
 ائتالف سالمت زنان آلبرتا
 2022می  -نظرسنجی تجربه بیمار 

 
عالوه بر این، شناسایی     هدف از این نظرسنجی درک شکاف بین انتظارات مراجعان و عملکردهای سیستم سالمت است. هدف:

گذارد، مهم است. نظرسنجی از های بهداشتی زنان در آلبرتا تأثیر میهایی که بر دسترسی به حمایتها و بهترین شیوهموانع، شکاف
 شود.  نجام میدیدگاه مراجعان/بیماران و پزشکان ا

  

  های نظرسنجی:خروجی
 درک شرایط زمان انتظار 
 موقع به سالمت زنان را تسهیل می کندهایی که دسترسی بهشناسایی بهترین شیوه 
 های بهبودشناسایی نقاط ضعف اطالعات/رهنمودی و فرصت 

  
تمامی  ها برای مطالعه بیشتر استفاده می شود.حوزهدقیقه طول می کشد و برای شناسایی  15-10تکمیل این نظرسنجی اکتشافی تقریباً 

نتایج جامع مطالعه در   (.2022نکات مهم این نظرسنجی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت )پاییز   ها ناشناس هستند.پاسخ

یا از طریق تماس با کارمن وایتون،  www.TheWHC.caتوانید در می   اختیار اعضای ائتالف سالمت زنان قرار خواهد گرفت.

  اطالعات بیشتری کسب کنید. info@TheWHC.caرئیس ائتالف سالمت زنان آلبرتا به آدرس 
 

 اطالعات/جمعیت شناسی بیمار

   اممن یک بیمارم که در مورد امراض زنان با یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در آلبرتا صحبت کرده 
 

من به یک پزشک خانواده یا ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی مراجعه کرده ام و در زمان زیر برای نگرانی های مربوط به  .1

 امراض زنان صحبت کرده ام:
o ۶ ،ماه گذشته 
o ۶-۱۲ ماه 
o ۱۲-۲۴ ماه 

 

 بله/خیر  آیا شما ساکن آلبرتا هستید؟ .2

 اگر بله/به چه شهری بسیار نزدیک هستید:   

 ادمونتون 

  کلگری 

 رددیر 

 لثبریج 

  مدیریسن هت 

 گرند پرایری 

 ماریفورت مک 

 سایر 

____________________ 

 دهم نگویمترجیح میبینابین  زن  مرد  جنسیت هنگام تولد   .3

 

عنوان ______________________________ شناخته من بهدهم نگویم ترجیح میزن  مرد    جنسیت: .4
 شوم.می

 

   ۶۵باالتر از   ۱۸-۲۵   ۲۶-۳۵   ۳۶-۴۵   ۴۶-۵۵   ۵۶-۶۵    ۱۸زیر  سن    .5
 

 دهم نگویمترجیح میخیر  بله    من نماینده یک گروه اقلیت هستم: .6
 اگر بله: لطفا مشخص کنید: ___________________________________ 

 
 
 
 

http://www.thewhc.ca/
mailto:info@TheWHC.ca


 مسیریابی سیستم

آخرین باری که به دنبال دریافت پشتیبانی از یک متخصص مراقبت های بهداشتی بودم، ویزیت من به دلیل شرایط و عالئمی  .7

 )تمام موارد قابل اطالق را عالمت بزنید( مانند موارد زیر تسریع شد:

o خونریزی شدید قاعدگی 
o پریودهای نامنظم یا دردناک 
o رابطه جنسی دردناک 
o سالمت جنسی: کاهش میل جنسی، عدم ارگاسم 
o عفونت های مقاربتی 
o سالمت روان، افسردگی 
o پیشگیری از بارداری 
o سالمت مثانه / بی اختیاری 

o پیش از یائسگی / یائسگی 
o هورمون ها 
o سالمت باروری 
o هاسالمت سینه 
o مراقبت امراض زنانه معمول 
o سایر 

__________________________ 

 

 اید؟های مربوط به امراض زنان به خدمات اورژانس دسترسی داشتهدر سال گذشته چند بار برای نگرانی .8

   هیچ۱-۳    بار۳-۷    بار بار ۷بیش از 

نظرات: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 خیربله   آیا شما یک پزشک خانوادگی یا کلینیک پزشکی معمولی دارید؟                    .9

 

 

بار عالئم امراض زنانه را تجربه کردید، چقدر طول کشید تا از پزشک خانواده یا ارائه دهنده مراقبت زمانی که برای اولین  .10

 های بهداشتی وقت مالقات بگیرید؟
o ۱ ماه یا کمتر 
o ۲-۶ ماه 
o ۷-۱۲ ماه 
o بیشتر از یک سال 

 ____دهندگان مراقبتی )لطفا مشخص کنید( _________________________________________سایر ارائه

 

از اولین باری که برای مسائل زنان و زایمان به پزشک خانواده یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی مراجعه کردید،  .11

 چه مدت طول کشید تا به متخصص زنان یا متخصصان دیگری ارجاع داده شوید؟

 

o ۶ ماه یا کمتر 
o ۶-۱۲ ماه 
o ۱-۳ سال 
o ۴-۷ سال 
o ۷ سال یا بیشتر 
o  زنان و زایمان ارجاع داده نشده اممن به متخصص 

 



 دانش و تسهیالت کافی

دهنده های بهداشتی عمومی، مطمئن بودید که ارائهدهنده مراقبتآیا در آخرین قرار مالقات خود با پزشک خانواده یا ارائه .12

 ست:  های مرتبط با نیازهای زنان و زایمان شما اهای بهداشتی شما دارای منابع، دانش و مهارتمراقبت

                   بلهخیر   اگر خیر، لطفا توضیح دهید 

 

آیا صحبت با پزشک خانواده یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در مورد نگرانی های مربوط به امراض زنان برای  .13

 گاهی اوقاتخیر   بله             شما راحت بود؟

 بت درباره چه نگرانی هایی مربوط به امراض زنان سخت تر است؟اگر نه یا گاهی اوقات، به نظر شما صح

نظر:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 کند؟تر آیا موردی وجود دارد که شروع صحبت را راحت .14

 

نظر: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

، سؤاالت دیگری های بهداشتی عالوه بر دلیل اصلی ویزیتدهنده مراقبتآیا در آخرین ویزیت شما، پزشک خانواده یا ارائه .15

 درباره امراض زنان مطرح کرد؟ )تمام موارد قابل اطالق را عالمت بزنید(
o  قاعدگی 
o سالمت روده یا مثانه 
o سالمت واژن 
o سالمت روان 
o پیش یائسگی/یائسگی 

o هورمون ها 
o سالمت جنسی 
o  سالمت باروری 
o سایر 

________________________________

 

وقتی به پزشک خانواده یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی مراجعه می کنید، آیا احساس می کنید زمان کافی برای  .16

 رسیدگی به تمام نگرانی های مربوط به امراض زنان وجود دارد؟  

                  بله   خیرگاهی اوقات 

اگر نه یا گاهی اوقات، لطفا توضیح دهید.          

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



ای بهداشتی برای مسائل مربوط به امراض زنان، آیا برای در جدیدترین ویزیت خود با پزشک خانواده یا ارائه دهنده مراقبت ه .17

 )تمام موارد قابل اطالق را عالمت بزنید(  پیگیری بیشتر ارجاع داده شده اید؟
o های آزمایشگاهیتست 
o سونوگرافی 

o MRI 

o X-Ray 

o هیچکدام 

 ____________________________________________________ها یا نظرات: سایر تست

       __________________________________________________________________________________ 

 اید:برای موارد زیر چقدر منتظر بوده .18

  سونوگرافی  MRI  جراحی 
o ۱ ماه یا کمتر 
o ۲-۶ ماه 
o ۷-۱۲ ماه 
o بیشتر از یک سال 
o دانمنمی 
o  ۱ ماه یا کمتر 

o ۲-۶ ماه 
o ۷-۱۲ ماه 
o بیشتر از یک سال 
o دانمنمی 
o  ۱ ماه یا کمتر 
o ۲-۶ ماه 

o ۷-۱۲ ماه 
o بیشتر از یک سال 
o دانمنمی 

 

 های اضافه را به اشتراک بگذارید.ها و موقعیتها، سوگیریلطفاً هر گونه ایده، تجربیات، شکاف  .19

 

 

 

 

 

 

 


