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 ملخص

طب الطواريء في المملكة لفي مركز المقدمة الرعاية الصحية عن المرضى  رضا( تقييم مستوى 1هذه الدراسة إلى: ) تهدف: الهدف

 .منبئات مستوى الرضا( تحديد 2)و العربية السعودية

ممن صنفوا بمستوى حاالت الخطورة الثالثة والرابعة حسب معيار الفرز مريض بالغ  093مستقبلية لعينة من دراسة طريقة الدراسة: 

يوليو  بداية شهر عربية السعودية في الفترة منبمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، المملكة ال الطوارئمركز طب  زارواو الكندي 

إستقبال مركز الطواريء إلى أن تم  وصولهم إلىن من وقت المستهدفي. تمت متابعة المرضى 2311نهاية شهر سبتمبر من عام حتى و

باستخدام إجراء المقابلة الشخصية معهم وقياس مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة  ند ذلك تموع ،إجراء الكشف عليهم من قبل الطبيب

مقارنة أيضا  تالعالقة مع الطاقم المعالج. تم( 2)وضوح المعلومات الطبية و( 1) معتمدة في دراسات سابقة وتتضمن مجالين: استبانة

عن الحياة بشكل عام. جمعت  رضاال مستوى وأيضا قياس ،بما قبلهاالطواريء زيارة مركز طب إدراك المرضى للحالة الصحية بعد 

 .p≤0.05الخطي المتعدد مع اعتبار درجة معنوية عند  االنحداراستخدم تحليل  ض والرعاية الصحية.ة بخصائص المريالبيانات المتعلق

في ، %(3..8) عن الخدمة الصحية المقدمة لديهم مستوى عال من الرضا كان  العينةمرضى النتائج أن ثلث أظهرت النتائج: 

ن المتوسط الحسابي للنسبة المئوية لدرجة الرضا يساوي ، وكاأظهروا عدم رضاهم عن الخدمة منهم %2...حين أن 

 معنوي عوامل اإلرباك المحتملة ظهر ارتباط لدى المرضى. بعد ضبط ةعاكسا درجة رضا متوسط، %±02.73.23.8

وطول فترة  p<0.001)) جنس الذكور بكل من: الخدمة المقدمة في مركز طب الطوارئالرضا عن مستوى نخفاض ال

لم و. (p<0.001)الطوارئ  لمركز طب إدراك الحالة الصحية مقارنة بوقت الوصولمستوى وانخفاض  (p=0.032)اإلنتظار 

 .لطواريءا لمركز طب  عن زيارته لرضا المريضمعنويا الرضا عن الحياة بشكل عام مؤشرا مستوى يكن 

لتحسين الخدمة المقدمة وخصوصا في  األساسيالعامل المعنوي الوحيد الذي يمكن تعديله و االنتظاروقت  كانالخالصة: 

 .الطارئة لحاالتا
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