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های سرپایی و بستری بیمارستان پنج آذر گرگان
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چکیده
مقدمه :یکی از مؤلفههای خدمات مراقبتهای بهداشتی مؤثر ،اندازهگیری میزان رضایت بیماران است .رضایت بیمار ،ادراک بیمار از
مراقبت دریافتی در مقایسه با مراقبت مورد انتظار است .از این رو ارزیابی میزان رضایت بیماران اهمیت دارد .هدف این مطالعه تعیین
رضایت بیماران از خدمات آزمایشگاهی بالینی و عوامل مرتبط با آن در بخشهای سرپایی و بستری بیمارستان پنج آذر گرگان میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ،تعداد  549بیمار بخشهای بستری و سرپایی مراجعهکننده به آزمایشگاه بیمارستان
پنج آذر در سال  ،1398به روش نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شدند .اطالعات مورد نیاز مطالعه با استفاده از یك پرسشنامه 23
سؤالی شامل مشخصات فردی ،نحوه ارائه خدمات به بیماران و امکانات محیط آزمایشگاه به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید .تجزیه
و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرمافزار  Spssنسخه  22در سطح معنیداری  0/05با دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام
شد.
یافتهها :از بین  549بیمار مورد مطالعه با میانگین و انحراف معیار سنی  %56/1 ،38/51±18/20مرد و  %59/9دارای سواد ابتدایی و زیر
دیپلم %87/8 ،دارای بیمه بوده و از بین افراد بستری  %83/6کمتر از یك هفته بستری بودند %88/9 .افراد در بخش بستری و مابقی
سرپایی بودند .میانگین و انحراف معیار نمره رضایت در بعد خدمات  ،41/32 ± 5/85در بعد محیط 15/02 ± 2/62و نمره کل
رضایتمندی  56/34 ± 6/31به دست آمد .در بعد خدمات از بین متغیرهای موجود تنها در متغیر وضعیت بیمه و در بعد محیط تنها در
متغیرهای دفعات بستری و مدت بستری اختالف معنیداری از نظر آماری مشاهده شد (.)P<0/05
نتیجه گیری  :بیماران از خدماتی چون پاسخگویی پرسنل ،رعایت نوبت در پذیرش ،نحوه برخورد پرسنل آزمایشگاه با بیماران ،مهارت
نمونهگیری در انجام آزمایش و فاکتورهای محیطی چون نظافت سرویسهای بهداشتی آزمایشگاه ،امکانات رفاهی ،موقعیت مناسب و قابل
دسترس آزمایشگاه رضایتمندی نسبی داشتند.
کلمات کلیدی :رضایت بیماران ،خدمات آزمایشگاهی بالینی ،بیماران سرپایی ،بستری

مقدمه
*
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رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در مراکز

حاکمیت خدمات بالینی است .تستهای ژنتیکی ،اتوپسی،

درمانی از جمله آزمایشگاههای تشخیص طبی میتواند در

 HIVو تستهای قبل از تولد از لحاظ اخالقی جزء مشکل

جهت افزایش کیفیت خدماتی درمانی مؤثر باشد.

سازترین معاینات آزمایشگاهی میباشند .نتایج آزمایشات

آزمایشگاههای تشخیص طبی یکی از مراکز خدماتی-

معموال برای پیشبینی بیماریها به کار میرود ،اما این امر

درمانی است که نقش بسیار مهمی در سالمت بیماران دارد.

زمانی که جهت تبعیض و تخریب افراد به کار رود مشکل

اجرای تستهای آزمایشگاهی با باالترین صحت ،دقت و

ساز میشود ( .)7،8بعضی از مطالعات نشان میدهند که

سرعت و استفاده از روشهای روز دنیا در کنار حفظ امانت،

هرقدر آگاهی گیرندگان خدمات از حقوق خود بیشتر باشد

رازداری و احترام به شخصیت مراجعهکنندگان و

میزان رعایت این حقوق توسط ارائه دهندگان خدمات نیز

استانداردسازی میتواند در جهت کسب رضایت مراجعه-

بیشتر می شود .همچنین ،ارائه دهندگان خدمات آگاهی

کنندگان و بهبود کیفیت آزمایشگاه مؤثر واقع شود (.)1

کمی دربارهی اهمیت حقوق بیماران و مراجعهکنندگان به

رضایتمندی بیمار یکی از مهمترین شاخصهای خدمات

آزمایشگاه را دارند ( .)1در این خصوص سازمان جهانی

درمانی است و در سطوح جهانی به عنوان یکی از اصلی-

بهداشت ( )WHOو سازمان جهانی استاندارد ()ISO

ترین ابزارهای ارزیابی کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیت

دستورالعملهایی تبیین و ارائه کرده است .ارائهی خدمات

پیدا کرده است ( .)2رضایتمندی به معنای خدمات

آزمایشگاه پزشکی در حفظ سالمت مراجعه کنندگان و

دریافتی ،نسبت به خدمات مورد انتظار می_باشد (.)3

افراد مربوط به این سیستم امری ضروری بوده ،بنابراین

براساس دستورالعملهای سازمان ملی ارائه خدمات

پرسنل آزمایشگاه موظفاند که استانداردهای کاری را به

بهداشتی-درمانی همگانی ) ،(NHSاز سـال  1984تمـامی

صورت تخصصی و حرفه ای به منظور ارتقای سطح کاری و

مراکـز خدمات بهداشتی-درمانی امریکـا موظـف شـدند تا

اخالقی آزمایشگاه به کار گیرند (.)10

در کنتـرل و ارزشیابی کیفیت ارائه خدمات ،از نظرات

مطالعه حاضر به منظور تعیین رضایت بیماران از

بیماران اسـتفاده نماینـد و نتایج حاصل را در جهت بهبود

خدمات آزمایشگاهی بالینی و عوامل مرتبط با آن در بخش-

آزمایشات و پذیرش بیماران بکار برند ( .)5همچنین ،جهت

های سرپایی و بستری مراجعه کننده به آزمایشگاه

رسیدن به اطمینان در خدمات ارائه شده در مراکز درمانی،

بیمارستان شهدای پنج آذر در شهر گرگان طرح ریزی

الزم است که میزان رضایت بیماران از طریق سؤاالت

گردید.

پژوهشی خاص مورد بحث قرار گیرد ( .)6رضایتمندی
بیماران ،به نحوه ارائه خدمات و درک آنها از وضعیت نسبی

مواد و روشها

بهبودی و نیز به پارهای از ویژگیهای دموگرافیك ،شرایط

این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بـرروی

اجتماعی و اقتصادی مانند سن ،جـنس ،سطح تحصیالت و

 549نفر از بیماران سرپایی و بستری در حال تـرخیص در

آشنایی بیمار به حقوق خود به عنـوان گیرنده خدمات

بیمارسـتان شهدای پنج آذر گرگان به صورت در دسترس

بستگی دارد (.)4

بین شهریور و آبان سال  1398انجام گرفت .حجم نمونه با

حقوق بیمار به عنوان گیرندهی خدمات سالمت یکی از
محورهای شاخص در تعریف استانداردها جهت اعمال

38

سطح اطمینان  95درصد و با استفاده از فرمول زیر محاسبه
شد.
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)2  2


2

d2

1

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرمافزار

(Z
n

 Spssنسخه  22در سطح معنیداری  0/05با دو روش
آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در بخش آمار

پرسشنامه میزان رضایت بیماران مورد استفاده در این

توصیفی ،با استفاده از شاخص های آماری نظیر فراوانی،

مطالعه ،توسط میری و همکاران ( )2010طراحی گردیده و

درصد ،میانگین و انحراف معیار به توصیف دادهها پرداخته

پایایی و روایی این پرسشنامه در مطالعه ایشان به اثبات

شد و در بخش آمار استنباطی برای بررسی توزیع نرمال

رسیده است و آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر  0/7به

دادهها از آزمون شاپیرو ویلك استفاده شد .برای مقایسه

دست آمد .این پرسشنامه  23سؤالی دارای  3بخش سؤاالت

میانگین نمره رضایتمندی در دو گروه از آزمون من-ویتنی

دموگرافیك شامل  7سؤال ،بخش خدمات عمومی دریافت

و همچنین برای مقایسه میانگین نمره رضایتمندی در بیش

شده شامل  11سؤال و بخش محیط و تجهیزات آزمایشگاه

از دو گروه از آزمون کروسکال-والیس استفاده شد.

شامل  5سؤال بود که به روش مصاحبه حضوری تکمیل
شد (.)13،14

یافته ها

نحوهی پاسخدهی براساس مقیاس  5درجه لیکرت از

متغیرهای دموگرافیک

کامال مخالفم تا کامال موافقم تنظیم شده است که نمرات 1

از بین  549بیمار شرکتکننده در این مطالعه %71/6

تا  5را به خود اختصاص میدهد .جمع نمرات هر حیطه به

( 393نفر) متأهل و  308( %56/1نفر) مرد ،بودند.

عنوان نمره رضایت از آن حیطه در نظر گرفته میشود،

حدود  329( 60%نفر) تحصیالت زیردیپلم و 147( %26/8

بدین صورت که با توجه به طیف لیکرت ،نمره رضایتمندی

نفر) تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم داشتند%45/7 .

در بعد خدمات در بازه  11تا  ،55در بعد محیط در بازه 5

(251نفر) دارای درآمد 61( %11/1 ،نفر) بیمار سرپایی و

تا  25و در نمره کل رضایتمندی بین  16تا  80قرار می-

 482( %87/8نفر) از بیماران دارای بیمه بودند (جدول.)1

گیرد.
پرسشنامه ها بینام بوده و به افراد در مورد ماهیت
پژوهش و اهمیت شرکت آنها در پژوهش اطالعات کافی
داده شد .معیار ورود ،تمایل به شرکت در مطالعه و معیار
خروج ،عدم توانایی در پر کردن پرسشنامه بود.
جدول  :۱فراوانی و درصد متغیرهای دموگرافیك شرکت کنندگان
متغیر

زیرگروه

تعداد

درصد

جنس

مرد
زن

308
241

56/1
43/9

ابتدایی و زیر دیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و باالتر

329
147
72

59/9
26/8
13/1

میزان تحصیالت
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زیرگروه

تعداد

درصد

متغیر

متأهل

393

71/6

مجرد

156

28/4

نوع بیمه

دارد
ندارد

482
67

87/8
12/2

درآمد

دارد
ندارد

251
298

45/7
54/3

یك هفته
بیشتر از یك هفته

459
90

83/6
16/4

یك بار
دو بار
چند بار

335
123
91

16/0
22/4
16/6

علت مراجعه

داخلی
ارتوپدی
حوادث
جراحی

250
141
122
35

45/6
25/7
22/3
6/4

بخش

بستری
سرپایی

487
61

88/9
11/1

وضعیت تأهل

مدت بستری

دفعات بستری

بیماران به دالیل داخلی 250( %45/6نفر)،

رضایتمندی 15/02 ± 2/62به دست آمد .میانگین و

ارتوپدی141( %25/7نفر) ،حوادث 122( %22/3نفر) و

انحراف معیار نمره کل رضایتمندی شرکتکنندگان نیز در

جراحی 35( %6/4نفر) به بیمارستان مراجعه کرده بودند.

محدوده  16تا  56/34 ± 6/31 ،80بود (جدول .)2با توجه

 335( %61نفر) برای بار اول و  123( %22/4نفر) برای بار

به استانداردسازی میانگین رضایتمندی بیماران به طور

دوم از خدمات آزمایشگاه استفاده میکردند (جدول .)1

تقریبی در بعد خدمات  ،%69در بعد محیط  %50و در

با توجه به بازه  11تا  55نمره رضایتمندی در بعد

میانگین

نمره

کل

%63

بوده

است(جدول.)2

خدمات ،میانگین و انحراف معیار این نمره در بین بیماران
 41/32 ± 5/85بود و همینطور در بعد محیط با توجه به
بازه  5تا  25میانگین و انحراف معیار نمره
جدول  :۲میانگین و انحراف معیار نمره کل رضایتمندی و ابعاد آن
متغیر
نمره خدمات
نمره محیط
نمره کل رضایتمندی

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین استاندارد شده(0تا )۱00

کمترین

بیشترین

41/32 ± 5/85
15/02 ± 2/62
56/34 ± 6/31

68/91 ± 13/09
50/09 ± 13/30
63/03 ± 9/86

21
9
35

55
22
75

همانطور که مشاهده میشود میانگین نمره استاندارد
شده بعد خدمات از بعد محیط بیشتر است.

خدمات و محیط اختالف معنیداری از نظر آماری مشاهده
نشد(جداول .)1-3

بین متغیرهای جنس ،بخش بستری ،تحصیالت ،علت
مراجعه ،وضعیت شغلی و میانگین نمره رضایتمندی در بعد
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جدول  : 3مقایسه میانگین نمره کل رضایتمندی و ابعاد آن به تفکیك متغیرها
متغیر

نمره کل

خدمات

محیط

± 5/79
41/28
± 5/94
41/38

± 2/67
15/17
± 2/53
14/82

سطح معنی داری*

0/995

0/168

0/446

بستری

± 5/67
41/21

± 2/65
15/08

56/30 ± 6/17

سرپایی

± 7/05
42/38

± 2/24
14/43

56/80 ± 7/35

سطح معنی داری*

0/495

0/077

0/694

± 5/79
41/53
± 6/11
39/79

± 2/59
14/98
± 2/85
15/25

0/016

0/323

±6
41/18
± 5/73
41/44

± 2/73
15/08
± 2/52
14/97

0/76

0/858

0/952

تا یك
هفته

± 5/63
41/41

± 2/66
15/12

56/52 ± 6/13

بیش از
یك هفته

± 6/87
40/89

± 2/31
14/51

55/40 ± 7/15

0/187

0/049

0/074

مرد
جنسیت
زن

بخش

دارد
بیمه
ندارد
سطح معنی داری*
دارد
درآمد
ندارد
سطح معنی داری*

مدت
بستری

سطح معنی داری*

متغیر

رضایتمندی
56/45 ± 6/22
56/20 ± 6/44

56/52 ± 6/24

± 5/70
41/81

± 2/91
14/98

56/79 ± 5/89

0/459

0/041

0/207

داخلی

± 5/60
41/48

± 2/61
14/92

56/40 ± 6/18

ارتوپدی

± 5/86
41/11

± 2/71
15/30

56/40 ± 6/09

± 6/11
40/84
± 6/66
42/80

± 2/68
14/82
± 25/04
15/28

0/690

0/365

دیپلم و
فوق دیپلم

± 5/75
41/42
± 6/16
41/04

± 2/61
15/18
± 2/53
14/86

لیسانس و
باالتر

± 5/74
41/49

± 2/79
14/60

56/08 ± 6/33

0/954

0/176

0/780

دو بار

سطح معنی داری**

علت
مراجعه

حوادث
جراحی

سطح معنی داری**

56/26 ± 6/44
56/41 ± 6/21

±6
41/26
± 5/78
41/11

± 2/55
15/18
± 2/55
14/62

بیش از دو
بار

55/04 ± 6/73
0/066

خدمات

محیط

یك بار
دفعات
بستری

زیر دیپلم
تحصیالت

نمره کل

سطح معنی داری**

رضایتمندی
56/44 ± 6/45
55/73 ± 6/25

55/66 ± 6/69
58/08 ± 6/70
0/620
56/60 ± 6/22
55/90 ± 6/54

*سطح معنی داری استخراج شده از آزمون من ویتنی.
** سطح معنی داری استخراج شده از آزمون کروسکال والیس.

نتایج بدست آمده از آزمون کروسکال-والیس گویای

در این بعد داشتند ،اما این اختالف در بعد خدمات مشاهده

این بود که میانگین نمره رضایتمندی در بعد محیط به

نشد (جدول .)3نتایج آزمون من-ویتنی نیز نشان داد که

تفکیك دفعات بستری دارای اختالف معنیدار آماری بوده و

متغیر مدت بستری در بعد محیط و وضعیت بیمه در بعد

افرادی که یکبار بستری شدند میانگین نمره رضایتمندی

خدمات بر میانگین نمره رضایتمندی افراد تأثیرگذار است و

بیشتری نسبت به افرادی که برای بار دوم مراجعه میکردند

افرادی که بیمه داشتند رضایتشان نسبت به افرادی که
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بیمه نداشتند بیشتر بود ،همینطور رضایت افرادی که تا

در نقاط متفاوت صورت گرفت و میزان رضایتمندی کلی

یك هفته بستری بودند از افرادی که روزهای بستری شان

بیماران از بخش آزمایشگاه به ترتیب  78/6 ،90/8 ، 85/5و

بیشتر از یك هفته بود بیشتر بود (جدول .)3در میانگین

 48/3درصد گزارش گردید .نتایج مطالعه حاضر کامال

نمره کل هیچ اختالف معنیداری در متغیرهای دموگرافیك

متفاوت بود و این تفاوت میتواند به دالیلی چون نحوه

مشاهده نشد.

عملکرد پرسنل ،مشکالت مالی و متغیرهای دیگر باشد (,3
 )17,15که شناسایی آنها جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی
مناسب ،امری درخور توجه میباشد .از این رو در هر

بحث
این مطالعه نشان داد که نمره رضایت کلی از کیفیت

آزمایشگاهی باید نتایج حاصل از ارزیابی رضایتمندی در

مراقبت دریافتی توسط پذیرفته شدگان دریافتکننده

مدیریت آن لحاظ شود چرا که در بسیاری از مدیریتهای

خدمات آزمایشگاهی ،میانگین و انحراف معیار بیماران از

آزمایشگاه براساس بازخورد خدمت رسانی به بیماران عمل

 11تا  55نمره  41/32 ± 5/85با سطوح متفاوتی از

نمیکنند (.)18

رضایت در حوزههای مختلف خدمات بودکه هم راستا با

در مطالعه حاضر میانگین نمره رضایتمندی در سطوح

مطالعه میری و همکاران ( )2010رضایت بیماران از نحوه

مختلف تحصیالت اختالف معنیداری نداشت ،که با مطالعه

خدمات کادر درمان در حد متوسط بوده که به دلیل عدم

میری وهمکاران در عدم وجود ارتباط معنیدار بین میزان

آگاهی یا بیتوجهی کادر درمان در مورد برقراری ارتباط

تحصیالت و رضایتمندی کلی بیماران بوده است هم راستا

صحیح با بیمار بوده است ( .)13عواملی چون ،دفعات

بود .اما مطالعهی  Mindayeو همکاران (،)3( )2012

بستری و مدت بستری در بعد محیط و وضعیت بیمه در

مطالعهی  Daramolaو همکاران ( )2( )2016و همچنین

بعد خدمات در رضایتمندی بیماران از خدمات آزمایشگاهی

مطالعهی Hailuو همکاران ( )15( )2017گویای وجود

مؤثر بوده است .در مطالعه میری و همکاران ( )2010تنها

ارتباط معنیداری بین سطح تحصیالت و رضایتمندی

بین متغیر دفعات بستری و میانگین نمره رضایتمندی

بیماران بوده و افراد با سطح تحصیالت ابتدایی بیشترین

اختالف معنیداری مشاهده شد و میانگین نمره کل

رضایتمندی را نشان دادند ،در مطالعه 89%/3 Hailu

رضایتمندی در این مطالعه  %66/42بوده که از رضایتمندی

( 292نفر) از افراد سطح تحصیالت  MDداشتند و همین

مطالعه حاضر ،بیشتر است (.)13

موضوع باعث میشود که سطح انتظارات آنها از خدمت-

میانگین و انحراف معیار نمره رضایتمندی بیماران در

رسانی بیمارستان باال باشد و رضایتمندی کمتری را نشان

بعد خدمات  41/32 ± 5/85در بعد محیط 15/02 ± 2/62

دهند ،در همین مطالعه حدود  %55پزشکان رضایت

و نمره کل رضایتمندی شرکتکنندگان 56/34 ± 6/31

داشتند .درصورتی که مطالعه حاضر توزیع یکنواختتری از

بود .با توجه به استانداردسازی میانگین نمرات رضایتمندی

تحصیالت داشته به طوری که 329( %60نفر) از بیماران

(بین صفر تا صد) بیماران ،به طور تقریبی در بعد خدمات

سطح تحصیالت ابتدایی داشتند (بیسواد و زیر دیپلم) و

 ،%69در بعد محیط %50و در میانگین نمره کل  %63بوده

کل بیماران  % 63/03رضایتمندی نشان دادند .در بیماران

است .مطالعات مشابهی توسط ، )2012( Mindaye

با سطح تحصیالت پایین ،سطح انتظارات نیز به مراتب

 )2020( Hailu ، )2013( Belayو ، )2019( Alelign

پایین می باشد و میزان رضایتمندی بیشتری را نشان می-

4۲
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رضایت بیماران از خدمات آزمایشگاهی بالینی

دهند .همچنین افراد با تحصیالت باالتر به این دلیل که

نمود که به طور کلی بیماران از رضایت نسبی در این زمینه

سطح انتظارات آنها باالتر است سطح رضایتمندی کمتری را

برخوردار بودند .اگرچه الزم است آزمایشگاهها در ارائه

نشان دادند.

خدمات با کیفیت باالتر تالش نمایند.

پاسخ دهندگان مرد  308( %56/1نفر) و زن %43/9
( 241نفر) بودند  .میزان رضایتمندی در بیماران زن و مرد

تقدیر و تشکر

دارای تفاوت معنیداری نبوده همچنین شغل نیز در

بدین وسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

رضایتمندی مؤثر نبوده است .که هم راستاست با مطالعهی

علوم پزشکی گلستان جهت حمایت مالی از تحقیق حاضر

 Hailuو همکاران ( ، )15( )2020مطالعه میری و

تشکر و قدردانی می گردد .همچنین از همکاری پرسنل

همکاران ( )13نیز عدم وجود ارتباط معنیدار بین جنس و

بیمارستان شهدای پنج آذر گرگان جهت اجرای این طرح

شغل با رضایتمندی کلی را تأیید میکند.

پژوهشی قدردانی می نماییم.

در کارهای مشابه صورت گرفته در سالهای اخیر
برخی مطالعات مانند مطالعهی  )19( )2019( Naqviو

مالحظات اخالقی

 )15( )2020( Hailuتنها سطح رضایتمندی پرسنل

مطالعه حاضر از یك طرح تحقیقاتی تأیید شده با

آزمایشگاه را سنجیدهاند .در صورتی که برخی دیگر مانند

شماره گرنت

110675توسط دانشگاه علوم پزشکی

 Daliah Almatrafiو همکارانش ( )20( )2018سطوح

گلستان ،گرگان ،ایران استخراج شده است .و تاییدیه کمیته

رضایتمندی را همزمان در بیماران و پرسنل آزمایشگاه

اخالق با کد ( ) IR.GOUMS.REC.1398.119می-

ارزیابی کردند .در مطالعه حاضر رضایتمندی فقط در

باشد.

بیماران سنجیده شده است.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این نکته
اشاره کرد که این مطالعه تنها در یك مرکز انجام شد و
امکان مقایسه با سایر مراکز وجود نداشت .در مطالعه حاضر،
فقط رضایتمندی بیماران بررسی شد .در صورتی که می-
توان با ارزیابی همزمان بیماران ،پرسنل و مقایسهی آنها به
نتایج بهتری دست یافت.

تضاد منافع و منابع
نویسندگان اعالم می کنند که هیچ تضاد منافع و
منابعی ندارند.

حمایت مالی
حمایت مالی توسط دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
گرگان ،ایران با شماره گرنت  110675انجام شده است.

نتیجه گیری
با توجه به میانگین نمره کلی رضایتمندی بیماران از
ارائه خدمات و محیط آزمایشگاه تشخیص طبی و دیدگاه
مثبت آنـان نسبت به آزمایشگاه میتوان چنین استنباط
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Abstract
Background: One of the components of effective health care services is measuring patient
satisfaction. Patient satisfaction is the patient's perception of the care received compared to the
expected care. Assessing patient satisfaction is important because satisfied patients are more likely to
follow treatment. The aim of this study was to determine patients satisfaction with clinical laboratory
services and related factors in outpatient and inpatient wards of Panj Azar Hospital in Gorgan.
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study in 2019, 549 patients in inpatient and
outpatient wards referred to the medical laboratory of Panj Azar Hospital were included in the study
by convenience sampling method; The required information for the study was completed using a 23item questionnaire including demographic characteristics, how to provide services to patients and
facilities of the laboratory environment by face-to-face interview. The analysis of research data was
performed using Spss software version 22 at the significance level of 0.05 with two methods of
descriptive and inferential statistics.
Results: Among 549 patients studied with a mean age and a standard deviation of 38.51 ± 18.20,
56.1% were male and 59.9% had primary and post-graduate education, 87.8% had insurance and
were among the hospitalized. 83.6% were hospitalized for less than a week. 88.9% of the patients
were hospitalized and the rest were outpatients. Mean and standard deviation of satisfaction score in
service dimension was 41.32 ± 5.85, satisfaction score in environment dimension was 15.02 ± 2.62
and total score was 56.34 ± 6.31. Is. Also, in the environment dimension, a statistically significant
difference was observed between the available variables hospitalization frequency and length of
hospitalization (P<0.05).
Conclusion: Patients were relatively satisfied with services such as staff responsiveness, queuing for
admissions, how laboratory staff treat patients, sampling skills in performing tests, and
environmental factors such as cleaning of laboratory toilets, amenities, appropriate and accessible
laboratory location.
Keywords: Patients satisfaction, clinical laboratory services, outpatients and inpatients
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