
 

 

 

:  . تحصیالت...................................:.... نام خانوادگی بیمار .................................:نام بیمار 

 ........................:........شغل  ...........................................

...............................: نسبت با بیمار ......................................نام و نام خانوادگی همراهی :  

  ......... ...............:..... شغل... ......................:.... تحصیالت 

 ..........................  نام بخش :                    بستري در بخش هاي درماني                            مراجعه سرپایي 

..../..../........       :  نارضایتیتاریخ وقوع         ../........../.....تاریخ بستري بیمار :    

.../......../...... تاریخ ثبت گزارش :  

  شب   عصر  شیفت :  صبح                                                 

 نوع نارضایتی 

  برخورد نامناسب کارکنان                                                          کیفیت خدمات پرستاری ارایه شده به بیمار   
  جهت تعیین تكلیف  مدت زمان اقامت در بخش اورژانس بیمارستان                  برخورد نا مناسب و عدم پاسخگویی پزشک معالج  
  پزشکان در ویزیت بیمار توسط اخیرت                                                       ستیابی به نتیجه دلخواه از درمانعدم د   
   عدم وجود امکانات و تجهیزات پزشکی کافی                                             شرایط فیزیکی و رفاهی در بیمارستان       

 هزینه درمان در بیمارستان                          وضعیت نوبت دهی              عدم رعایت بهداشت در بیمارستان    

  سایر موارد  : 

 

 

 

 فرد مورد شكایت:

   پرسنل خدماتي   پرسنل اداري   پرسنل پاراكلینیك   منشي بخش  كمك بهیار  بهیار   پرستار  پزشك

 پرسنل انتظامات 

 و    ................................ ... .......................... :  شماره تماس بیمار یا فرد شاکی 

 پست الکترونیکی بیمار یا فرد شاکی : ............................................................... 

 امضاء فرد شاكي :                                                                                                            

  سایر               حضوري              تلفني             كتبي )صندوق شكایات و ...( :ي ارایه شكایت نحوه

 

 واحد ارتباطات مردمی و رسیدگی به شکایات   –بهمن  22واحد بهبود کیفیت بیمارستان آموزشی درمانی 

 

  

 

واحد بهبود 

 کیفیت

بیمارستان 

بهمن 22  

فرم طرح شکایت بیمار و همراهان 

 ي ارایه خدمات ازنحوه

 

تاریخ بازنگری:     QI/103/162/93 شماره سند :

 3شماره بازنگری:  22/1/96
 

 کدرهگیری:



 

 

 

 

 :  اقدام انجام شده در رابطه با شكایت مطرح شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه:

        یا رضایت بیمار جلب شده است ؟ آ  . 1

      بلي     گزارش مورد شكایت به واحد بهبود كیفیت    

           خیر    معاونت آموزشيارجاع به                 ارجاع به مدیریت پرستاري                        ارجاع به مدیریت بیمارستان 

    مشخص شده است ؟ پس از ارجاع آیا نتیجه موضوع  . 2

  بلي        گزارش  نتیجه موضوع به  واحد بهبود كیفیت بیمارستان 

    خیر   وصول شكایت به فرد شاكياطالع رساني                         ارجاع به سطوح باالتر و بررسي مجدد 

 تاریخ اطالع رساني   :  ........./............/.................                  
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......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

بیمارستان 

بهمن 22  
واحد بهبود 

 کیفیت

 کدرهگیری:

فرم رسیدگي به شكایات بیمار و همراهان 

ي ارایه خدمات بالینياز نحوه  

محل امضاء فرد /مسئول واحد مورد 

 شکایت:
محل امضاء مسئول 

 رسیدگی به شکایت:

تاریخ بازنگری:     QI/103/162/93 شماره سند :

 3شماره بازنگری:  22/1/96

 


