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 چکیده فارسی

های بهداشتی و درمانی یک مسأله امروزه در اغلب کشورها، بهداشت جامعه و چگونگی ارائه مراقبت مقدمه:

به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده، سنجش و ارزیابی وضع موجود ضروری رود. اساسی به شمار می

های بهداشتی و درمانی جهانی، مدل دونابدین را برای ارزیابی کیفیت مراقبتاست. سازمان بهداشت 

-های واحد تریاژ مامایی بیمارستانپیشنهاد کرده است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی کیفیت مراقبت

و  بعد ساختار، فرآیند 3های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر مبنای مدل دونابدین در 

 رضایتمندی انجام شد.

تحلیلی و از نظر زمانی مقطعی است. جامعه پژوهش آن  –ای توصیفی مطالعه، مطالعهاین  :هاروشمواد و 

و  1400آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  هایواحدهای تریاژ مامایی کلیه بیمارستان

ها به طور تصادفی ساده فر برای بعد رضایتمندی بود که نمونهن 256نفر برای بعد فرآیند و  257تعداد نمونه 

-های ارزیابی ساختار و فرآیند و پرسشنامه رضایتانتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل چک لیست

حیطه؛  5طراحی و اعتباریابی شده است. ساختار از  1398سنجی بود که توسط رشیدی و همکاران در سال 

های اقدامات و مدیریت، نیروی انسانی، وسایل و تجهیزات و فضای فیزیکی، فرآیند از حیطهاستانداردکاری، 

سنجی از دو بخش ها و ارتباطات و بخشی در مورد شرایط مراجعه مددجو و پرسشنامه رضایتمراقبت

نتایج مطالعه با استفاده های دموگرافیک مراجعه کنندگان و پرسشنامه رضایتمندی تشکیل شده بود. ویژگی

 های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و آزمون 25نسخه  SPSSاز نرم افزار 

درصد و نمره  71/71های واحدهای تریاژ مامایی نتایج مطالعه نشان داد که نمره کیفیت کل مراقبت ها:یافته

 20/72درصد و میزان رضایتمندی مددجویان  24/70درصد، نمره کیفیت فرآیند  71/72کیفیت ساختار 

ها با سابقه کار ارائه دهندگان چنین، فرآیند مراقبتدرصد بود که سطح کیفیت همه ابعاد قابل قبول بود. هم

خدمات، تعداد مراجعین در روز، زمان انتظار مددجویان برای دریافت خدمات تریاژ مامایی، بیمارستان مورد 

(. p˂0/05)دار داشت ، نحوه ورود بیمار و وضعیت بارداری مراجعه کننده ارتباط معنینظر، علت مراجعه

رضاینمندی مراجعه کنندگان نیز با بیمارستان مورد نظر، تحصیالت بیمار و همسرش، میزان استرس، هزینه 

دریافت خدمات انتظار مددجویان برای خدمات تریاژ مامایی، سن بارداری، تعداد مراجعین در روز و زمان 

 (.p˂0/05)دار داشت تریاژ مامایی ارتباط معنی

های مورد های واحد تریاژ مامایی بیمارستاننتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت مراقبت گیری:یجهنت

های موجود در ابعاد چنین این مطالعه منجر به شناسایی نواقص و شکافمطالعه، سطح قابل قبول دارد. هم

-ها میهای تریاژ مامایی و عوامل مرتبط با آن شد که مسئولین و مدیران بیمارستانکیفیت مراقبتمختلف 

چنین باعث بهبود رضایتمندی توانند با بهبود این نواقص، کیفیت خدمات ارائه شده را ارتقا داده و هم

 مددجویان شوند.

 عوامل مرتبط ؛دینمدل دوناب تریاژ؛ مامایی؛ کیفیت مراقبت؛ های فارسی:کلیدواژه
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Abstract: 

Background and objective: In most countries, public health and how health care is provided 

is a fundamental issue. It is necessary to assess the current situation to improve the quality of 

services. The World Health Organization has recommended the Donabedian  model to assess 

the quality of health care. Therefore, this study was conducted to evaluate the quality of care 

of the obstetric triage unit of Tehran University of Medical Sciences based on the 

Donabedian model in three dimensions of structure, process and satisfaction. 

Methods: This study is a descriptive-analytical and cross-sectional study. The population of 

study was the all obstetric triage units of hospitals of the university in 1400. The number of 

samples for the process and satisfaction dimension were 257 and 256 respectively which 

were randomly selected. Data collection tools included structure and process evaluation 

checklists and a satisfaction questionnaire.This tool was designed and validated by Rashidi et 

al. in 1398. The structure includs work standard, management, employers, equipment and 

physical space. The process consisted of procedure and care, communication and client's 

referral condition. Demographic characteristics of the clients and satisfaction questionnaire 

was associated with the satisfaction questionnaire. The results were analyzed with descriptive 

and analytical tests by SPSS25 software. 

Results: The results showed that the total quality of care of obstetric triage units was 71.71% 

, the quality of structure was 72.71%, the quality of the process was 70.24% and the level of 

client satisfaction was 72.20% which all were acceptable. Also, the care process had a 

significant relationship with the care providers’ experience, clients’ numbers per day, waiting 

time receiving maternity triage services, the hospital, the referral reason, how the patient 

arrived and the client's pregnancy status (p˂0.05). Clients' satisfaction was significantly 

related to hospital, patient and partner’s education, stress level, service costs, gestational age, 

number of clients per day and waiting time to receive obstetric triage care (p˂0.05). 

Conclusion: The study showed that the quality of care in obstetric triage units has an 

acceptable level. Also, this study led to the identification of gaps in various dimensions of the 

quality of obstetric triage care which managers can improve the gaps, quality of care that the 

result would be client satisfaction. 
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