاکتورهای اسمی چند حالتی از Mann-Whitneyبودن 

های کیفیت و همچنین برای بررسی ارتباط شاخص ANOVAآزمون 

ای اسپیرمن استفاده ای از آزمون همبستگی رتبهبا متغیرهای رتبه

در نظر گرفته شد. جهت آنالیز  60/6ها گردید. سطح معنی داری آزمون

 ید.استفاده گرد SPSS-20ها از نرم افزار داده

در راستای توجه به اصول اخالقی در پژوهش تالش گردید اصول ذیل 

 مدنظر قرار گیرد:

معرفی نامه از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مرکز آموزشی، 

 پژوهشی و درمانی امام رضا )ع( مشهد ارائه گردید.

مجوز رسمی از سوی رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا 

مدیریت خدمات پرستاری جهت انجام پژوهش در محیط )ع( مشهد و 

 بیمارستان اخذ گردید.

اطالع رسانی اولیه در زمینه اهداف پژوهش و مراحل انجام پژوهش به 

 پرسنل درگیر در پژوهش و مدیریت خدمات پرستاری انجام شد.

 ها کامالً محرمانه نگه داشته شد.محتوای پرسشنامه

 هایافته

درصد از افراد مورد مطالعه زن  00دهد لعه نشان میهای این مطایافته

 06اند. همچنین بیشترین فراوانی به ترتیب در گروه سنی کمتر از بوده

درصد(  36سال ) 06- 96درصد( و کمترین در گروه سنی  01سال )

درصد از واحدهای پژوهش غیر بومی و ساکن  96قرار داشتند. 

درصد آنان خانه دار  33لی، حدود اند. از نظر توزیع شغشهرستان بوده

درصد از بیماران فقط به  30درصد بیکار بودند.. همچنین،  19و 

درصد آنان هم به پزشک عمومی و هم به  91متخصص قلب و عروق و 

متخصص قلب و عروق برای دریافت خدمت مراجعه کرده بودند. بیشتر 

جعه کرده درصد( به بخش دولتی برای دریافت خدمت مرا 33بیماران )

درصد از افراد بررسی شده بیمه تأمین اجتماعی،  03,0بودند. همچنین 

درصد آنان بدون هیچ نوع  6,9درصد بیمه خدمات درمانی و فقط  36

درصد از افراد مورد  23اند. از نظر تحصیالت، ای بودهپوشش بیمه

درصد تحصیالت  16درصد زیر دیپلم، و فقط  06مطالعه بیسواد، 

درصد قلیان استعمال  0درصد آنان سیگار و  22داشتند.  دانشگاهی

درصد از افراد مورد بررسی دارای اضافه  36کردند. همچنین حدود می

ابعاد کیفیت را از دیدگاه بیماران به تفکیک  1جدول وزن و چاقی بودند. 

 .دهدای نشان میمتغیرهای زمینه
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 همکارانو  نجارییوفا

، کیفیت خدمت، مشتری، فنی و شاخص 1جدول های مطابق یافته

(، 06/9 ±) 33/09کیفیت کل از دید گیرندگان خدمت به ترتیب 

 166( از 36/0± ) 93/90(، و 03/0 ±) 00/00(، 99/3 ±) 21/99

باشد که نشانگر کیفیت نسبتاً پایینی است. در زمینه کیفیت خدمت، می

با نمره باالتری نسبت به مردان ( کیفیت خدمت را 39/00زنان )

 ( ارزیابی کردند.06/09)

 

 های ارائه شده به بیماران مبتال به آترواسکلروزیسکیفیت خدمت، کیفیت مشتری، کیفیت فنی و شاخص کیفیت مراقبت: 0جدول 

 ایمتغیر زمینه
)انحراف  کیفیت خدمت

 معیار(

)انحراف  کیفیت مشتری

 عیار(م

)انحراف  کیفیت فنی

 معیار(

)انحراف  شاخص کیفیت

 معیار(

 93/90(36/0) 00/00(03/0) 21/99(99/3) 33/09(06/9) کل

     جنسیت

 00/90(61/0) 20/00(90/9) 26/90(96/6) 39/00(01/0) زن

 90/90(66/0) 36/09(62/0) 26/90(96/6) 06/09(62/9) مرد

     سن

06≥ (03/9)36/09 (02/0)00/90 (29/0)03/00 (02/0)66/93 

96-01 (60/0)10/03 (33/3)09/99 (63/0)33/00 (10/0)63/99 

06-91 (30/9)96/00 (16/16)33/99 (69/3)00/02 (39/0)33/90 

06< (00/0)02/96 (60/3)01/90 (01/3)19/36 (16/2)90/90 

     محل اقامت

 00/90(09/0) 13/00(03/0) 61/99(63/3) 19/00(66/9) مشهد )بومی(

 36/90(01/0) 13/00(69/0) 96/90(01/3) 06/09(66/9) غیربومی

     شغل

 00/96(60/0) 30/09(22/0) 00/93(21/9) 00/03(96/9) کارمند تمام وقت

 30/90(96/0) 31/00(03/9) 30/99(00/6) 00/00(32/0) خانه دار

 09/99(06/0) 33/09(09/0) 03/99(93/3) 10/00(60/0) آزاد

 09/90(6) 30(6) 00/01(6) 00/00(6) استخدام موقت

 01/90(30/0) 60/00(06/3) 93/90(03/3) 10/00(32/0) بیکار

 66/99(69/0) 00(03/0) 93/93(03/0) 62/03(33/3) سایر

     وضعیت بیماری قلبی

 20/93(00/0) 09/00(69/0) 66/99(60/3) 96/09(39/9) خوب

 60/93(01/0) 93/01(16/0) 33/90(60/0) 09/00(96/0) متوسط

 31/99(26/0) 01/09(20/9) 36/90(91/3) 06/09(69/9) بد

     زبان

 03/90(63/0) 39/00(01/0) 19/99(99/3) 66/09(00/9) فارسی

 66/90(01/1) 03(02/12) 16/92(63/3) 16/03(10/6) ترکمن

 33/90(01/2) 01(06/6) 00/01(90/3) 00/00(92/0) ترکی

     ارائه دهنده خدمت )برحسب تخصص(

 30/01(11/3) 00/36(26/9) 16/92(61/6) 03/03(33/6) پزشک عمومی

 00/93(60/3) 33(60/0) 06(21/0) 29/01(60/0) متخصص دیگر

 01/93(06/0) 03/00(06/0) 66/90(66/3) 23/09(10/0) متخصص قلب و عروق

پزشک عمومی و متخصص قلب و 

 عروق
(30/0)16/00 (06/3)06/90 (20/0)36/09 (60/0)60/90 

ارائه دهنده خدمت )برحسب دولتی یا 

 خصوصی(
    

 33/90(66/0) 00/00(06/0) 31/90(36/3) 63/09(06/9) دولتی

 19/96(03/0) 33/00(96/0) 03/90(69/9) 30/00(06/9) خصوصی

 23/06(60/2) 06/02(12/2) 21/00(90/6) 03/33(03/1) هر دو )دولتی و خصوصی(

     بیمه

 60/90(33/0) 00/00(36/0) 06/93(33/16) 30/31(00/0) روستایی

 30/99(06/3) 10/01(20/3) 60/90(09/0) 92/03(33/0) نیروهای مسلح

 02/90(96/0) 19/00(16/9) 16/99(31/3) 00/09(13/9) خدمات درمانی

 26/0613/93) 19/09(30/0) 93/99(13/3) 20/09(03/9) تأمین اجتماعی

 06/99(09/0) 22/09(21/3) 10/06(31/13) 62/00(03/0) کمیته امداد

 09/90(6) 00(6) 10/93(6) 30/06(6) بدون بیمه

     تحصیالت

 63/93(96/0) 19/00(16/9) 61/90(39/6) 06/00(09/9) بیسواد

 33/99(30/0) 63/00(06/9) 61/90(03/6) 93/09(66/9) ابتدایی

 22/90(36/0) 60/03(13/0) 00/90(00/9) 01/00(62/0) راهنمایی



 

03 

 0317 زمستان ،4 شماره ،01 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 36/93(606/0 22/00(33/9) 60/99(69/3) 91/00(00/0) دبیرستان

 66/90(06/0) 16/00(10/9) 30/96(06/9) 03( 90/9) دیپلم

 20/90(663/3 06/06(90/6) 39/90(20/6) 39/00(06/9) فوق دیپلم

 06/93( 66/0) 20/06(03/3) 36/93(06/9) 36/06(20/9) لیسانس

     وضعیت فعلی استعمال سیگار

 03/90(09/0) 62/03(39/9) 66/90(33/3) 33/00(92/9) غیر سیگاری

 03/93(36/0) 06/06(66/9) 33/90(90/9) 63/00(21/0) سیگاری

     وضعیت فعلی استعمال قلیان

 23/06(33/9) 22/03(90/0) 33/90(90/9) 60/00(63/0) بلی

 00/90(03/0) 66/00(16/0) 29/99(00/3) 32/09(03/9) خیر

BMI     

 29/06(6) 01(6) 02/33(6) 10/00(6) الغر

 99/90(33/0) 39/00(03/0) 10/99(60/6) 36/09(22/9) وزن طبیعی

 99/90(62/0) 60/00(09/0) 33/99(60/6) 90/09(66/9) اضافه وزن )چاقی کم تا متوسط(

 62/90( 23/2) 99/00(30/9) 60/03(03/2) 00/31(00/0) مفرطچاقی 

( نیز نمره بیشتری در مقایسه با سایر 10/03سال ) 96تا  01افراد بین 

های سنی به کیفیت خدمت داده بودند. همچنین افراد دارای گروه

(، کارمندان تمام 30/31(، بیمه روستایی )36/06تحصیالت لیسانس )

(، افراد 09/00(، دارای وضعیت بیماری قلبی متوسط )00/03وقت )

( و هر دو بخش دولتی و 03/03پزشک عمومی ) مراجعه کننده به

( و افراد دارای چاقی 33/00(، افراد غیرسیگاری )03/33خصوصی )

 ها به کیفیت( بیشترین نمره را نسبت به سایر گروه00/31مفرط )

خدمت داده بودند. در زمینه کیفیت مشتری برخالف کیفیت خدمت، 

( به کیفیت 26/90( نمره بیشتری نسبت به زنان )00/90مردان )

(، افراد بومی 01/90سال ) 06مشتری داده بودند. همچنین افراد باالی 

(، دارای وضعیت بیماری قلبی خوب 00/01(، استخدام موقت )61/99)

( و هر دو بخش 06(، افراد مراجعه کننده به متخصصین دیگر )66/99)

ای (، دار10/06(، دارای بیمه کمیته امداد )21/00دولتی و خصوصی )

( 02/33( و الغر )66/90(، غیرسیگاری )30/96تحصیالت دیپلم )

کردند.  ها ارزیابیکیفیت مشتری را با نمره باالتری نسبت به سایر گروه

(، 33/00سال ) 96تا  01(، افراد 36/09در زمینه کیفیت فنی، مردان )

(، دارای وضعیت بیماری 30/09(، کارمند تمام وقت )13/00بومی )

(، افراد مراجعه کننده به پزشک عمومی و متخصص 01/09قلبی بد )

(، دارای 0/02( و هر دو بخش دولتی و خصوصی )36/09قلب و عروق )

(، 06/06(، دارای تحصیالت فوق دیپلم )13/93بیمه تأمین اجتماعی )

( بیشترین نمره را به 60/00(، و دارای اضافه وزن )06/06سیگاری )

ین، در زمینه شاخص کیفیت کل، نمره کیفیت فنی داده بودند. همچن

(، 36/90(، غیربومی )66/93سال ) 06(، افراد کمتر از 00/90زنان )

(، دارای وضعیت بیماری قلبی خوب 00/96کارمند تمام وقت )

( و هر دو 30/01(، افراد مراجعه کننده به پزشک عمومی )20/93)

دارای (، 00ای )(، بدون پوشش بیمه23/06بخش دولتی و خصوصی )

(، و دارای اضافه وزن 03/93(، سیگاری )06/93تحصیالت لیسانس )

رابطه آماری میان  2جدول ها بود. ( بیشتر از سایر گروه10/93)

متغیرهای دموگرافیک و کیفیت خدمت، کیفیت مشتری، کیفیت فنی 

های ارائه شده به بیماران مبتال به و شاخص کیفیت مراقبت

 .دهدآترواسکلروزیس را نشان می

=  662/6، بین جنسیت با کیفیت مشتری )2 جدولهای مطابق یافته

P( و شاخص کیفیت )60/6  =P رابطه آماری مثبت و معناداری وجود )

دارد هرچند که این رابطه ضعیف است )ضریب همبستگی کمتر از 

(. شرکت کنندگان با سطح تحصیالت باالتر، از نمره کیفیت مشتری 3/6

(660/6  =P( و شاخص کیفیت )663/6  =P .باالتری برخوردار بودند )

( و شاخص کیفیت P=  62/6همچنین بین محل اقامت با کیفیت فنی )

(63/6  =Pرابطه ) ای معنادار وجود داشت. رابطه میان شغل با کیفیت

( نیز از نظر آماری P=  60/6( و شاخص کیفیت )P=  663/6مشتری )

=  66/6معنادار بود. همچنین رابطه آماری معنادار بین مصرف سیگار )

P( و مصرف قلیان )66/6  =Pمیان ( با کیفیت فنی وجود داشت .

( نیز P=  63/6کیفیت فنی و کیفیت ارائه دهنده )برحسب تخصص( )

رابطه آماری معنادار و مستقیم وجود داشت، یعنی بیمارانی که از 

اند کیفیت فنی را با نمره متخصص قلب و عروق خدمت دریافت کرده

اند. همچنین بین کیفیت خدمت با هیچ کدام از باالتری ارزیابی نموده

دموگرافیک رابطه معنادار مشاهده نشد. همبستگی بین همه  متغیرهای

 (.3/6تر از موارد فوق، ضعیف بود )پایین

 بحث

( و کیفیت مشتری 09/33در این مطالعه، نمره کیفیت خدمت )

( در سطح 00/00( در سطح نسبتاً پایین و نمره کیفیت فنی )99/21)

ه نشان داد که های مطالعبسیار پایینی قرار داشت. همچنین، یافته

شاخص کیفیت براساس ترکیب نمرات سه بعد اصلی کیفیت در مطالعه 

بیماران  ها ازبود که نشانگر کیفیت نسبتاً پایین مراقبت 90/93حاضر 

مطالعه حاضر  باشد. درآترواسکلروزیس در بیمارستان امام رضا )ع( می

 (±9/06نمره کیفیت خدمت از دیدگاه دریافت کنندگان خدمات، )

بود. در این مطالعه ابعاد کیفیت تسهیالت و امکانات اولیه  09/33

( تنها ابعادی بودند که با 6/00(، و احترام )6/92(، اعتماد )6/36)

، از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار بودند. در 6کسب نمره باالتر از 

نیز که با هدف بررسی کیفیت خدمت  [10]مطالعه تبریزی و همکاران 

در استرالیا انجام شد، به ترتیب  2های افراد مبتال به دیابت نوع مراقبت

ای حمایتی، اعتماد و هابعاد کیفیت تسهیالت و امکانات اولیه، گروه

کیفیت تسهیالت و امکانات "کسب کردند. بعد  6احترام نمره باالتر از 

که به وضعیت ظاهری مرکز ارائه کننده و پرسنل، کافی بودن  "اولیه

های صندلی و فضای موردنیاز بیماران، تهویه مناسب، پاکیزگی سرویس

از  6/36نمره  بهداشتی و فضای مرکز ارائه خدمت اشاره دارد، با کسب

کیفیت بسیار باالیی برخوردار بود. بعد دیگری از کیفیت خدمات که در 

. باشدمی "اعتماد"این مطالعه نمره مطلوبی را کسب کرده است، بعد 
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 همکارانو  نجارییوفا

اطمینان  و خدمات کنندگان ارائه رازداری به خدمات کیفیت این بعد از

اشاره دارد. در این  پزشکی پرونده در شده ثبت و شده ارائه اطالعات از

از کیفیت باالیی برخوردار بود. این  00/6با امتیاز  "احترام"مطالعه، بعد 

بعد به ارائه خدمات در یک محیط غیرتبعیض آمیز و همراه با احترام به 

های فردی و انجام تعهدات و همچنین احترام نیازها، انتظارات و تفاوت

های بسیار مهم از نگاه لفهبه حریم خصوصی اشاره داشته و یکی از مؤ

 ها در حوزه کیفیت خدمات است.مشتری

 

 های ارائه شده به بیماران مبتال به آترواسکلروزیسرابطه آماری میان متغیرهای دموگرافیک و کیفیت خمدت، کیفیت مشتری، کیفیت فنی و شاخص کیفیت مراقبت :2جدول 

 ایمتغیر زمینه

سطح 

معناداری 

کیفیت 

 خدمت

ضریب 

همبستگی 

 کیفیت خدمت

سطح 

معناداری 

کیفیت 

 مشتری

ضریب 

همبستگی 

 کیفیت مشتری

سطح 

معناداری 

 کیفیت فنی

ضریب 

همبستگی 

 کیفیت فنی

سطح 

معناداری 

شاخص 

 کیفیت

ضریب 

همبستگی 

 شاخص کیفیت

 10/1 > P  10/1 > P  10/1 > P  10/1 > P  

 23/6 60/6 2/6 1/6 3/6 662/6 -2/6 11/6 جنسیت

 -10/6 30/6 -19/6 29/6 12/6 90/6 -13/6 02/6 سن

 23/6 63/6 20/6 62/6 16/6 10/6 10/6 62/6 محل اقامت

 -21/6 60/6 -10/6 22/6 -20/6 663/6 10/6 33/6 شغل

وضعیت بیماری 

 قلبی
09/6 13/6 33/6 10/6- 93/6 12/6 62/6 19/6- 

 13/6 36/6 11/6 33/6 11/6 66/6 -13/6 6/6 زبان

ارائه دهنده 

خدمت )برحسب 

 تخصص(

23/6 10/6 02/6 10/6- 63/6 23/6 23/6 10/6 

ارائه دهنده 

خدمت )برحسب 

دولتی یا 

 خصوصی(

60/6 10/6 1/6 2/6 60/6 10/6- 9/6 13/6 

 12/6 01/6 -19/6 62/6 -12/6 00/6 10/6 31/6 بیمه

 29/6 663/6 16/6 63/6 29/6 660/6 -11/6 63/6 تحصیالت

 20/6 62/6 36/6 66/6 13/6 16/6 -12/6 60/6 مصرف سیگار

 2/6 1/6 20/6 669/6 -11/6 32/6 23/6 06/6 مصرف قلیان

BMI 00/6 10/6 02/6 23/6 63/6 20/6 09/6 13/6 

های هزینه خدمات، پیشگیری، ایمنی، گروه"در مطالعه حاضر، ابعاد 

، در سطح بسیار 0با کسب نمره کمتر از  "حمایتی و رژیم غذایی

نامطلوبی قرار گرفتند؛ در مطالعه علیدوست بر روی بیماران مبتال به 

های حمایتی، ایمنی و در نیز ابعاد پیشگیری، گروه [16]التهاب روده 

کسب کردند که با مطالعه  0مطالعه تبریزی بعد ایمنی نمره کمتر از 

حاضر همخوانی دارد. در حالی که در مطالعات تبریزی در استرالیا 

، [10] 2، و تبریزی در تبریز روی بیماران مبتال به دیابت نوع [10]

رده بود. یکی از ابعاد بسیار را کسب نک 0تر از هیچ بعدی نمره پایین

 "ایمنی"های بهداشتی مطرح است، بعد مهم که در همه سیستم

باشد که به مواردی مانند توضیح درباره هدف از تجویز داروها، انجام می

ها )قابل فهم برای بیمار( و نیز ارائه خدمات آزمایشات یا درمان

ه در این کند کتشخیصی و درمانی بدون خطر و آسیب اشاره می

مطالعه، این بعد از کیفیت با وجود اینکه از اهمیت باالیی برخوردار 

 ( را نشان داد.0,60است، ولی در عمل کیفیت بسیار پایینی )

( ± 99/3نمره کل کیفیت مشتری در میان بیماران مورد مطالعه، )

به دست آمد که تقریباً مشابه و یا کمتر از دیگر مطالعات انجام  21/99

باشد. به عنوان مثال در مطالعه مشابهی که توسط تبریزی و میشده 

، نمره کیفیت مشتری بیماران [10]همکاران در استرالیا انجام شد 

نمره کیفیت مشتری بیماران  [19]؛ در مطالعه حسن زاده 0/90دیابتی 

نمره  [10]مطالعه کریمی  ؛ در93/06مبتال به التهاب روده برابر با 

؛ در 20/06 به آرتریت روماتوئید برابر با کیفیت مشتری بیماران مبتال

نمره  [13]؛ در مطالعه قلی پور 92/09برابر با  [13]مطالعه تبریزی 

د کیفیت محاسبه شد. در بع 06/90کیفیت مشتری مادران باردار برابر با 

مشتری، مشخص گردید که تمامی شرکت کنندگان در مطالعه باور 

های سالمتی خود داشتند که نقش منحصر به فرد و مهمی در مراقبت

( در مرحله سوم )داشتن اعتماد به %0/69دارند، ولی اغلب بیماران )

نفس، مشارکت و اقدام فعال( بوده و در نهایت تعداد بسیار اندکی از 

( باالترین امتیازات کیفیت مشتری را به دست آورده و به %0/2آنان )

مرحله انتهایی خودمدیریتی یعنی استمرار مراقبت در شرایط سخت 

بیماران قادر  %60اند. به عبارت دیگر حدود روحی و جسمی رسیده

های خود را در شرایط سخت همچون استرس و اضطراب نبودند مراقبت

های باالی برخی هند. با توجه به هزینههای مالی ادامه دو محدودیت

ها و داروهای بیماران مبتال به آترواسکلروزیس، تحت پوشش مراقبت

های بیمه با های این بیماران توسط شرکتقرار دادن داروها و مراقبت

های توجه به افزایش روزافزون موارد بیماری و درجهت کاهش هزینه

ی های این بیماران، حتداوم مراقبتتواند منجر به تتحمیلی به بیمار می

های مالی شده و از این طریق کیفیت مشتری درصورت وجود محدودیت

 را باال ببرد. 

در مطالعه حاضر، علیرغم اینکه نمره کیفیت فنی نسبتاً پایین بود، اما 

های اصلی کنترل بیماری آترواسکلروزیس طبق استانداردهای مؤلفه
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های قابل قبولی برخوردار بود. طبق یافتهبین المللی از استاندارد 

درصد بیماران اندازه گیری و کنترل فشار خون  06مطالعه، در بیش از 

( %03(، وضعیت روانی )%2/00(، وزن )%32(، چربی خون )0/00%)

( و خدمات پاراکلینیک و بازتوانی شامل نوار قلب و %9/09داروها )

ای مراقبت انجام گرفته بود، ( طبق استاندارده%0/30اکوکاردیوگرافی )

که برای بیش  [16]که نتایج مطالعه حاضر با مطالعه پرتوی و همکاران

درصد بیماران اندازه گیری فشار خون و چربی خون مطابق  36از 

استانداردها انجام شده بود هم خوانی نسبی دارد. اما کنترل دیابت فقط 

تر از استانداردهای مورد از بیماران انجام گرفته بود که پایین %06در 

را خوب و  از بیماران مراقبت از بیماری خود %02نظر است. درمجموع، 

از بیماران مراقبت از بیماری خود  %62بسیار خوب و درمجموع  33%

در طول یک سال گذشته را مطلوب ارزیابی کردند. همچنین بین نمره 

کیفیت فنی و محل اقامت، تخصص ارائه دهنده خدمت، مصرف سیگار 

و قلیان رابطه آماری معنادار و مثبت، اما ضعیفی وجود داشت. یعنی 

ومی )ساکن مشهد( و همچنین بیمارانی که هم توسط پزشک افراد ب

عمومی و هم متخصص قلب و عروق خدمت دریافت کرده بودند، کیفیت 

فنی باالتری را گزارش نمودند. افرادی که سیگار و قلیان مصرف 

 کردند نیز نمره کیفیت فنی را باالتر گزارش کرده بودند.می

( بود که نشان 166)از  93/90امتیاز شاخص کیفیت در این مطالعه، 

های ارائه شده به بیماران مبتال به دهنده کیفیت پایین مراقبت

باشد. در مطالعات مشابه همچون مطالعه تبریزی و آترواسکلروزیس می

، تبریزی و 90,13در تبریز نمره شاخص کیفیت  [13]همکاران 

نمره  [10]، کریمی و همکاران 06نمره  [10]همکاران در استرالیا 

به دست آمده است که تفاوت  06/03نمره  [13]، و تبریزی 06/02

اینکه،  به توجه با کیفیت قابل توجهی با مطالعه حاضر ندارد. شاخص

 ابزار مشتری است، کیفیت و خدمت کیفیت فنی، کیفیت ابعاد از ترکیبی

 پزشکان، به بوده و سالمت هایسیستم مفیدی برای مقایسه کیفیت

 خدمات کیفیت برای بهبود جامعی راهنمای گزارانسیاست و مدیران

دهد. همچنین، بین شاخص کیفیت با جنس، محل می ارائه سالمت

اقامت، شغل، تحصیالت و مصرف سیگار رابطه معناداری وجود داشت، 

داد. ( را نشان می3/6هر چند که این رابطه همبستگی ضعیفی )کمتر از 

بهتری  تدر این مطالعه افراد با سطح تحصیالت باالتر، از شاخص کیفی

بود.  [10]برخوردار بودند که این نتیجه مشابه مطالعات کریمی 

همچنین، زنان و افراد غیربومی شاخص کیفیت بهتری نسبت به مردان 

 و افراد بومی داشتند.

 گیرینتیجه

با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، نمره کیفیت ارائه خدمات برای 

بیماران مبتال به آترواسکلروزیس از دیدگاه گیرندگان خدمت در 

شهر مشهد؛ به عنوان بیمارستانی دولتی و بیمارستان امام رضا )ع( 

ای از اقشار جامعه بخصوص اقشار با درآمد کم بزرگ که طیف گسترده

نمایند؛ نسبتاً پایین و متوسط و از شهرهای مجاور به آن مراجعه می

بود، لذا در رابطه با کیفیت خدمات از دیدگاه گیرندگان خدمت نگرانی 

ظام سالمت؛ به عنوان سیستمی که الزم وجود دارد. بنابراین باید هدف ن

های است هم بهداشت محور و هم درمان محور باشد؛ تضمین مراقبت

بهتر کردن مشارکت چشمگیر "آترواسکلروزیس با نگرش به این که 

ها برای مدیریت وضعیت بیماران و همراهان آنان و توانمندسازی آن

 "ز مراقبت خودخود و همچنین تصمیم گیری در رابطه با هر جنبه ا

 هایای جهت تأمین مراقبت و نتایج بهتر باشد. یافتهبعنوان وسیله

 و بیماران دیدگاه از که واقعیت است این نشان دهنده حاضر مطالعه

 توجهی قابل شکاف خدمت، کیفیت از ابعاد تعدادی در هاآن همراهان

های تالش لزوم به توجه دارد. با وجود مطلوب و وضعیت موجود بین

 گیرندگان و انتظارات نیازها تأمین برای خدمت ارائه کننده واحدهای

 این در بررسی مورد هایتمامی جنبه وافر اهمیت به نظر و خدمت

مطالعه، دپارتمان قلب و عروق بیمارستان امام رضا )ع( مشهد نیاز به 

 توجه های دارای مشکل دارد. باارتقای کیفیت خدمت در تمامی جنبه

 و کیفیت فنی کیفیت ابعاد در به ویژه هامراقبت پایین کیفیت هب

 ضرروی کیفیت امری بهبود جهت مداخالتی اجرای و طراحی مشتری،

 کنندگان دریافت قابل توجه نقش به دلیل رسد. به طوری که،می به نظر

 زمینه بیماران، افزایش دانش و آگاهی خدمات، ارائه فرآیند در مراقبت

 مطالبه افزایش همچنین و بیشتر بیماران چه هر مشارکت برای را

 کند.می فراهم بیماران از طرف استاندارد مطابق خدمات

 سپاسگزاری

این طرح قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات 

ارزیابی کیفیت مراقبت های ارایه شده به  "بهداشتی درمانی با عنوان 

 (CQMH) بیماران آترواسکلروز براساس مدل ارزیابی کیفیت جامع

باشد که با می" 1360در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد در سال 

اجرا  950341حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کد مصوب 

 و به پایان رسیده است.
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