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 بنام خدا

 

 5931 –دانشگاه  علوم پزشکی شیراز 

 دانشگاه علوم پزشکی شیرازبیمارستانهای  شکایت بررسی و دریافتچگونگی  5نامه شیوه

 

 اصطلاحات و تعاریف .5
هان و خوا و شکایت خود را بصورت کتبی اعلان شکایت دارد و یا از برخورد پرسنل شخص حقیقی یا حقوقی که از نحوه ارایه خدمت :شاكي .1.1

  .پیگیری آن میباشد

 در واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شخص و ...جریان کارتوسط یک فرآیند، ادعای تضییع حق :شكايت .1.1

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز.: اعلام سوء جریان یا رفتار در واحدهای محیطی تحت پوشش گزارش .1.1

 .فرآیندی که باعث بروز نارضایتی و شکایات گردیده است یا  پرسنل :متشاكي .1.1

 پرسنل ابراز نارضایتی نموده است  اما تمایلی به پیگیری آن ندارد. شخصی که صرفا از یک فرآیند داخل بیمارستان و یا برخورد :معترض .1.1

 گیریپیاز سوی اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه جهت دریافت و که ی ینیرو  رابط رسیدگي به شكايات: .1.1

 تایید شده باشدشکایات 

  کلی اصول .2
 سازي شفاف .1.2

 طرف یگرد و کارکنان بیماران، اطلاع به خوبی به بایستی و.... شکایت تسلیم محلفرآیند، چگونگی تکمیل  فرم ها،  به مربوط طلاعاتا 

  .1برسد ذینفع های

 واضح  یشکل ای زبان به بایستی اطلاعات این. باشد اجرا و فهم قابل سادگی به بایستی پشتیبان اطلاعات و شکایات به رسیدگی فرآیند

  .متضرر نشوند یعدم دسترس لینظیر نسخه چاپی بزرگ بایستی قابل دسترس باشد به نحوی که هیچ یک از شاکیان به دل

 باشد دسترسی قابل شکایات رفع و تنظیم ی نحوه جزئیات به مربوط اطلاعات. 

 

 دسترسي .1.1

 . باشد افراد تمامی دسترس قابل سهولت به بایستی  شکایات به رسیدگی فرآیند اطلاعات •

این فرمها شامل فرم ثبت شکایات، فرم نظرسنجی، فرم های اطلاع  د.گیرفرم های مورد نیاز باید به سهولت در دسترس افراد قرار   •

 رسانی از مراحل و یا مراجع رسیدگی به شکایات و ....

 

 دهي پاسخ .1.2

                                                           
  یارتدوین توسط سید فخرالدین دبیری کارشناس تحول اد 1
یات و با هماهنگی اداره های تحول اداری، ه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت متمرکز بیمارستانهای دریافت و رسیدگی به شکایات کار رابط  فرآیندبنر اطلاع رسانی و  1

 کمیته تکریم ارباب رجوع طراحی و در وب سایتو  بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، نظارت و ارزشیابی، حراست، حقوقی و املاک

 خواهشمند است فقط  از بنر طراحی شده جهت اطلاع رسانی استفاده شود.قرارداده شده و به پیوست نیز ارسال گردیده است. تحول اداری جهت دانلود و اطلاع رسانی 



2 
 

 پاسخگو و شخص تامین را امکانات و تجهیزات لازم برای دریافت و رسیدگی به شکایاتبیمارستان متعهد می باشد در کلیه ساعات شبانه روز 

 نماید. معرفی جایگزین ایشان را برای تایید صلاحیت به اداره بازرسی به محض تغییر رابط،  را مشخص نماید. همچنین به شکایات

 عدالت .1.2

 .دگیر بررسی طرح و مورد مربوطه یتخصص یها تهیاز طریق طرح در کمو در صورت نیاز هر شکایت بایستی منصفانه، عینی و با بی طرفی 

 

 ها هزينه .1.2

و بدون پرداخت هرگونه هزینه طی  رایگان انبایستی برای شاکی دانشگاه، احدهای تابعهودر رسیدگی به شکایات مراحل دریافت و کلیه 

 گردد.

 

 محرمانگي .1.2

 آن  به جد از افشای آشکار گردد وفقط برای مقاصد بررسی شکایت در داخل سازمان  و نیازتا حد بایستی و شکایت اکی اطلاعات شخصی ش

 رضایت داده باشد. اطلاعات خودجلوگیری شود، مگر آن که شاکی به صراحت نسبت به افشای برای افراد غیر مسوول 

 

 محور بیمار رويكرد .1.2

 .این رویکرد را نشان دهدر عمل بوده ودعهد  نسبت به رفع شکایات متو  رای بازخورد،محور اتخاذ کرده و پذی ماریرویکرد ب مارستانیب

 

 

 تعهد .1.2

ه ویژه بایستی . این تعهد بباشدبیمارستان بایستی بطور فعال و شفاف متعهد به رسیدگی به شکایات به گونه ای اثر بخش و کارا مدیر/ریاست 

 عملکرد زا اطمینان برای بیمارستان مدیریتداده شده ، اثبات شود و از جانب ایشان ترغیب گردد.  سازمان نیز نشانتوسط مدیریت رده بالای 

 انسانی، نیروی شامل منابع این.  نماید تأمین را آنها و کرده برآورد را نیاز مورد منابع بایستی شکایات، به رسیدگی فرآیند کارآمد و ربخشاث

 و انیپشتیب انتخاب،. گردد می مالی منابع و ای، رایانه افزار نرم و افزار سخت تخصصی، پشتیبانی سازی، مستند اجرایی، های روش آموزش،

 . است برخوردار ای ویژه اهمیت از شکایات به رسیدگی فرآیند در دخیل کارکنان آموزش

های سازمان سهیم  فرآیندت و برای بهبود خدما مارانیتعهد قوی مدیریت برای پاسخگویی به شکایات سبب می شود، هم کارکنان و هم ب

 .شوند

تعهد بایستی در تعیین،پذیرش، اجرا و اشاعه ی خط مشی و روش های اجرایی مربوط به رفع شکایات نمایان گردد . تعهد مدیریت  این

 بایستی از طریق تأمین منابع کافی از جمله آموزش نشان داده شود.

 :باشد ذيل موارد مسئول بايستي مديريت

 . اهداف تبیین و شکایات به رسیدگی فرآیند ایجاد اطمینان از حصول •

 ارائه رکزم در شکایات به رسیدگی مشی خط طبق بر شکایات به رسیدگی فرآیند مستمر بهبود و نگهداری استقرار، از اطمینان حصول •

 .  سلامت خدمات

 .  شکایات به رسیدگی مورد در کارا و اثربخش یفرآیند داشتن برای نیاز مورد مدیریتی منابع تخصیص و شناسایی •

 هارائ مرکز سراسر در مداری مشتری از برگرفته نیاز و شکایات به رسیدگی فرآیند اهمیت مورد در آگاهی افزایش از اطمینان حصول •

 . سلامت خدمات

 که هایی طرف سایر اقتضا حسب و شاکیان بیماران، به شکایات به رسیدگی فرآیند به مربوط اطلاعات آسان انتقال از اطمینان حصول •

 . هستند مرتبط مستقیم طور به

 شخصم اختیارات و ها مسئولیت بعلاوه وی اختیارات و ها مسئولیت روشن تعریف و شکایات به رسیدگی برای مدیریت نماینده تعیین •

  شده
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 .  بارز شکایات از بالا رده مدیریت موثر و سریع کردن مطلع برای یفرآیند وجود از اطمینان حصول •

 .آن مستمر بهبود و کارا اثربخش، نگهداری از اطمینان حصول برای شکایات به رسیدگی فرآیند ادواری بازنگری •

 لذي موارد مسئول بايستي – باشد اجرا قابل آنها كاري حیطه در چنانچه – شكايات به رسیدگي فرآيند در دخیل مديران ساير

 :  باشند

 .  شکایات در واحد خود به رسیدگی فرآیند استقرار از اطمینان حصول •

 .  شکایات به رسیدگی امر در مدیریت نماینده با ارتباط •

 .  محوری بیمار از برگرفته نیازهای و شکایات به رسیدگی فرآیند زمینه در آگاهی ترویج از اطمینان حصول •

 .  شکایات به رسیدگی فرآیند به مربوط اطلاعات به آسان دسترسی از اطمینان حصول •

 .  شکایات به رسیدگی به مربوط تصمیمات و اقدامات دهی گزارش •

 .  شکایات به رسیدگی فرآیند پایش ثبت و اجرا از اطمینان حصول •

 .  ها آن نتایج ثبت و آینده در ها آن مجدد وقوع از پیشگیری مشکلات، اصلاح از اطمینان حصول •

  بالا رده مدیریت بازنگری برای شکایات به رسیدگی به مربوط های داده بودن موجود از اطمینان حصول •

 :  بايستي هستند ارتباط در شاكیان و  بیماران با كه كاركناني همه

 .  باشند دیده آموزش شکایات به رسیدگی فرآیند درباره •

 .شوند منطبق است شده تعیین سلامت خدمات ارائه مرکز توسط که شکایات به رسیدگی دهی گزارش به مربوط الزامات با •

  دهند ارجاع مناسب افراد به را آنها یا دهند پاسخ آنها شکایت به بلافاصله و کنند رفتار احترام با شاکیان و بیماران با •

 .  دهند نشان خود از خوبی ارتباطی های مهارت و فردی بین روابط •

 

  :بايستي كاركنان همه 

 .  باشند آگاه شکایات ی درباره خود اختیارات و ها مسئولیت نقش، از •

  بدهند. شاکیان به بایستی را 1اطلاعاتی چه که بدانند و باشند آگاه لازم و مرتبط های روش کارگیری به از •

 . کنند گزارش دارند سازمان بر بارزی تأثیر که را شکایاتی •

 

 رسیدگی به شکایات دریافت و فرآیند .9

 ارتباط و اطلاع رساني .2.2

 اختیار در آسانی به بایستی الکترونیکی اطلاعات یا و آموزشی های نشریه بروشورها، مانند شکایات به رسیدگی فرآیند با مرتبط اطلاعات

فرآیند رسیدگی به شکایات در کلیه واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکسان و  .گیرد قرار نفع ذی های طرف دیگر و شاکیان مراجعان،

اداری دانشگاه در دسترس عموم قرار دارد. به پیوست فرآیند آن در وب سایت تحول  - به پیوست ارسال گردیده است - بنر طراحی شده

 .، ارسال گردیده استهت نصب در اتاق رسیدگی به شکایاتکاری رابط رسیدگی به شکایات نیز طراحی ، ج

 دريافت شكايت .2.1

 امکانات لازم برای دریافت شکایات به طرق زیر تامین گردد:

 پیامک -1

 صندوق صوتی -1

 مراجعه حضوری -1

 وب سایت -1

                                                           
 بخش خود و ....محل و مسوول رسیدگی به شکایات، محل قرار گیری بنر اطلاع رسانی در  1
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ک، صندوق صوتی و وبسایت باید به روز، بررسی و رسیدگی گردند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر باید با شاکی تماس گرفته و پیام

ه یاطلاعات مورد نیاز را از وی کسب نمود. از ایشان باید سوال شود که آیا خواهان پیگیری شکایات و روند شکایات می باشد یا صرفا جهت ارا

 سپس روند رسیدگی مطابق فرآیند ادامه یابد.گزارش می باشد 

 

 اتيشكا يو بررس افتيالزامات مهم در در .2.2

 

 تفکیک شکایت دریافت شده به شکایت، گزارش و نظر: -1

 به عنوان ارایه اطلاعاتی است که شاکی تمایلی به ثبت مشخصات و اطلاعات خود نداشته و صرفا جهت اعلام سوء رفتار ، جریانی  :گزارش

در این حالت رابط رسیدگی به شکایت  .قوانین، شرع، عرف و یا هر نوع تخلف که بررسی آن در حیطه اختیارات بیمارستان نمی باشدخلاف 

با ارایه راهنمایی های کامل از قبیل آدرس، شماره تماس، صندوق های اداره بازرسی مستقر در واحد و وبسایت اداره بازرسی و پاسخگویی 

بصورت فرم های کوچک از قبل تدوین شده طراحی و به مراجعین  حتما هدایت نمایند. این اطلاعاتراهنمایی و ایشان را  ،به شکایت دانشگاه

 ارایه گردد.

  به اطلاعاتی که صرفا نظر مراجعه کننده در خصوص درست یا نادرست بودن یک فرآیند، رفتار افراد و ..... می باشد که با ارایه فرم نظر : نظر

ر صورتی که نارضایتی از رفتار افراد باشد( و یا با ارایه یک کاغذ سفید برای ثبت نظر  ایشان اتمام می یابد. رابط رسیدگی به سنجی )د

شکایات باید فرم های نظرسنجی کمیته تکریم ارباب رجوع را در اختیار داشته و به محض اعلام نارضایتی از برخورد کارکنان یک نسخه از 

رایه داده و ایشان را راهنمایی نماید که پس از ثبت نظر خود و انداختن آن فرم در صندوق های نظر سنجی )و یا دریافت آن را به شاکی ا

آن توسط رابط سپس ارایه به رابط تکریم ارباب رجوع( شاکی را آگاه نماید که با ثبت این نظرات در سامانه رشد طرح تکریم درصورت 

تاندارد از افراد با ایشان طبق مقررات اداری برخورد خواهد شد. درصورتیکه شخص خواهان پیگیری نارضایتی مشاهده نارضایتی بیش از حد اس

، درج مشخصات و مستندات خود بوده تا از مسیر شکایات دریافت شکایات از رفتار پرسنل می باشد ایشام موظف به تکمیل فرم استاندارد

 پیگیری صورت گیرد.

بدون اتلاف وقت و کنجکاوی درباره شکایت مربوطه،  را مراجعه نمود، شاکی ویشاکی به  که صورتی در تا داده شود به کلیه کارکنان آموزش -1

 .نمایند راهنمایی شکایت به رسیدگی اتاق را  به

 بمناس اتاق یک:  از عبارتند امکانات این.  نماید فراهم را شکایات به رسیدگی اتاق در شاکیان از پذیرایی جهت لازم امکانات واحد مدیریت -1

 تیامکانا بودن دسترس در شکایات، تحریر جهت میز مناسب، صندلی ،جهت اظهارات خود( شاکی خصوصی حریم رعایتشکایت ) دریافت جهت

 ...  و کاغذی دستمال ، تمیز لیوان ، آب، قبیل از

 و شکایتشخص را دعوت به آرامش نموده و پس از استماع  صبوری با لذا باشد می شکایت فرآیند نکات مهمترین از شکایت شنیدن هنر -1

 .مطابق فرآیند اعلام شده پیگیری نماید را شکایتفوریت آن،  بررسی

 .نمایید کمک متشاکی شخص هویت احراز و مکان شناسایی در شاکی به -1

 خواستار یا واند  نموده مراجعه اشخاص عملکرد یا و فرآیند از نارضایتی اعلام جهت صرفاآیا  که شوید جویا را شکایت بررسی چگونگی ایشان از -1

 .باشد می قانونی جعامر طریق از شکایت پیگیری

 هتج را ایشان سنجی نظر فرم یک ارایه با باشد نمی پیگیری هیچگونه خواستار و نموده مراجعه نظر اعلام جهت صرفا شاکی که صورتی در -7

 .نمایید راهنمایی سنجی نظر فرم در خود نظر ثبت

 ایت،شک ثبت چگونگی مورد در لازم های ییراهنما و شکایت ثبت مخصوص فرم ارایه از پس شکایت، پیگیری به شاکی درخواست صورت در -8

 .نمایید در فرم مربوطه خود شکایت ثبت درخواست ایشان از

 .نمایید دریافت ایشان از را شکایت بررسی جهت نیاز مورد مستندات کلیه از نسخه یک -9

الکترونیکی  پست یا تلفن پست، اییدیه دریافت بصورت پیامک،ت( چه شکایات حضوری، پیامکی، اینترنتی یا تلفنی) شکایت هر دریافتبه محض  -11

 :گردد ارایه زیر اطلاعات حاوی -برای شکایت های حضوری -  1رسید یک اعلام شده و  شاکی به  و..

                                                           
 .رسید مورد تایید دانشگاه به پیوست ارسال گردیده است 1
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 شکایت شماره •

 شکایت دریافت دقیق ساعت و تاریخ •

 شکایت بررسی جهت نیاز مورد زمان متوسط •

 ...و پاسخگویی ساعات پیامک، ایمیل، آدرس،:  قبیل از نیاز مورد اطلاعات و پیگیری جهت تماس شماره •

. این اطلاعات قبل از بررسی و اعلان نتیجه شکایات به شکایت پیگیری نحوه یا و نتیجه از رضایت عدم صورت در مافوق مرجع معرفی •

 شود شاکی اطلاع رسانی

 .شکایت کننده دریافت امضا یا و مهر •

به شاکی ارایه شود. شکایات بایستی به فوریت و بر اساس اضطراری بودن و اهمیت دسته  تیشکا افتیرسید  هر شکایت بایستی بلافاصله بعد از در

ع شاکی مودبانه رفتار شود و از طریق اطلا بندی شوند. به عنوان مثال موضوعات مهم مربوط به سلامت و ایمنی، بایستی فوری بررسی شوند . با

 رسیدگی به شکایات از پیشرفت شکایات مطلع نگه داشته شوند . فرآیند یرسان

 

به نحوی که این اطلاعات در هر زمان  ،ینرم افزار کامپیوتر یا و ثبت شکایت در سامانه 1دریافت شکایات از طریق ارایه فرم استاندارد -11

و جداول آماری به تفکیک فرآوانی شکایات، نوع  هانمودار جداول آمار توصیفی، باید بصورتاین تجزیه تحلیل تحلیل باشد. و قابل تجزیه 

زیر در بیمارستانها و مراکز درمانی از عناوین  جهت ثبت عناوین شکایت .شکایات، بخش ها، افراد و مقایسه با دوره های زمانی گذشته باشد

یکسان نمودن عناوین شکایت، ارزیابی، و تنظیم جداول توصیف آماری از کلیه شکایات دریافت شده از واحدها می باشد  . هدف ازاستفاده گردد

ه نمایید استفاد "سایر"وین زیر استفاده نموده و در صورتی که با شکایتی مواجه شدید که در لیست زیر نبود از عنوان لذا خواهشمنداست از عنا

اد شکایات مطرح شده در ان موضوع زیاد می باشد لطفا به کارشناسان محترم اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و امادر صورتی که تعد

 اعلام نمایید تا اقدامات لازم را جهت افزودن آن نوع شکایت در لیست زیر انجام دهند.

 ننمودن خدمت هیارا 

 خدمت هیدر ارا اشتباه 

 درمان ریاز س یناکاف یرسان اطلاع 

 کم یرفاه اناتامک 

 توسط پرستار بیآس 

 توسط پزشک بیآس 

 نامناسب پرستار برخورد 

 نامناسب پرسنل برخورد 

 نامناسب پزشک برخورد 

 نامناسب ییپاسخگو 

 نامناسب پرستار ییپاسخگو 

 نامناسب پزشک ییپاسخگو 

 اشتباه پرستار جریپروس 

 اشتباه پزشک جریپروس 

 خدمت هیدر ارا ریتاخ 

 ینامناسب و ناکاف زاتیتجه 

 نادرست پزشک صیتشخ 

 یماریندادن ب صیتشخ 

 استرداد درخواست 

 یاضاف نهیهز افتیدر 

 ننمودن پرستار یدگیرس 

                                                           
 .به پیوست فرم استاندارد ارسال گردیده است 1
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 ننمودن پزشک یدگیرس 

 یشرع نیننمودن مواز تیرعا 

 ننمودن نظافت تیرعا 

 یمارستانیب عفونت 

 دارو کمبود 

 شدن عمل کنسل 

 شدن جواب مفقود 

 از انتقال یتینارضا 

 ندیاز فرآ یتینارضا 

 یتخت خال نبود 

 سایر 

 

ل / مسووایشان / کارشناس مسوول متشاکی مافوق رابط رسیدگی به شکایات به همراهداشته باشد، در صورتی که شکایت فوریت  -11

یت  بوده شکایات موظف به حضور در محل شکا و یا هر شخص دیگر که مسوولیت آن حوزه شکایات را به عهده دارد فرایند آنبه  پاسخگویی

درصورت کافی بودن مستندات و تطبیق شکایت با مقررات مربوطه در صورت محق بودن شاکی ضمن رفع مشکل وی  و گردددرمحل بررسی  

اخذ رضایت از شاکی چه بصورت شفاهی و چه کتبی صورت گرفته و نتیجه را طی یک و به هر نحو ممکن )در صورت نیاز مداخله مسوولین( 

با امضا حاضرین  به مدیریت بیمارستان و اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ارسال نمایند. ارسال ننمودن صورتجلسه  1صورتجلسه

به مدیریت و یا اداره بازرسی تخلف محسوب شده و رابط رسیدگی به شکایات مسوول این تخلف می باشد. هدف از این فرآیند جلوگیری از 

 و اصلاح فرآیند می باشد. تکرار شکایات مشابه

می باشد با راهنمایی ایشان جهت تماس به آن اداره شکایات را  MCMCدر صورتی که پیگیری شکایات در حیطه اختیارات اداره  -11

 مختومه نمایید.

اولیه  بررسی در صورت ناکافی بودن مستندات شاکی و یا فوریت نداشتن آن و یا قابل بررسی نبودن توسط رابط، زمان مورد نیاز جهت -11

 :گردد، به شاکی اعلام سپس شکایات به اداره بازرسی دانشگاه جهت بررسی ارسال  2شکایات را طی یک رسید استاندارد

 شکایت مورد نظر به اطلاع متشاکی رسانده شود و مستندات ارایه شکایت و مهلت پاسخگویی وی ثبت گردد. -11

به شاکی اگر ایشان همچنان از نتیجه رسیدگی به شکایت ناراضی بود ایشان را جهت در صورت منتفی بودن شکایت و اعلام نتیجه شکایت  -11

 پیگیری به اداره بازرسی دانشگاه راهنمایی نمایید.

 

. گردد ثبت و جراا بایستینتیجه بررسی  صورت این دریا نتیجه بررسی شکایت اعتراضی نداشته   پیشنهادی اقدام،  اتخاذ شده تصمیمبه  شاکی اگر 

 و به مدیریت جهت بررسی و اقدامات  بعدی ارجاع شود. مفتوح بایستی شکایت صورت آن در نپذیرد را پیشنهادی اقدام یا تصمیم شاکی اگر

 

 چگونگي رسیدگي به شكايات دريافت شده .2.2

 

 د. نداشته باشگزارش گیري قابلیت  به نحويكه ،ثبت بايد ،دريافت شده)به غیر از گزارش ها(ي/ نظرهابطور كلي همه شكايات

                                                           
 ه است.صورتجلسه به پیوست ارسال گردید 1

 ه استرسید استاندارد به پیوست ارسال گردید 1
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 یا هر موضوع که  -د نقض قوانین اداری توسط همکار درصورتیکه همکاران از همکاران درون واحد شکایت دارند و آن شکایات درمور

 گاه ارسال گردد.شنبیمارستان و به اداره بازرسی دا همزمان به مدیریتباید پس از ثبت،  ،باشد  -است  درارتباط با محیط کار

  راجع به مباید باشد،  -است که خارج از تعهدات و قوانین اداری -درصورتیکه شکایات همکار از همکار مربوط به توافقات فی مابین ایشان

همچنین ایشن را راهنمایی نمایید  پیگیری های لازم را انجام دهند.مطابق دیگر شهروندان، و به نموده ذی صلاح خارج از دانشگاه مراجعه 

 رت نیاز به اداره بازرسی و پاسخگویی شکایات و یا وبسایت آن مراجعه و گزراش خود را اعلام نمایند.تا درصو

  اداره حقوقی بیمارستان می باشد. به این شکایات، به بیمارستان شکایات داشته باشد، مسوو ل پیگیری 1از مراجعین همکار،در صورتیکه 

  ک ا ارایه ی، بکارکنان باشد و مراجعه کننده صرفا جهت اعتراض به رفتار ایشان مراجعه نموده استدر صورتیکه نارضایتی از نحوه برخورد

اين فرمها در سامانه اي : نمایید و حتما برای  ایشان توضیح داده شود که  را درخواست تکمیل آنبه ایشان،  1فرم نظرسنجی استاندارد

 باشد، اين نظراتايشان بیش از حد تعیین شده  در طول سال برخورد نامناسب يال و و افرادي كه در طول يک فصثبت گرديده  2بنام رشد

مراجع ديگر از قبیل حراست، گزينش و هیات بدوي رسیدگي به تخلفات اداري كاركنان مي توانند از و  تاثیرگذاشته در ارزشیابي ايشان 

لاعات و اطفرم ارایه پس از لطفا  رابطین محترم رسیدگی به شکایات .نماينديافته در موارد مرد نیاز استفاده ايشان اطلاع برخورد   سوابق

 فرم ثبت شده در سامانه رشد را دریافت و در شناسهرابه رابط تکریم ارباب رجوع ارایه نمایند و از ایشان  1تکمیل شده به شخص معترض، فرممربوطه 

 بانک اطلاعاتی خود ذخیره نمایند.

 گزارش نماید. به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اندازه باشد مدیریت می تواند ی ثبت شده برای شخص بیش ازدرصورتیکه تعداد فرمها 

 باید به همراه مسوول قسمتی که ازآن شکایت شده در محل حاضر و  ، رابط شکایت هایی که فوریت داشته و نیاز به حضور رابط برای رسیدگی دارد

فاقد اعتبار می باشد و رابط رسیدگی  1مربوطه نتیجه بررسی ثبت گردد. در غیراینصورت گزارش شکایات مرتفع گردیده در محل 1حتما در صورتجلسه 

ف خود کوتاهی نموده است. بطور کلی هدف از این صورتجلسه، مستند نمودن شکایات مطرح شده، حل شده در محل وجمع یم وظاابه شکایات در انج

 به آنها جهت بررسی و اصلاح فرآیند و یا برخورد با خاطی می باشد. آوری اطلاعات مربوطه

 که  دینما ییرا راهنما شانیموظف است ا اتیبه  شکا یدگیباشد، رابط رس یپزشک یخطا ایدرمان و به علت قصور و  طهیدر ح تیشکا کهیدرصورت

 :دینما یریگیو همزمان پ ریخود را حتما به دو روش ز اتیچگونه شکا

 گردد( یریگیاز تهران پ دیبا تیاز موضوع، شکا کسالیاستان)درصورت گذشت  یبه سازمان نظام پزشک مراجعه .1

 1819به شماره MCMC یدرمان یمراقبت ها شیبا مرکز پا تماس .1

 اداره 7مربوط به اختیارات همچنین ت داشته ویفورت، در صورتیکه شکایMCMC 8  برای تماس با آن لطفا اقدامات لازم جهت راهنمایی ایشان باشد

 .مرکز صورت گیرد

  به  ع وقتدر اسر باید -منظور شکایاتی است که پس از بررسی رابط و مسوولین بیمارستان حقی از شاکی تضییع گردیده باشد -کلیه شکایات وارده

 اداره بازرسی گزارش گردد.

 ی و پیگیری نمی باشد باید به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات قابل بررس و یا مدیریت بیمارستان کلیه شکایاتی که در بیمارستان توسط رابط

نهایی  نزله پاسخدانشگاه ارسال و طی  رسید استاندارد)که قبلا توضیح داده شد( به شاکی زمان لازم جهت بررسی اولیه آن را اعلام نمایید. این زمان به م

 جهت بررسی اولیه آن لازم دارد تا در صورت نیاز اقدامات، مستندات و .... را دریافت نماید.نتیجه شکایات نمی باشد وفقط زمانی است که اداره بازرسی 

 الزامی است. از شاکی و درج در پرونده شکایات اخذ رضایت 

                                                           
 و .... مراجعین عبارتند از بیمار، همراه بیمار، پیمانکاران 1
 مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع 2
ثبت می گردد و در سامانه یکپارچه اطلاعات کارمند نیز برای شخص یک پیغام   //:roshd.sums.ac.irhttpآدرس در سامانه رشد به  اطلاعات فرم 3

 محرمانه ارسال می گردد که برای شما یک فرم نظرسنجی برخورد نامناسب ثبت گردیده است.

 .رابط تکریم ارایه نماییدو اصل را به  داشتهنزد خود نگه یا کپی فرم را  4

 فرم صورتجلسه به پیوست ارسال گردید 5

 حل و فصل می نمایند و مستنداتی برای تعداد آن ندارند. ،مدعی می باشند که بسیاری از شکایات را درمحلمعمولا رابطین  6

 .مراجعه نمایید http://darman.sums.ac.ir/mcmc لطفا به آدرسوظایف این مرکز  و اختیارات از جهت اطلاع 7

 1819پایش مراقبت های درمانی به شماره  مرکز 8

http://www.roshd.sums.ac.ir/
http://darman.sums.ac.ir/mcmc
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  ی،ارزیابی تماس با اداره بازرسبه کلیه شاکیانی که از نتیجه و یا نحوه رسیدگی به شکایات در بیمارستان اعتراض دارند باید با کمال احترام، آدرس و نحوه

 عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه اطلاع رسانی گردد.

 

 رديابي شكايت .2.2

خرین آقابلیت ردیابی داشته و و تا جلب رضایت شاکی یا اتخاذ تصمیم نهایی  فرآینددر تمام مراحل ) آنشکایت بایستی از ابتدای دریافت 

 .ایشان بوده و یا به وی گزارش گردد ترسوضعیت شکایت به محض درخواست شاکی در دس

 

 اعلان نتیجه بررسي .2.2

ه شکایات را به شاکی اعلام نماید و مستندات مربوطه را ثبت نماید. نتیج در اسرع وقت است پس از بررسی شکایات بیمارستان موظف

ین مستندات برای مواردی است که به مستندات مربوط به ساعت تماس، روز، شخص تماس گیرنده و ...... در فرم شکایات ثبت گردد.ا

 شاکی تماس گرفته شده و از ایشان درخواست شده است برای دریافت کتبی نتیجه بررسی شکایات مراجعه نمایند.

 مستمر نگهداری و بهبود .2

 اطلاعات آوري جمع .2.2

 ،شکایات و نگهداری ثبت برای اجرایی های روش داری، راز و شاکیان شخصی اطلاعات حفظ از اطمینان ضمن بایستی مرکز ارایه خدمات سلامت

 : باشد ذیل موارد شامل بایستی امر این.  نماید مستقر و ایجاد را ها آن مدیریت ،سوابق این از استفاده ،دهی پاسخ

 .  سوابق امحای و بایگانی نگهداری، بندی، دسته آوری، جمع شناسایی، مراحل تعیین •

 ضبط وسایل و الکترونیکی های فایل مانند مواردی حفظ برای کوشش نهایت ها، آن نگهداری و شکایت یک به رسیدگی سوابق ثبت •

 .  بروند دست از فرسودگی یا نادرست استفاده دلیل به توانند می وسایل این در سوابق زیرا مغناطیسی،

 .  اند نموده دریافت شکایات به رسیدگی فرآیند در دخیل افراد که هایی دستورالعمل و آموزشی سوابق نگهداری •

 این وی، نماینده یا شاکی توسط اسناد نمایش و ارایه های درخواست به دهی پاسخ برای سلامت خدمات ارائه مرکز معیارهای تعیین •

 . بود خواهد اطلاعات ارایه قالب و شکل ، استفاده به مجاز شخص ارایه، قابل اطلاعات نوعزمانی، محدوده شامل معیارها

 .شخصی غیر شکایات به مربوط آماری های داده برای عمومی رسانی اطلاع زمان و چگونگی تعیین •

 

 شكايت به رسیدگي فرآيند پايش .2.1

 رسیدگی به شکایات، منابع مورد نیاز )از جمله کارکنان( و داده های جمع آوری شده بایستی مد نظر قرار گیرد.  فرآیندپایش مستمر 

 شاکیان رضایت سطح تعیین برای رسیدگی به شکایات بایستی بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی و اندازه گیری شود. فرآیندعملکرد 

 استفاده دیگر فنون یا تصادفی های بررسی از توان می منظور این برای. شود انجام 1ای دوره اقدامات بایستی شکایات به رسیدگی فرآیند به نسبت

رسیدگی به شکایات را فراهم نموده و یا انجام دهد تا عملکرد آن را مورد  فرآیندبیمارستان بایستی امکان ممیزی های دوره ای و منظم نمود. 

 ارزیابی قرار دهد . ممیزی بایستی اطلاعات مربوط به موارد ذیل را فراهم نماید : 

  .با روش های اجرایی رسیدگی به شکایات فرآیندانطباق  •

 ها برای دستیابی به اهداف رسیدگی به شکایات  فرآیندبودن  مناسب •

بازنگری  . نتایج ممیزی بایستی در دادرسیدگی به شکایات را می توان به عنوان بخشی از ممیزی در سیستم مدیریت کیفیت،انجام  فرآیندممیزی 

رسیدگی به شکایات مورد استفاده قرار  فرآیندی بهبود در های مدیریت مرکز ارائه خدمات سلامت به منظور شناسایی مشکلات و معرفی روش ها

 .انجام شود ،. ممیزی بایستی توسط افراد ذیصلاح خارج از حوزه فعالیت مورد ممیزی ردگی

 

 شكايات ارزيابي و تحلیل .2.2

                                                           
 .و یا تماس با شکایان بصورت انتخاب اتفاقی باشددر زمان اتمام شکایت  و اعلان نتیجه به شاکی باشد  این اقدامات می تواند با ارایه  فرم نظر سنجی استاندارد  1
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نفرد رخ شونده و به صورت مهمه شکایات بایستی طبقه بندی و سپس تحلیل شده تا مشکلات و روند هایی را که به صورت سیستماتیک،تکرار 

د و یا فرآیند ایجا. اگر نتوان شکایت گرددز تکرار آن در آینده جلوگیری و اداده اند به منظور کمک به رفع علل اصلی آن ها شناسایی گردند

به تصمیمی اثربخش مطرح و  ، موضوع در آن صورت در سریع ترین زمان ممکن در جلسات مربوطه دراسرع وقت مرتفع نمودرا کننده شکایات 

 .گرددهدایت 

 

 شكايات به رسیدگي فرآيند مورد در مديريت بازنگري .2.2

رسیدگي به شكايات را با اهداف زير مورد بازنگري قرار  فرآيندمديريت رده بالاي مركز ارائه خدمات سلامت بايستي بطور مرتب 

 دهد : 

  . حصول اطمینان از تداوم مناسب بودن،کفایت ، اثربخشی و کارآیی آن 

  شناسایی و توجه به موارد نامنطبق در زمینه های بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی، ارباب رجوع ، الزامات مربوط به قوانین و

 مقررات . 

  رسیدگی به شکایات فرآیندشناسایی و اصلاح عیوب( ) 

 رسیدگی به شکایات و خدمات ارائه  شده  فرآیندنیاز به تغییرات در  تشخیص فرصت های بهبود و 

  . ارزیابی تغییرات بالقوه در خط مشی و اهداف رسیدگی به شکایات 

 بازنگري مديريت بايستي شامل اطلاعات زير باشد :  درونداد

  . عوامل دورنی نظیر تغییرات در خط مشی، اهداف، ساختار سازمانی، منابع در دسترس و خدمات ارائه شده 

  . عوامل بیرونی نظیر تغییرات در قوانین، فعالیت های رقابتی و یا نو آوری های فناوری 

  فرآیندتایج پایش مستمر رسیدگی به شکایات،شامل بررسی های مربوط به رضایت ارباب رجوع و ن فرآیندعملکرد کلی .  

  نتایج ممیزی ها 

  وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه 

  اقدامات پیگیرانه مربوط به بازنگری های قبلی مدیریت و 

  . توصیه هایی برای بهبود 

 برونداد بازنگري مديريت بايستي شامل موارد زير باشد : 

  رسیدگی به شکایات .  فرآیندتصمیمات و اقدامات مرتبط با بهبود اثر بخشی و کارآیی 

  پیشنهادهایی برای بهبود خدمات 

 .)تصمیمات و اقدامات مرتبط با نبازهای شناسایی شده ی منابع )برای مثال برنامه های آموزشی 

 خدمات هارائ مرکز نتیجه در.  بخشد بهبود مستمر طور به را شکایات هب رسیدگی فرآیند کارایی و اثربخشی بایستی سلامت خدمات ارائه مرکز

 هایی وآورین نیز و پیشگیرانه و اصلاحی اقدامات از توان می موضوع این به دستیابی برای.  بخشد بهبود مستمر بطور را خود خدمات کیفیت تواند می سلامت

 بعمل قداما شوند می شکایت به منجر که بالقوه و موجود مشکلات علل ساختن طرف بر برای بایستی سلامت خدمات ارائه مرکز کرد استفاده بهبود زمینه در

 :  بایستی سلامت خدمات ارائه مرکز.  شود پیشگیری و جلوگیری بترتیب آنها، وقوع یا مجدد وقوع از تا آورد

 

 . گیرد کار به آنرا و نموده شناسایی و کشف را روش بهترین شکایات به رسیدگی برای •

 .دهد توسعه دربیمارستان را مداری مشتری رویکرد •

 .کند قدردانی و شناسایی را شکایاتبررسی و دریافت  در نوآوری •

 پايان
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