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  چكيده 

خدمات درماني به دليل سر و كار داشتن با سالمت افراد جامعه يكي از خدمات بسيار مهم محسوب مي شود و اغلب كشورها در : هدف

جامعه ايثار گر نيز، خدماتي را در اين . اري هايي را براي آن پيش بيني مي كنندذاگوني دارند و سرمايه گاين زمينه برنامه هاي گون

ميزان رضايت  منزلت و مقام اين گروه از جامعه در اين تحقيق سعي شده مشكالت خاص و كه با توجه به  زمينه دريافت مي كند

  .گيردمورد بررسي قرار از خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران  جانبازان

براي اين منظور، ميزان رضايت جانبازان از خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، رابطه آن با  :مواد و روش ها

   .ت جانبازان از اين بيمه مورد بررسي قرار گرفتنوع و درصد جانبازي و تعيين ساير عوامل مرتبط با رضاي

انتخاب ) بر اساس نوع جانبازي(نفر از جانبازان شهر تهران كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي 138 در اين بررسي: يافته ها

آوري و با استفاده  ي شده بود، جمعكه در اين زمينه طراح سؤالي33  پرسشنامههاي آن به وسيله ي  شدند به سواالت پاسخ دادند و داده

طرفه،  اي، تحليل واريانس يك هاي مركزي و پراكندگي، نمودارهاي ستوني و هيستوگرام، نمودار جعبه هاي فراواني، شاخص از جدول

مربع كاي، اي و آزمون  هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن، جدول توزيع فراواني دوسويه، نمودار ستوني خوشه نمودار پراكنش، آزمون

  .تجزيه و تحليل شدند

رضايت جانبازان از خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران در حد : نتايج در اين بررسي نشان دادند  :نتيجه گيري

اين تفاوت معني باشد، بين رضايت از خدمات درماني ارائه شده به تفكيك نوع جانبازي  تفاوت كمي مشاهده مي شود كه  متوسط مي

  .دار نيست اما در رضايت جانبازان از خدمات درماني به تفكيك درصد جانبازي، تفاوت بيشتري مشاهده مي شود

  

  ر ايثارگرانوخدمات درماني، جانباز، رضايت، بنياد شهيد و ام:  كليدواژه

  

  

  4/4/88: تاريخ دريافت

  12/6/88: تاريخ پذيرش

                                                      
i  105:   طرح كد.اين تحقيق با استفاده از اعتبارات پژوهشكده مهندسي و علوم پرشكي جانبازان انجام گرفته استP- - 86 
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  34                     رضايت سنجي جانبازان از خدمات درماني
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  مقدمه

كه به عنوان موثرترين  سازمانها  براي آن تاسيس شده اند

و كار ساز ترين واحدهاي اجتماعي ، هدفهاي خود را در 

و باعث رفاه انسانها  )7(حد انتظار جامعه تحقق بخشند

و براي رسيدن به اين منظور همواره با مسائل ) 5(شوند

در هر يكي از مسائل موجود در  .گوناگوني مواجه بوده اند

باشد زيرا نيازها، سازمان تامين نياز هاي مشتري مي 

خواست ها و انتظارات مشتركين تاثيرات بنياد ي بر 

همواره تحت تاثير تمايالت و  آن سازمانها دارد و تغييرات

از ديدگاه سنتي مشتري كسي  )5(عاليق مشتريان است

اين . كند  است كه فرآورده هاي شركت را خريداري مي

:  كنند ميچنين تعريف و آن را  تعريف امروزه رسا نيست

ي كه يكسي كه سازمان مايل است تا با ارزش ها

يا به عبارتي مشتري . آفريند بر رفتار او اثر بگذارد مي

  ).6(آورد هايش را برايمان مي هكسي است كه خواست

خدمات به مشتريان به عنوان بخش تفكيك ناپذير از 

امروزه   و روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند ،زندگي

 ات يك سازمان موفق، خالق و كارآمد آن استاز خصوصي

با استفاده  از  كه بتواند رضايت  مشتريان  را كسب كند و

خواسته هاي مشتريان خود سعي كند در جهت بهبود  

كيفيت قدم بردارد و خدماتي را ارائه دهد كه  مورد قبول  

اين رضايت مشتري  در حقيقت مي توان گفت.واقع شوند

ميمات واقدام سازمان را روشن مي است كه چگونگي تص

و رضايت عبارت است از واكنش عاطفي فردي، ) 5(كند

استفاده كننده نسبت به خدمات ارائه شده؛ به طور كلي 

هر استفاده اي از خدمات كه باعث رفع يا كاهش نيازهاي 

فردي شده است و در او يك احساس دروني خوشايندي 

  ).2(رده اندبه وجود آورد را رضايتمندي تعريف ك

طبق نظر صاحبان نظريه مديريت كيفيت فراگير، مشتري 

مهمترين عامل در هدف گذاري فعاليت و تالش بهبود 

اين نظريه بر آن است كه تالش سازمان . كيفيت است 

بايد همواره در پيشي گرفتن از نيازهاي مشتري باشد و 

بايد همواره ارزش مطلوب و مستمري را به مشتريان ارائه 

بنابراين، نيازهاي حال و آينده مشتري بايد بطور . ندك

همسان مورد توجه قرار گيرد و سازمان بايد آگاه باشد كه 

وضعيت فرآورده ها و خدمات جايگزين كه نيازهاي 

مشتريان را تأمين مي كند مي تواند اثر بسيار مهمي در 

بنابراين مي توان گفت  .وضع سازمان بر جاي گذارد

در همة سازمانها ، نقش حياتي داشته و رضايت مشتري 

الزمة بقاء، تداوم و رشد سازمانها است، اما اين مسأله 

يعني رضايت مشتري در سازماني همچون بنياد شهيد 

بنابراين، با توجه به اهميت و . نقش برجسته تري دارد

ارزشي كه جانبازان براي بنياد شهيد و بطور كلي انقالب 

ا توجه به اين موضوع كه اكثريت اسالمي دارد ، و نيز ب

جمعيت جانبازان بدليل از دست دادن سالمتي خود براي 

دفاع از ميهن اسالمي به خدمات درماني نياز دارند، 

بايستي به خواسته ها و انتظارات آنان بويژه در زمينة 

  . درماني پاسخي مطلوب و شايسته دهد

رائه شده از جمله خدماتي كه در اين زمينه به جانبازان ا

است مي توان به خدمات بيمه همگاني و بيمه تكميلي 

بيمه همگاني و بيمه تكميلي تا سقف  اما. اشاره كرد

معيني خدمات درماني را به جانبازان و افراد تحت تكفل 

ايشان ارائه مي دهد و گاهي اوقات هزينه هاي پزشكي 

بسيار فراتر از سقف تعيين شده در بخشنامه ها و 

اي مزبور مي باشد كه صندوق اعتباري تحت قرارداده

عنوان صندوق ذخيره فني و بيمه تكميل پيش بيني شده 

سقف قرارداد بيمه تكميلي به  راست تا هزينه هاي مازاد ب

  . )1(جانبازان پرداخت گردد 

لذا با توجه به اهميتي كه جانبازان  براي سازمان بنياد 

ژوهش سعي شهيد و بطور كلي جامعه دارند، در اين پ

شده است رضايت آنها از اين خدمات مورد بررسي قرار 

  :بدين منظور سواالت زير مورد بررسي قرار گرفتند . گيرد

رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني ارائه شده . 1

  توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به چه ميزان است؟

بنياد ساير خدمات درماني ارائه شده توسط مشكالت . 2

  جانبازان چه هستند؟از نظر  شهيد و امور ايثارگران

رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني ارائه شده . 3

توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب نوع و درصد 

  جانبازي چگونه است؟

چه عواملي با رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني . 4

  ايثارگران ارتباط دارد؟ ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور

  

  مواد و روش كار

رضايت سنجي  بهبا توجه به اينكه در پژوهش مورد نظر 

،لذا شده استپرداخته  همگاني  جانبازان از خدمات بيمه

زمينه (اين تحقيق بر اساس طرح تحقيق از نوع پيمايشي 
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  35                       فريبرز درتاج و همكاران 
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و جامعه مورد مطالعه كليه جانبازان در  مي باشد) يابي

نفر است و با  55384شهر تهران مي باشند كه تعداد آنها 

توجه به تحقيقات پيشين و فرمولهاي حجم نمونه، در اين 

نفر از جانبازان انتخاب شدند كه از اين تعداد  400بررسي 

نفر  138نفر از اين خدمات استفاده كرده بودند و   173

  . را از اين خدمات مشخص نمودندرضايت خود 

افراد نمونه در اين بررسي با استفاده از روش نمونه گيري 

طبقه اي انتخاب شدند؛ به اين صورت كه تعداد افراد 

جانبازان نابينا، قطع عضو، اعصاب و (نمونه در هر گروه 

به نسبت تعدادشان در آن ) روان، نخاعي و نقص عضو

 .گروه مشخص شدند

سوالي رضايت از  33و داده ها با استفاده از پرسشنامه ي 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

ي. ايثارگران، گردآوري شدند  iدر اين بررسي پاياي

پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفاي كرونباخ  

پرسشنامه با مراجعه به متخصصان در  iiو اعتبار 896.0

  .به دست آمده است  873.0اين زمينه 

  

  نتايج

به منظور بررسي رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني 

ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، ميانگين 

امتياز سوال هاي مربوط به اين متغيير، به عنوان مقدار 

جانبازي كه از اين  173اين متغير محاسبه شد؛  از بين 

نفر رضايت خود را  138د، ان خدمات استفاده نموده

 4مشخص نموده كه از اين تعداد، ميزان رضايت 

%) 5.64(نفر 89كم، %) 8.26(نفر 37اصالً، %) 9.2(نفر

به طور كلي با . زياد بوده است%) 8.5(نفر 8متوسط و 

، رضايت جانبازان از )68.2(توجه به ميانگين امتياز متغير

ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

 . باشد  ايثارگران به ميزان متوسط مي

هاي مازاد  از پرداخت هزينه جانبازانرضايت جهت بررسي 

بر تعهدات بيمه همگاني و تكميلي مربوط به ويزيت 

ز ، ميانگين امتياپزشك توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران

سوال هاي مربوط به اين متغيير، به عنوان مقدار اين 

جانبازي كه از  173متغير محاسبه شده است و از بين 

ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

                                                      
i  Reliability 
ii Validity  

نفر رضايت خود را از  129اند،  ايثارگران استفاده نموده

هاي مازاد بر تعهدات بيمه همگاني و  پرداخت هزينه

مربوط به ويزيت پزشك توسط بنياد شهيد و امور  تكميلي

مشخص نموده كه از اين تعداد، ميزان رضايت  ايثارگران

%) 4.67(نفر 87كم، %) 1.27(نفر 35اصالً، %) 2 .3(نفر 3

به طور كلي با . زياد بوده است%) 1.3(نفر 4متوسط و 

، رضايت جانبازان از )54.2(توجه به ميانگين امتياز متغير

هاي مازاد بر تعهدات بيمه همگاني و  هزينهپرداخت 

تكميلي مربوط به ويزيت پزشك توسط بنياد شهيد و امور 

  .باشد  به ميزان متوسط مي ايثارگران

هاي مازاد  از پرداخت هزينه جانبازانرضايت جهت بررسي 

بر تعهدات بيمه همگاني و تكميلي مربوط به خدمات 

، ميانگين  ايثارگران پاراكلينيكي توسط بنياد شهيد و امور

امتياز سوال هاي مربوط به اين متغيير، به عنوان مقدار 

جانبازي كه  173اين متغير محاسبه شده است و از بين 

از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

نفر رضايت خود را  130اند،  امور ايثارگران استفاده نموده

عهدات بيمه همگاني و هاي مازاد بر ت پرداخت هزينهاز 

تكميلي مربوط به خدمات پاراكلينيكي توسط بنياد شهيد 

مشخص نموده كه از اين تعداد، ميزان  و امور ايثارگران

 81كم، %) 5.11(نفر 15اصالً، %) 6.4(نفر 6رضايت 

به . زياد بوده است%) 521.(نفر 28متوسط و %) 3.62(نفر

، رضايت )94.2(رطور كلي با توجه به ميانگين امتياز متغي

هاي مازاد بر تعهدات بيمه  پرداخت هزينهجانبازان از 

همگاني و تكميلي مربوط به خدمات پاراكلينيكي توسط 

  .باشد  به ميزان متوسط مي بنياد شهيد و امور ايثارگران

مازاد بر هاي  از پرداخت هزينه جانبازانرضايت بررسي 

اقدامات پزشكي تعهدات بيمه همگاني و تكميلي در مورد 

توسط بنياد  انجام شده در رابطه با مجروحيت جانبازان

جانبازي كه  173نشان داد از بين  شهيد و امور ايثارگران

از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

نفر رضايت خود را از  92اند،  امور ايثارگران استفاده نموده

بيمه همگاني و مازاد بر تعهدات هاي  پرداخت هزينه

تكميلي در مورد اقدامات پزشكي انجام شده در رابطه با 

 توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مجروحيت جانبازان

 يا از اين خدمات و اقدامات استفاده(مشخص نموده

اصالً، %) 4.5(نفر 5كه از اين تعداد، ميزان رضايت ) نكرده

 10متوسط و %) 6.69(نفر 64كم، %) 1.14(نفر 13
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  36                     رضايت سنجي جانبازان از خدمات درماني
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به طور كلي با توجه به . زياد بوده است%) 9.10(نفر

پرداخت ، رضايت جانبازان از )73.2(ميانگين امتياز متغير

مازاد بر تعهدات بيمه همگاني و تكميلي در هاي  هزينه

مورد اقدامات پزشكي انجام شده در رابطه با مجروحيت 

به ميزان  توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران جانبازان

  .باشد  مي سطمتو

هاي مربوط به  از پرداخت هزينه بررسي رضايت ان

ها  خدمات سزارين و زايمان طبيعي براي همسران آن

 173نشان داد از بين  شهيد و امور ايثارگران بنياد توسط

جانبازي كه از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد 

نفر رضايت  87اند،  شهيد و امور ايثارگران استفاده نموده

هاي مربوط به خدمات سزارين و  پرداخت هزينهخود را از 

ها توسط بنياد شهيد و  زايمان طبيعي براي همسران آن

يا از اين خدمات و اقدامات (مشخص نموده امور ايثارگران

 6كه از اين تعداد، ميزان رضايت ) استفاده نكرده

 %)9.14(نفر 13كم، %) 4.72(نفر 63اصالً، %) 9.6(نفر

به طور كلي با . زياد بوده است%) 7.5(نفر 5متوسط و 

، رضايت جانبازان از )49.2(توجه به ميانگين امتياز متغير

هاي مربوط به خدمات سزارين و زايمان  پرداخت هزينه

ها توسط بنياد شهيد و امور  طبيعي براي همسران آن

  . باشد  به ميزان كم مي ايثارگران

از خدمات دندانپزشكان  بازانجانرضايت به منظور بررسي 

، طرف قرارداد سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران

ميانگين امتياز سوال هاي مربوط به اين متغيير، به عنوان 

 173مقدار اين متغير محاسبه شده است و از بين 

جانبازي كه از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد 

نفر رضايت  93 اند، نمودهشهيد و امور ايثارگران استفاده 

خدمات دندانپزشكان طرف قرارداد سازمان خود را از 

يا از اين (مشخص نموده بنياد شهيد و امور ايثارگران

كه از اين تعداد، ميزان رضايت ) خدمات استفاده نكرده

 12كم، %) 767.(نفر 63اصالً، %) 15.1(نفر 14

به . زياد بوده است%) 34.(نفر 4متوسط و %) 912.(نفر

، رضايت )07.2(طور كلي با توجه به ميانگين امتياز متغير

خدمات دندانپزشكان طرف قرارداد سازمان جانبازان از 

  .باشد  به ميزان كم مي بنياد شهيد و امور ايثارگران

از خدمات مربوط به  جانبازانرضايت به منظور بررسي 

هاي صعب العالج هنگام استفاده از خدمات  بيماري

، ميانگين امتياز  بنياد شهيد و امور ايثارگران درماني

سوال هاي مربوط به اين متغيير،  به عنوان مقدار اين 

جانبازي كه از  173متغير محاسبه شده است و از بين 

ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

نفر رضايت خود را از  80اند،  ايثارگران استفاده نموده

هاي صعب العالج هنگام  مربوط به بيماريخدمات 

 استفاده از خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران

كه از اين ) يا از اين خدمات استفاده نكرده(مشخص نموده

%) 80(نفر 64اصالً، %) 36.(نفر 5تعداد، ميزان رضايت 

به . زياد بوده است%) 5(نفر 4متوسط و %) 8.8(نفر 7كم، 

، رضايت )37.2(جه به ميانگين امتياز متغيرطور كلي با تو

هاي صعب العالج  خدمات مربوط به بيماريجانبازان از 

هنگام استفاده از خدمات درماني بنياد شهيد و امور 

  .باشد  به ميزان كم مي ايثارگران

هاي مربوط به  از پرداخت هزينه جانبازانرضايت بررسي  

ت درماني بنياد درمان ناباروري هنگام استفاده از خدما

جانبازي كه  173نشان داد از بين  شهيد و امور ايثارگران

از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

نفر رضايت خود را از  87اند،  امور ايثارگران استفاده نموده

هاي مربوط به درمان ناباروري هنگام  پرداخت هزينه

 و امور ايثارگراناستفاده از خدمات درماني بنياد شهيد 

كه از اين ) يا از اين خدمات استفاده نكرده(مشخص نموده

%) 73.6(نفر 64اصالً، %) 6.9(نفر 6تعداد، ميزان رضايت 

زياد بوده %) 43.(نفر 3متوسط و %) 116.(نفر 14كم، 

به طور كلي با توجه به ميانگين امتياز . است

هاي  هزينهپرداخت ، رضايت جانبازان از )45.2(متغير

مربوط به درمان ناباروري هنگام استفاده از خدمات 

 .باشد به ميزان كم مي درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران

از ارائه خدمات مربوط  جانبازانرضايت به منظور بررسي 

به تهيه دارو و تجهيزات پزشكي در هنگام استفاده از 

ور خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و ام

ميانگين امتياز سوال هاي مربوط به اين متغيير،  ايثارگران

به عنوان مقدار اين متغير محاسبه شده است و از بين 

جانبازي كه از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط  173

نفر  133اند،  بنياد شهيد و امور ايثارگران استفاده نموده

ارو و ارائه خدمات مربوط به تهيه درضايت خود را از 

تجهيزات پزشكي در هنگام استفاده از خدمات درماني 

مشخص  ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران

اصالً، %) 5.7(نفر 10نموده كه از اين تعداد، ميزان رضايت 
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 11متوسط و %) 4.65(نفر 87كم، %) 8.18(نفر 25

به طور كلي با توجه به . زياد بوده است%) 3.8(نفر

ارائه ، رضايت جانبازان از )62.2(امتياز متغيرميانگين 

خدمات مربوط به تهيه دارو و تجهيزات پزشكي در هنگام 

استفاده از خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

  .باشد  به ميزان متوسط مي امور ايثارگران

ها هنگام  از نحوه پرداخت هزينه جانبازانرضايت بررسي 

 ماني بنياد شهيد و امور ايثارگراناستفاده از خدمات در

جانبازي كه از ساير خدمات  173نشان داد ، از بين 

درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 

نحوه نفر رضايت خود را از  125اند،  استفاده نموده

ها هنگام استفاده از خدمات درماني بنياد  پرداخت هزينه

نموده كه از اين تعداد،  مشخص شهيد و امور ايثارگران

 82كم، %) 4.22(نفر 28اصالً، %) 2.3(نفر 4ميزان رضايت 

به . زياد بوده است%) 8.8(نفر 11متوسط و %) 6.65(نفر

، رضايت ).672(طور كلي با توجه به ميانگين امتياز متغير

ها هنگام استفاده از  نحوه پرداخت هزينهجانبازان از 

به ميزان  مور ايثارگرانخدمات درماني بنياد شهيد و ا

 .باشد  متوسط مي

از امور اداري بخش  جانبازانرضايت به منظور بررسي 

ميانگين امتياز سوال  درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران

هاي مربوط به اين متغيير، به عنوان مقدار اين متغير 

جانبازي كه از ساير  173محاسبه شده است و از بين 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

نفر رضايت خود را از  135اند،  ايثارگران استفاده نموده

 امور اداري بخش درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران

 2مشخص نموده كه از اين تعداد، ميزان رضايت 

%) 9.48(نفر 66كم، %) 1.11(نفر 15اصالً، %) 5.1(نفر

به طور كلي با . زياد بوده است%) 5.38(نفر 52متوسط و 

، رضايت جانبازان از )19.3(توجه به ميانگين امتياز متغير

به  امور اداري بخش درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران

  .باشد  ميزان متوسط مي

مقايسه رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني ارائه شده 

ور ايثارگران برحسب نوع جانبازي توسط بنياد شهيد و ام

نشان داد ، ميانگين امتياز رضايت از ساير خدمات درماني 

جانباز  1ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران در 

جانباز  10، در 452.جانباز قطع عضو  5 .29.3نخايي 

و در  73.2جانباز نقص عضو  26، در 67.2اعصاب و روان 

همچنين . بوده است 66.2جانباز با چند نوع جانبازي  94

خط تيره داخل (اي با توجه به ميانه  در نمودار جعبه

، بين امتياز رضايت از ساير خدمات درماني ارائه )جعبه

شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به تفكيك نوع 

شود، همچنين با  جانبازي تفاوت بسيار كمي مشاهده مي

، بين پراكندگي )طول جعبه(امنه ميان چاركيتوجه به د

امتياز رضايت از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط 

بنياد شهيد و امور ايثارگران به تفكيك نوع جانبازي 

  .گردد  اختالف كمي مشاهده مي

دار  طرفه، معني همچنين با استفاده از تحليل واريانس يك

خدمات درماني  بودن تفاوت بين رضايت جانبازان از ساير

ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب نوع 

با توجه به  جدول تحليل واريانسدر .جانبازي بررسي شد

بيشتر از سطح ) 624.0(مقدار محاسبه شده ـ p هك اين

شود  رد نمي H0است، لذا در اين سطح،  05.0داري  معني

جانبازان و اين بدان معني است كه بين ميانگين رضايت 

از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

دار وجود  امور ايثارگران برحسب نوع جانبازي تفاوت معني

  ).1جدول (ندارد 

 
مقايسه ميانگين امتياز رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور (طرفه  تحليل واريانس يك. 1جدول 

  )ايثارگران برحسب نوع جانبازي

p مقدارـ  F  منبع تغييرات  مجموع مربعات  درجه آزادي  ميانگين مربعات 

624.0  655.0  

  نوع جانبازي  717.0  4  179.0

  خطا  863.35  131  274.0

  جمع 580.36 135  -
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مقايسه رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني ارائه شده 

توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب درصد 

داد ، ميانگين امتياز رضايت از ساير جانبازي نشان 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

 64، در 67.2درصد  25جانباز كمتر از  60 ايثارگران در

 50جانباز باالي  11و در  2.68درصد  50تا  25جانباز 

اي با  همچنين در نمودار جعبه. بوده است 44.2درصد 

، بين امتياز رضايت )ل جعبهخط تيره داخ(توجه به ميانه 

از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

امور ايثارگران به تفكيك درصد جانبازي تفاوت بسيار 

شود و با توجه به دامنه ميان  كمي مشاهده مي

، بين پراكندگي امتياز رضايت از ساير )طول جعبه(چاركي

و امور خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد 

ايثارگران به تفكيك درصد جانبازي نيز اختالف خيلي 

  .گردد  كمي مشاهده مي

دار  طرفه، معني همچنين با استفاده از تحليل واريانس يك

بودن تفاوت بين رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني 

ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران برحسب 

با  جدول تحليل واريانسدر . درصد جانبازي بررسي شد 

بيشتر از ) 337.0(مقدار محاسبه شده ـ p هك توجه به اين

رد  H0است، لذا در اين سطح،  05.0داري  سطح معني

شود و اين بدان معني است كه بين ميانگين رضايت  نمي

توسط بنياد  جانبازان از ساير خدمات درماني ارائه شده

شهيد و امور ايثارگران برحسب درصد جانبازي تفاوت 

  ).2جدول (دار وجود ندارد  معني

  

مقايسه ميانگين امتياز رضايت جانبازان از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور (طرفه  تحليل واريانس يك .2جدول 

  )برحسب درصد جانبازيايثارگران 

p مقدارـ  F  منبع تغييرات  مجموع مربعات  درجه آزادي  ميانگين مربعات 

337.0  098.1  

  درصد جانبازي  570.0  2  285.0

  خطا  269.34  132  260.0

  جمع 839.34 134  -

  

همچنين در نمونه مورد بررسي، با توجه به روند نزولي 

خيلي كم در نمودار پراكنش و همچنين ضريب 

 -1يا  1به سمت  rهر چه (همبستگي محاسبه شده 

نزديك شود همبستگي مثبت يا منفي قويتري بين دو 

، بين سن جانبازان و رضايت از ساير )متغير وجود دارد

نياد شهيد و امور خدمات درماني ارائه شده توسط ب

ايثارگران همبستگي منفي بسيار ضعيفي مشاهده 

  .گردد  مي

دار  همبستگي پيرسون، معني  همچنين با استفاده آزمون

بودن رابطه بين سن جانبازان و رضايت از ساير خدمات 

درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 

اي و  نمونه با در نظر گرفتن ضريب همبستگي. بررسي شد

بيشتر ) 770.0(مقدار محاسبه شده ـ pحجم نمونه، چون 

رد  H0است، لذا در اين سطح،  05.0داري  از سطح معني

شود و اين بدان معني است كه بين سن جانبازان و  نمي

رضايت از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد 

در  .داري وجود ندارد گران رابطه معنيشهيد و امور ايثار

نمونه مورد بررسي، با توجه به روند صعودي بسيار كم در 

نمودار پراكنش و همچنين ضريب همبستگي محاسبه 

شده، بين تحصيالت جانبازان و رضايت از ساير خدمات 

درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 .گردد  همبستگي مثبت بسيار ضعيفي مشاهده مي

دار  آزمون همبستگي پيرسون، معني همچنين با استفاده

بودن رابطه بين تحصيالت جانبازان و رضايت از ساير 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

با در نظر گرفتن ضريب .گردد ايثارگران بررسي مي

مقدار محاسبه ـ pاي و حجم نمونه، چون  همبستگي نمونه

است، لذا  05.0داري  بيشتر از سطح معني) 653.0(شده 

شود و اين بدان معني است كه  رد نمي H0در اين سطح، 

بين تحصيالت جانبازان و رضايت از ساير خدمات درماني 
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ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران رابطه 

  .داري وجود ندارد  معني

در نمونه مورد بررسي، با توجه به روند نزولي كم در 

ضريب همبستگي محاسبه  نمودار پراكنش و همچنين

شده، بين درصد جانبازي و رضايت جانبازان از ساير 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

  .گردد  ايثارگران همبستگي منفي ضعيفي مشاهده مي

دار  همچنين با استفاده آزمون همبستگي پيرسون، معني

بودن رابطه بين درصد جانبازي و رضايت جانبازان از ساير 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

با در نظر گرفتن ضريب همبستگي . ايثارگران بررسي شد 

مقدار محاسبه شده ـ pاي و حجم نمونه، چون  نمونه

نيست، لذا در  05.0داري  از سطح معني كمتر) 212.0(

شود و اين بدان معني است كه  رد نمي H0اين سطح، 

بين درصد جانبازي و رضايت جانبازان از ساير خدمات 

درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 

  .داري وجود ندارد  رابطه معني

ر در نمونه مورد بررسي، با توجه به روند نزولي كم د

نمودار پراكنش و همچنين ضريب همبستگي محاسبه 

شده، بين مدت مجروحيت جانبازان و رضايت از ساير 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

  .گردد  ايثارگران همبستگي منفي ضعيفي مشاهده مي

دار  همچنين  با استفاده آزمون همبستگي پيرسون، معني

حيت جانبازان و رضايت از بودن رابطه بين مدت مجرو

ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

 با در نظر گرفتن ضريب همبستگي. ايثارگران بررسي شد 

مقدار محاسبه ـ pحجم نمونه، چون  اي و نمونه

است، لذا  05.0داري  بيشتر از سطح معني) 340.0(شده

است كه  شود و اين بدان معني رد نمي H0در اين سطح، 

بين مدت مجروحيت جانبازان و رضايت از ساير خدمات 

درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران 

  .داري وجود ندارد  رابطه معني

در نمونه مورد بررسي، با توجه به روند نزولي بسيار كم يا 

عدم روند در نمودار پراكنش و همچنين ضريب 

زمان استفاده از ساير  همبستگي محاسبه شده، بين مدت

خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران و رضايت 

جانبازان از اين خدمات همبستگي منفي بسيار ضعيفي 

  .گردد  يا عدم همبستگي مشاهده مي

دار  با استفاده آزمون همبستگي پيرسون، معني همچنين

بودن رابطه بين مدت زمان استفاده از ساير خدمات 

درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران و رضايت جانبازان از 

با در نظر گرفتن ضريب . اين خدمات بررسي شد

مقدار محاسبه ـ pاي و حجم نمونه، چون  همبستگي نمونه

نيست، لذا  05.0داري  طح معنيكمتر از س) 668.0(شده 

شود و اين بدان معني است كه  رد نمي H0در اين سطح، 

بين مدت زمان استفاده از ساير خدمات درماني بنياد 

شهيد و امور ايثارگران و رضايت جانبازان از اين خدمات 

  .داري وجود ندارد  رابطه معني

در نمونه مورد بررسي، با توجه به روند صعودي كم در 

مودار پراكنش و همچنين ضريب همبستگي محاسبه ن

شده، بين آخرين زمان استفاده از ساير خدمات درماني 

بنياد شهيد و امور ايثارگران و رضايت جانبازان از اين 

  .گردد  خدمات همبستگي مثبت ضعيفي مشاهده مي

دار  همچنين با استفاده آزمون همبستگي پيرسون، معني

مان استفاده از ساير خدمات بودن رابطه بين آخرين ز

درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران و رضايت جانبازان از 

با در نظر گرفتن ضريب . اين خدمات بررسي شد

مقدار محاسبه ـ pاي و حجم نمونه، چون  همبستگي نمونه

است، لذا  05.0داري  بيشتر از سطح معني) 163.0(شده 

ن معني است كه شود و اين بدا رد نمي H0در اين سطح، 

بين آخرين زمان استفاده از ساير خدمات درماني بنياد 

شهيد و امور ايثارگران و رضايت جانبازان از اين خدمات 

  .داري وجود ندارد  رابطه معني

در نمونه مورد بررسي، با توجه به روند نزولي كم در 

نمودار پراكنش و همچنين ضريب همبستگي محاسبه 

د تحت تكفل جانبازان و رضايت از شده، بين تعداد افرا

ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

  .گردد  ايثارگران همبستگي منفي ضعيفي مشاهده مي

دار  با استفاده آزمون همبستگي پيرسون، معني همچنين

بودن رابطه بين تعداد افراد تحت تكفل جانبازان و رضايت 

شهيد و امور ايثارگران  از ساير خدمات درماني بنياد

اي و  با در نظر گرفتن ضريب همبستگي نمونه. بررسي شد

كمتر ) 161.0(مقدار محاسبه شده ـ pحجم نمونه، چون 

 H0نيست، لذا در اين سطح،  05.0داري  از سطح معني

شود و اين بدان معني است كه بين تعداد افراد  رد نمي

ت درماني تحت تكفل جانبازان و رضايت از ساير خدما
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ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران رابطه 

  .داري وجود ندارد  معني

رضايت از ساير خدمات درماني جانباز متأهل،  119از بين 

 34ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران در 

 6متوسط و %) 4.66(نفر 79اصالً و كم، %) 6.28(نفر

مجرد، جانباز  18تعداد زياد بوده است و از %) 5(نفر

رضايت از ساير خدمات درماني ، مطلقه و همسر فوت شده

 7ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران در 

 2متوسط و %) 50(نفر 9اصالً و كم، %) 9.38(نفر

  .زياد بوده است %) 1.11(نفر

مربع كاي،   همچنين بر اساس محاسبات از طريق آزمون

رابطه بين وضعيت تأهل جانبازان و رضايت دار بودن  معني

از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

مقدار ـ p كه با توجه به اين. امور ايثارگران بررسي شد

 05.0دار  محاسبه شده در دو آزمون بيشتر از سطح معني

شود و اين بدان معني  رد نمي H0است، لذا در اين سطح، 

تأهل جانبازان و رضايت از ساير  است كه بين وضعيت

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

  ).3جدول (داري وجود ندارد  ايثارگران رابطه معني

  

ارائه شده توسط بنياد شهيد و رابطه بين وضعيت تأهل جانبازان و رضايت از ساير خدمات درماني (هاي آزمون مربع كاي  آماره. 3جدول 

 )امور ايثارگران

  مقدارـ p  درجه آزادي  مقدار  آماره

  334.0  2  196.2  كاي دو پيرسون

  363.0  2  027.2  نسبت درستنمايي

  

در مورد رابطه بين بيمه مورد استفاده جانبازان و رضايت 

از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و 

جانبازي كه فقط از خدمات  96امور ايثارگران، از بين 

اند،  درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران استفاده كرده

 رضايت از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط اين بنياد

 6متوسط و %) 8.66(نفر 66اصالً و كم، %) 28(نفر 24در 

جانبازي كه از  42زياد بوده است و از تعداد %) 3.6(نفر

خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران، بيمه 

اند، رضايت از ساير  تكميلي و بيمه همگاني استفاده كرده

 17خدمات درماني ارائه شده توسط اين بنياد در 

 2متوسط و %) 8.54(نفر 23اصالً و كم، %) 5.40(نفر

  .زياد بوده است %) 8.4(نفر

مربع كاي،   همچنين بر اساس محاسبات از طريق آزمون

دار بودن رابطه بين بيمه مورد استفاده جانبازان و  معني

رضايت از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد 

 كه به اينبا توجه . شهيد و امور ايثارگران بررسي شد

p مقدار محاسبه شده در دو آزمون بيشتر از سطح ـ

شود و  رد نمي H0است، لذا در اين سطح،  05.0دار  معني

اين بدان معني است كه بين بيمه مورد استفاده جانبازان 

و رضايت از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد 

 داري وجود ندارد شهيد و امور ايثارگران رابطه معني

  ).4جدول (

  

رابطه بين بيمه مورد استفاده جانبازان و رضايت از ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد (هاي آزمون مربع كاي  آماره. 4جدول 

 )شهيد و امور ايثارگران

  مقدارـ p  درجه آزادي  مقدار  آماره

  187.0  2  353.3  كاي دو پيرسون

  196.0  2  258.3  نسبت درستنمايي
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 نتيجه گيريبحث و 

بر اساس نتايج در اين بررسي، رضايت جانبازان از خدمات 

درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به 

) 2002(باشد در مطالعاتي كه آندرسون  ميزان متوسط مي

مورد رضايتمندي مجروحان در ) 2003(و ماكسول 

جنگي جنگ ويتنام و خانواده هاي قربانيان جنگ و 

فرزندانشان از خدمات درماني انجام دادند دريافتند اكثر 

مجروحان جنگي از خدمات درماني كه دريافت كرده اند، 

راضي بوده اند، خانواده هاي قربانيان معتقد بودند كه 

ه است و پاسخ خدمات درماني موسسات واقعاً مفيد بود

دهندگان سطح بااليي از رضايت را در رابطه با اطالعات و 

تفاوت اين نتايج . دستيابي به خدمات درماني ابراز نمودند

با نتايج پژوهش انجام گرفته مي تواند در نوع و نحوه 

  .متفاوت ارائه خدمات در جامعه هاي مورد بررسي باشد 

توصيفي  در يك پژوهش) 1378(رئيس اكبري همچنين 

درماني  -به بررسي رضايت مراجعين مراكز بهداشتي 

شهري تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اراك 

در نشان داد كه و  از سيستم ارائه خدمات پرداخت

همگي از ارائه خدمات رضايت  پژوهش مورد واحدهاي

از سيستم ارائه خدمات ) درصد 3.52(داشتند بطوري كه 

از ميزان رضايت ) درصد 7.47(ت باال و از ميزان رضاي

در بررسي ) 1383(اما حميدي . متوسط برخوردار بودند

رضايت جانبازان مراجعه كننده به مركز خدمات درماني 

اكثر جانبازان از خدمات درماني اين مراكز : كوثرنشان داد 

البته تفاوت نتيجه در پژوهش . رضايت كمي داشتند

و پژوهش ) 1383(دي و حمي) 1378(رئيس اكبري 

انجام گرفته مي تواند به علت تفاوت جامعه هاي مورد 

بررسي باشد؛ در واقع جانبازان به علت وضعيت و 

مشكالت خاصي كه دارند به خدمات درماني بيشتري نياز 

  .داند

در اين بررسي بين پراكندگي امتياز رضايت از خدمات 

ثارگران به درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور اي

گردد كه بر  تفكيك نوع جانبازي اختالف مشاهده مي

اساس محاسبات انجام شده اين اختالفات معني دار 

نيستند اما بين پراكندگي امتياز رضايت از خدمات بيمه 

همگاني، خدمات بيمه تكميلي و ساير خدمات درماني 

ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به تفكيك 

  .گردد  جانبازي اختالف مشاهده ميدرصد 

 در بررسي خود به اين نتيجه رسيد كه ) 2002(آندرسون 

درصد مجروحان جنگي ، احساس مي كنند كه 69

خدمات درماني به همة گروهها به طور يكسان ارائه 

، نشان داد تفاوت معناداري )1383(ميشود و حميدي 

... بين ميزان رضايت جانبازان شيميائي ، اعصاب و روان و 

  .از خدمات درماني، مركز خدمات درماني كوثر وجود دارد 

در اين بررسي بين رضايت از خدمات درماني ارائه شده به 

تفكيك نوع جانبازي  تفاوت كمي مشاهده مي شود كه 

ا در رضايت جانبازان از اين تفاوت معني دار نيست ام

خدمات درماني به تفكيك درصد جانبازي، تفاوت 

كه دليل اين رضايت كمتر مي . بيشتري مشاهده مي شود

تواند خدمات كمتري باشد كه به جانبازان با در صد هاي 

 .كمتر جانبازي ارائه مي شود 

همچنين جهت تعيين مشكالت خدمات درماني ارائه شده 

امور ايثارگران از نظر جانبازان،  توسط بنياد شهيد و

خدمات در زمينه هاي مختلف مورد اين رضايت آنها از 

  :بررسي قرار گرفت 

پرداخت يافته ها نشان دادند، رضايت جانبازان از 

هاي مازاد بر تعهدات بيمه همگاني و تكميلي  هزينه

مربوط به ويزيت پزشك توسط بنياد شهيد و امور 

هاي مازاد بر تعهدات بيمه  نهپرداخت هزي، ايثارگران

همگاني و تكميلي مربوط به خدمات پاراكلينيكي توسط 

مازاد بر هاي  پرداخت هزينه، بنياد شهيد و امور ايثارگران

تعهدات بيمه تكميلي در مورد اقدامات پزشكي انجام شده 

توسط بنياد شهيد و امور  در رابطه با مجروحيت جانبازان

مربوط به تهيه دارو و تجهيزات  ارائه خدمات ،ايثارگران

پزشكي در هنگام استفاده از خدمات درماني ارائه شده 

نحوه پرداخت ، توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران

ها هنگام استفاده از خدمات درماني بنياد شهيد و  هزينه

امور اداري بخش درماني بنياد شهيد و و  امور ايثارگران

است و رضايت آنها از در حد متوسط  امور ايثارگران

هاي مربوط به خدمات سزارين و زايمان  پرداخت هزينه

ها توسط بنياد شهيد و امور  طبيعي براي همسران آن

خدمات دندانپزشكان طرف قرارداد سازمان ، ايثارگران

خدمات مربوط به ، بنياد شهيد و امور ايثارگران

هاي صعب العالج هنگام استفاده از خدمات  بيماري

هاي  پرداخت هزينهو  ني بنياد شهيد و امور ايثارگراندرما

مربوط به درمان ناباروري هنگام استفاده از خدمات 
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، به ميزان كم درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران

  .باشد مي

جهت بررسي ميزان ) 2002(در مطالعه اي كه آندرسون 

رضايتمندي مجروحان جنگي جنگ ويتنام از خدمات 

اكثر مجروحان جنگي از : داد نشان داد درماني انجام

به . داروخانه ها، كلينيكها و  بيمارستانها راضي بوده اند

طوركلي در اين تحقيق مجروحان جنگي از كيفيت 

خدمات درماني، ميزان دستيابي به آن خدمات، زمان 

صرف شده براي دريافت آنها و نيز نحوة برخورد كاركنان 

 :نشان دادند در  )2005(هاوارد و موريس  راضي بودند؛

افراد بعد از  استفاده از  خدمات بيمه بسيار آسان تر مي 

در زمان مراجعه  ،توانستند در مورد تامين دارو اقدام كنند

به بيمارستان مشكالت كمتري داشتند و راحت تر مي 

توانستند به پزشك متخصص مراجعه كنند و در اين 

بيان ) 1383(حميدي و  داشتند زمينه مشكالت كمتري

جانبازان از كادر درماني مركز خدمات درماني : مي كند

كوثر تا حدودي و از داروخانه ، امكانات و بخش اورژانس 

همچنين در بررسي . درمانگاه بطور نسبي رضايت داشتند

چالشها و مشكالت خانواده هاي ) 2003(ماكسول 

ماني عبارت بودند قربانيان جنگ در ارتباط با موسسات در

نيازهاي متفاوت خانواده ها، قطع شدن بعضي از : از

خدمات درماني و عدم دسترسي همة خانواده هاي 

  .قربانيان به خدمات درماني

و با توجه به نتايج به دست آمده در اين بررسي مي توان 

گفت در كل جانبازان از هيچ كدام از خدمات ارائه شده 

جمله داليل نارضايتي جانبازان مي رضايت باال ندارند، از 

توان به مواردي مانند عدم اطالع آنها از خدمات درماني 

شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، تمايل آنها ارائه 

به مراجعه به مراكزي خاص، عدم توجه برخي از مراكز 

درماني به جانبازان و عدم پذيرش آنها در مواقع اضطراري 

ياد جهت استفاده از خدمات درماني و لزوم صرف وقت ز

 .ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران اشاره كرد

همچنين بر اساس نتايج در نمونه مورد بررسي، بين سن 

جانبازان ، مدت مجروحيت جانبازان ، مدت زمان استفاده 

از خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران و تعداد 

بازان و رضايت از خدمات درماني افراد تحت تكفل جان

ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران همبستگي 

منفي ضعيف ، بين آخرين زمان استفاده از خدمات 

درماني بنياد شهيد و رضايت جانبازان از اين خدمات، 

همبستگي مثبت ضعيف و بين تحصيالت جانبازان و 

ياد شهيد و رضايت از خدمات درماني ارائه شده توسط بن

گردد  امور ايثارگران همبستگي بسيار ضعيف مشاهده مي

همچنين بين وضعيت . كه اين رابطه ها معني دار نيستند

تأهل جانبازان و بيمه مورد استفاده جانبازان و رضايت از 

خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

  . داري وجود ندارد ايثارگران رابطه معني

، نشان داد )2007(ش هاي انجام شده، اكسياو در پژوه

سن بيشتر، ازدواج، تحصيالت : رضايت بيماران با عوامل 

باالتر، درآمد بيشتر، بيمه سالمت، سالمت روحي خوب و 

) 2006(طوالني بودن بيماري همبستگي دارد؛ رايت 

نتيجه مي گيرد تفاوت معني داري بين رضايتمندي زنان 

ه از خدمات سالمت اداره كل و مردان استفاده كنند

بيان ) 2004( خدمات سربازان كهنه كار وجود دارد و يو

مي كند درخواست ها براي خدمات سالمت امور 

  .رزمندگان كهنه كار در افراد سالخورده بيشتر است 

بر اساس نتايج به دست آمده از رضايت جانبازان از  -

ساير خدمات درماني ارائه شده توسط بنياد شهيد و امور 

به هزينه ي بيشتري : ايثارگران، پيشنهاد مي شود 

جانبازان، خدمات سزارين و زايمان طبيعي براي همسران 

درمان ناباروري و خدمات دندانپزشكي توسط بنياد شهيد 

گران اختصاص يابد، بنياد شهيد و امور و امور ايثار

 جانبازان داراي به ايثارگران خدمات بيشتري را

ارائه دهد، ارا ئه خدمات درماني  هاي صعب العالج بيماري

بيشتري توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان با 

به جانبازاني كه از زمان  .درصد هاي باالي جانبازي

ني تري مي گذرد، خدمات مجروحيت آنها مدت طوال

بيشتري ارائه شود و يا بيماري آنها مورد بررسي مجدد 

قرار گيرد و بر اساس عوارض به وجود آمده بر اثر گذشت 

  .زمان، خدمات درماني مناسب به آنها ارائه گردد
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