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 چکیده

 

تاثیر اجرای برنامه مراقبت جامع بر راحتی و رضایتمندی بیماران هدف مطالعه حاضر تعیین زمینه و هدف: 

دچار تروما بود. راحتی یکی از نیاز های اساسی بشر در تمام مراحل زندگی است و فراهم آوردن آن برای 

بیماران یکی از مسئولیت های اولیه پرستاران محسوب می شود. از طرفی بیماران آسوده بهتر درمان شده، 

ی درمانی آنها کاهش یافته و رضایتمندی آنها از سرویس های فراهم کننده مراقبت سالمت نیز هزینه ها

افزایش پیدا می کند. از آن جا که بررسی رضایتمندی بیماران یکی از مهمترین شاخص های اندازه گیری 

ماران، کیفیت مراقبت فراهم شده محسوب می شود،  یکی از روش های افزایش راحتی و رضایتمندی بی

 اجرای برنامه مراقبت جامع می باشد.

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی غیر تصادفی می باشد که در اورژانس بیمارستان منتخب شهر روش کار: 

بیمار دچار تروما انجام شده است. گروه آزمون از زمان ورود به بخش اورژانس تا  104اصفهان بر روی 

و گروه کنترل مراقبت های معمول پرستاری را دریافت کرد. راحتی در ابتدای ترخیص، برنامه مراقبت جامع 

اندازه گیری شد. بعد از اجرای برنامه مراقبت جامع و  پرسشنامه درجه بندی کالمی کولکاباپذیرش بیمار با 

امه فرم تعدیل شده پرسشندر پایان اقامت بیماران در دو گروه کنترل و آزمون، رضایتمندی بیماران با 

آنالیز داده ها توسط رضایتمندی و راحتی بیماران با پرسشنامه درجه بندی کالمی کولکابا اندازه گیری شد. 

با آزمون های آماری توصیفی و آزمون استنباطی ) تی مستقل، تی زوجی و کای  22نسخه  spssنرم افزار 

 دو ( انجام شد.

)نسبتا مطلوب( و در  01/32د از مداخله در گروه کنترل میانگین نمره رضایتمندی کلی بیماران بعیافته ها: 

)مطلوب( بود. بین میانگین نمره رضایتمندی در دو گروه بعد از مداخله اختالف آماری  6/45گروه آزمون 

بین میانگین نمره راحتی قبل از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون (. >001/0pمعنا داری وجود داشت )

و میانگین نمره راحتی در دو گروه در حد  5/22داری وجود داشت با درصد تغییراختالف آماری معنا 

متوسط قرار گرفت. بین میانگین نمره راحتی بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون اختالف آماری معنا 

ون در و میانگین نمره راحتی در گروه کنترل در حد متوسط و در آزم 9/33داری وجود داشت با درصد تغییر

 حد باال قرار گرفت.

: اجرای برنامه مراقبت جامع باعث بهبود میزان راحتی و رضایتمندی بیماران شده است. نتیجه گیری

همچنین بین راحتی و رضایتمندی کلی بعد از مداخله، در دو گروه کنترل و آزمون ارتباط آماری معنا داری 

ن و مراکز آموزشی مراقبت سالمت پیشنهاد می شود، وجود دارد. بنابراین به مدیران و پرسنل بیمارستا

 برنامه مراقبت جامع را در بیمارستان یا مراکز آموزشی خود به کار ببرند.

 برنامه مراقبت جامع، رضایتمندی بیماران، راحتی، بخش اورژانس کلید واژه ها:
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Abstract 

Aim and Background: The purposes of this study were to determine the effect of 

comprehensive-care program on patient satisfaction and comfort with trauma in 

emergency department. Comfort is a basic human need throughout life and providing 

it is a major function and challenge for holistic nursing care. This way not only 

comfortable patients are treated better and with lower costs, but also they’ll be more 

satisfied of the health care services. Since assessment of patients’ satisfaction is one of 

the most important indicators of measuring the quality of provided care to patients, 

one of the ways to increase patients’ satisfaction and comfort is the implementation of 

the comprehensive care program.                

Methods: This study was a non-randomized clinical trial conducted on 104 patients 

with trauma in emergency department of the selected hospital in 2014. Experimental 

group received comprehensive-care program from their arrival to emergency 

department to the discharge of emergency department and the control group received 

the usual nursing care. Comfort was measured using a Kolcaba’s Verbal Rating Scale 

in the beginning the patient admission. After implementing comprehensive-care 

program and at the end of the patient stay, the patient satisfaction and comfort in two 

groups was measured using an adjusted form of satisfaction questionnaire and 

Kolcaba’s Verbal Rating Scale, respectively. The data analysis was done by SPSS 

software- 22nd version- using statistical-descriptive and inferential tests (independent 

T, the paired T and x2).                 

Findings: The mean score of the total satisfaction was 32.02 (relatively appropriate) 

and 45.6 (appropriate) after intervention in control and experimental groups, 

respectively. There was a significant statistical difference between the mean score of 

total satisfaction in two groups after intervention (p=0.000). There was a significant 

statistical difference between the mean score of comfort before intervention in two 

groups and the mean score of comfort was in moderate level. There was a significant 

statistical difference between the mean score of comfort after intervention and the 

mean score of comfort was in moderate and high level in control and experimental 

group, respectively.  

Conclusion: Implementing comprehensive-care program has caused increased rate of 

the patient satisfaction and comfort. There was a significant statistical relationship 

between the mean score of comfort and satisfaction after intervention in two groups. 

So it is highly recommended to managers and the staff of hospitals and health care 

training centers to use comprehensive-care program in hospitals and training centers. 

Keywords: comprehensive-care program, satisfaction, comfort, emergency 

department. 

 

 


