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خالصه

طراحی شده  و باال بردن کیفیت خدماتخدمت بیمار به منظور بهبود ارتباط بین بیمار و ارائه دهندگان منشور حقوق:مقدمه

هاي آموزشی شهر یزد از منشور حقوق بیمار و گاهی بیماران بستري در بیمارستانبررسی میزان آ ،هدف از این مطالعه.است

.بود 1390ارائه راهکارهاي مناسب در سال 

جامعه .انجام گرفته است 1390به صورت مقطعی در سال  کهباشدمیتحلیلی توصیفی  حاضر از نوع مطالعه:هاو روشمواد

به صورت نفر به عنوان نمونه 320هاي آموزشی شهر یزد بود که از بین آنها تعداد پژوهش شامل بیماران بستري در بیمارستان

مشخصات فردي که شامل استانداردسه قسمتی آوري اطالعات توسط پرسشنامه جمع.تصادفی انتخاب شدند -ايطبقه

هاي آماري کاي اسکوئر و با استفاده از  آزمون هاو تجزیه و تحلیل داده ،باشدن مینظرسنجی از بیماراپاسخگو، حقوق بیمار و

.انجام شد فیشر

بوده است به طوري که  سطح ضعیفی درمنشور حقوق بیمارهايکه میزان آگاهی بیماران از حیطهنشان دادنتایج:هایافته

در  درصد 7/64حیطه حق رضایت آگاهانه؛در درصد 3/71، حق دسترسی به خدمات درمانیحیطهدر از بیماران درصد7/67

تنها وحیطه حق محرمانه ماندن اطالعات از آگاهی ضعیفی برخوردار بودنددرصد در7/44و حیطه حق آزادي بیماران 

.اندردار بودهآگاهی باالیی را برخوحیطه آگاهی از فرایند درمان، از بیماران در درصد 88

به بیماران در  رسانیهاي مختلف بیمارستان و اطالعی، نصب منشور حقوق بیمار در قسمتهاي آموزشارائه برنامه:گیرينتیجه

.ثري در جهت ارتقاء آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار باشدمؤتواند گام زمینه حقوقشان می

هاي آموزشیبیمار، بیمارستان، منشور حقوق بیمارآگاهی:هاي کلیديواژه
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مقدمه 

ابعـاد مختلـف جسـمی، روحـی،     انسان موجـودي اسـت بـا    

ــاري داراي   ــه در دوران ســالمت و بیم ــوي ک ــاعی و معن اجتم

 يها تأکید بر حقوق اساسی بیمار در مراقبت ]1[تحقوقی اس

حفظ شأن وي به عنوان یـک انسـان    یژهو درمانی به -بهداشتی

.]2[است تري یشحائز اهمیت ب

ــوان گــروه بیمــاران را یکــی از   ــذیرترین یبآســشــاید بت پ

 نظـر ازتنهـا  نـه یک بیمـار   چراکه.اجتماعی دانست يها روهگ

مربوط به دوران سالمتی خـود را از دسـت    هاي ییتوانافیزیکی 

، بلکـه تحـت فشـارهاي روانـی، اجتمـاعی و اقتصـادي       دهد یم

؛ لـذا ضـرورت اعـتالي    گیـرد  یمـ خاص دوران بیماري نیز قرار 

خـدمات   يدهنده ارائهسیستم  هاي یتاولوحقوق بیمار، یکی از 

وضعیت بهداشتی در هر جامعه  يها شاخصبهداشتی و یکی از 

توجـه روزافـزون    ي یهدر سـا ،از سوي دیگـر .شود یممحسوب 

«اخیـر مفهـوم    يها سالبه حقوق بشر، طی  المللی ینبجوامع 

]3[گرفته استتوجه قرارمورد ازپیش یشبنیز »حقوق بیمار

ها بـه معنـی آنچـه راسـت و سـزاوار       زبانواژه حقوق در تمام .

حقوق بشر و حقوق بیمار نیز بـه همـین   .شود یاست، تعریف م

واقـع انتظـارات   حقـوق بیمـار در  ].4[شـوند  یشکل تعریف م

خدمات بهداشـتی درمـانی اسـت    حق یک بیمار از مؤسسات به

منشأ گرفته از جایگاه بیمـار در  که برآورده شدن این انتظارات

.]5[سالمت استارزشی کارکنان نظام نظام فکري

هـا بـه    امروزه با توجه به گسترش روابـط اجتمـاعی، انسـان   

 ازپــیش یشدانســتن حقــوق و فراگیــري قواعــد و اصــول آن بــ

بهینـه   در علوم پزشکی نیز استفاده.]6[کنند یاحساس نیاز م

از نتایج این علم منوط به آگاهی از قواعد و ضوابطی اسـت کـه   

از.را به بهترین صـورت ممکـن تنظـیم نمایـد     مابین یروابط ف

.]7[جمله این قواعد، منشور حقوق بیمار است

هــدف از منشــور حقــوق بیمــار دفــاع از حقــوق بیمــاران و 

منشور حقوق بیمـار  .باشد یها م اطمینان از مراقبت کافی از آن

دهنــدگان خــدمت  موجــب بهبــود ارتبــاط بــین بیمــار و ارائــه

.]8[دهد یو کیفیت خدمات را ارتقاء م گردد یم

براي اولین بار منشور حقوق بیمار در ایـران   1381در سال 

تدوین و از سوي معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت، درمـان و     

ایـن منشـور بـا توجـه بـه      ].9[آموزش پزشکی ابـالغ گردیـد  

واالي انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ایرانـی و   يها ارزش

برابري کرامت ذاتی تمام گیرندگان خدمات سالمت و  ي یهبر پا

ــا ــه   ب ــیم رابط ــا و تحک ــظ، ارتق ــدف حف ــان   يه ــانی می انس

 شـده  یمکنندگان خدمات و گیرندگان خدمات سالمت تنظ ارائه

درهــا آگــاه نمــودن بیمــاران و ســهیم کــردن آن زیــرا  اســت

هـا را   بهبـودي آن  ،و محترم شـمردن حقوقشـان   گیري یمتصم

ــرعت ــیس ــتان   از و دهبخش ــودن در بیمارس ــتري ب دوران بس

].10[کاهد یم

جملـه  مسئله حقوق بیمار در دو دهـه اخیـر بـه دالیلـی از    

و توجـه روزافـزون    سـو  یـک و نیازمندي بیمار از  پذیري یبآس

توجـه  به حقـوق بشـر از سـوي دیگـر مـورد      المللی ینجوامع ب

.]11[گرفته استزیادي قرار

عنـوان افـراد    احترام به حقوق اساسی بیمـاران بـه   ،از طرفی

بشر ضروري است و ممکن اسـت بـه دلیـل ناآگـاهی، مشـغله      

از سوي کادر درمانی، حقـوق بیمـار نادیـده     توجهی یکاري و ب

ینـه  زمدردر دنیـا مطالعـات متعـددي    ].12[انگاشـته شـود  

بـه  .اسـت  گرفتـه  انجـام ها  یمارستانبمنشور حقوق بیماران در 

ــو ــال عن ــات و همکــاران Danuteو  کالهــیان مث در مطالع

ینه منشور حقوق بیماران در ایران و لیتوانی زمدرمشابهی که 

ــه    ــد ک ــزارش نمودن ــد گ ــام دادن ــاران در   84انج ــد بیم درص

درصـد بیمـاران در    56در ایران و  مطالعهموردهاي  یمارستانب

در لیتوانی از منشور حقوق بیمـار   مطالعهموردهاي  یمارستانب

ینـه  زمدربصیري مقدم و همکاران ].14-13[آگاهی داشتند

ــاه ــی از   آگـ ــار در یکـ ــوق بیمـ ــور حقـ ــاران از منشـ ی بیمـ

درصد بیمـاران   8/76بیان کردند که شهر گنابادهاي  یمارستانب

از سطح آگاهی خوبی دربـاره منشـور حقـوق بیمـار برخـوردار      

نشـان داد کـه   تحقیق سلیمی و همکـاران نتایج ].15[بودند

میزان آگاهی و رعایت منشور حقـوق بیمـار در رعایـت حفـظ     

یرگـذار  شأن و مقام بیمـار و رعایـت عملکردهـاي حمـایتی تأث    

روشن نمودن میـزان آگـاهی بیمـاران از    همچنین  ].6[است

موجـود ارائـه    هـاي  یو کاست ها یتحقوق خود، تصویري از واقع

گامی مهم و اساسی در ارتقاي سـطح کیفیـت    تا بتوان دهد یم

 شـده  بینـی  یشبیماران برداشت که در منشور حقـوق بیمـار پـ   



12محمد رنجبرعزت آبادي و همکاران      ...بررسی میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار

1393، سال4م، شمارههشتدورهسالمت جامعه                                                                              

منشـور  باید توجه داشت اگرچه تـدوین هرحال به]10[است

حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفـاي حقـوق بیمـاران    

به رعایت این مفاد امیدوار بـود کـه    توان ی، اما زمانی مباشد یم

جانبه به  مناسب، توجه همه يساز یدات الزم جهت فرهنگتمه

، شناسـایی موانـع، راهکارهـاي اجرایـی     نفعـان  يحقوق کلیه ذ

شدن منشور و همچنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به 

دهنده خـدمات   ارزشیابی مراکز ارائه يها عنوان یکی از شاخص

راوانی کـه  بنابراین با توجه به اهمیت ف]9[سالمت فراهم گردد

آگاهی از منشـور حقـوق بیمـار دارد پژوهشـگران تصـمیم بـه       

هـاي   یمارسـتان ببه  کننده مراجعهبررسی میزان آگاهی بیماران 

 یمــارب از منشــور حقــوق 1390ســالدرآموزشــی شــهر یــزد

پرداختند

ها  روشمواد و 

بـه اسـت کـه   تحلیلی  -توصیفی یک مطالعهپژوهش حاضر 

و به بررسـی میـزان    گرفته انجام1390در سال مقطعی  صورت

آموزشی شهر یـزد از   هاي یمارستانبآگاهی بیماران بستري در 

.ه استمنشور حقوق بیمار پرداخت

ایـن مطالعـه شـامل کلیـه بیمـاران       پـژوهش مـورد جامعه 

 1390آموزشی شـهر یـزد در سـال     هاي یمارستانببستري در 

درصد و با توجه به  95بود که با در نظر گرفتن سطح اطمینان

درصـد و بـا در    50با میـزان آگـاهی   )16(ینتایج مطالعات قبل

، بـا  درصد 5یزشدرصد و بار 056/0نظر گرفتن خطاي برآورد 

.یدگرد محاسبهنمونه  320تعداد  یر،استفاده از فرمول ز

2

2

2
1 )1()(

d

ppz
n






ــراي  ــعب ــات  يآور جم ــازموردناطالع ــک پرسشــنامه  ی از ی

منشور حقوق بیمار که شامل مشخصـات   یقسمت سهاستاندارد 

 یو نظرسـنج )سؤال29(، حقوق بیمار)سؤال8(فردي پاسخگو

 سـؤال 40استفاده شد که داراي  ،باشد یم)سؤال3(از بیماران

.بود

عمـومی آموزشـی بیمارسـتان سـه بـین ازها نمونهانتخاب

یـزد شـهر درصـدوقی شـهید پزشکیعلومدانشگاهبهوابسته

نسـبت بهنمونه320تعدادابتداکهترتیببدین.گرفتانجام

تقسیمبیمارستانهردرسال یکدرشدهيبستربیمارتعداد

سپسوگردیدمشخصها نمونهتعدادازبیمارستانهرسهمو

شــاملکــهبیمارســتانهــردرمتنــاظريهــا بخــشبــیندر

صـورت بـه هـا  نمونـه بـود، ارتوپـدي وزنانداخلی،يها بخش

اطالعـات،   يآور جمـع منظـور  بـه .شـدند  یمـ انتخـاب  تصادفی 

ی،و داخلـ  يزنان، ارتوپد يها بخشپس از مراجعه به  ینمحقق

را انتخـاب و   ها بخشیندر ا يبستر یمارانب یتصادف صورت به

مصـاحبه   صـورت  بهها آنپس از کسب اجازه و اخذ نظر موافق 

کـه   یمـارانی ب.نمودنـد  یمـ یـل را تکم ها پرسشنامه، ها نهنموبا 

و  یجســمان نظــرازبــوده و  يحــداقل دو روز در بخــش بســتر

.شـدند ، وارد مطالعـه مـی  بودنـد  یمناسـب  یطشرا يدارا یروح

کهولت سن، نداشتن  یلکه به دل ها نمونهآن دسته از  ینهمچن

قــادر بــه  یروحــ یــاینامناســب جســم یطشــرا ی،ســواد کــاف

.شدند یمبه پرسشنامه نبودند از مطالعه خارج  ییپاسخگو

دموگرافیـک مثـل سـن،     سـؤال 8پرسشنامه مذکور شامل 

سـؤال   3منشـور حقـوق بیمـار،    ینهزمدرسؤال29،...جنس و

.بـاز بـود   صـورت بـه ینظرسـنج سؤالنظرسنجی بسته و یک 

در پـنج حیطــه دسترســی بــه  منشــور حقــوق بیمــارسـؤاالت 

خدمات، رضایت آگاهانه، آزادي فردي، آگاهی از فرایند درمـان  

.بود اي ینهچهارگزصورت بهو محرمانه ماندن اطالعات و 

را)حیصــح نــهیگز(حیپاســخ صــح مــارانیب کــهیدرصــورت

اشـتباه را   نـه یگز کـه یدرصـورت و  کیازیامت کردندیمانتخاب 

.گرفــتیمــتعلــق  شــانیصــفر برا ازیــامت کردنــدیمــانتخــاب 

 مـار یمنشور حقوق ب نهیزمدرسؤال29درمجموعکهییازآنجا

و حداکثر )صفر درصد(معادل صفر  ازیامت حداقل،وجود داشت

عـدم   یصفر به معنـ  ازیبود که امت)درصد100(29برابر  ازیامت

بـا توجـه   .مطلق بود یآگاه یبه معن 29ازیمطلق و امت یآگاه

خـوب، صـورت  بـه یآگاه زانیهدف مطالعه گزارش م نکهیبه ا

نیبازیامتکهشدگرفتهمیتصمنیبنابرابودمتوسطوفیضع

بـه )ازاتیـ امتمجمـوع ازدرصـد 33تـا صفرنیب(10تاصفر

66تـا 33معادل(20تا10نیبازیامتف،یضعیآگاهعنوان

29تـا 20نیبازیامتومتوسطیآگاهعنوانبه)ازیامتدرصد

درخـوب یآگـاه عنـوان بـه )ازیامتدرصد100تا66معادل (

.شدگرفتهنظر

ضرورت آگاهی بیمـاران از   ینهزمدرنیز  ینظرسنجسؤاالت

حقـوق بیمـار و میـزان     از منشور حقوق بیمار، کفایت اطالعات

الزم بـه  .بـود  مطالعـه مـورد رعایت حقوق بیمار در بیمارستان 
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از افـراد از پاسـخ    یتوجه قابلذکر است با توجه به اینکه تعداد 

مـورد آنـالیز    سـؤال باز امتناع نموده بودند، ایـن   سؤالدادن به 

.قرار نگرفت

مورد)1387(نیز در ایران توسط رنجبر  قبالًپرسشنامه  ینا

محتـوا و   یـی روا یـق بـود و روایـی آن از طر   قرارگرفتهاستفاده

83/0r(آلفا کرونباخ  یقپایایی آن از طر [بود شدهتأیید  )=

نیــز روایــی پرسشــنامه مــذکور را بــا )1388(پارســاپور ].16

استفاده از روایی محتوا و پایایی آن را با آزمـون آلفـا کرونبـاخ    

)90/0r=(و  هـا  دادهيآور جمـع پس از .]17[تأیید کرده است

با استفاده الزم، اطالعات وارد کامپیوتر شد و  يها کنترلانجام 

و استفاده از جداول توزیع  16نسخه  SPSSآماري  افزار نرماز 

توصیفی ماننـد درصـد، میـانگین، انحـراف      يها امارهفراوانی و 

وئرتحلیلـی ماننـد کـاي اسـکو     يهـا  آزمـون ینچن هممعیار و 

هـا  آزمـون يداریمعنـ سطح.انجام شد تحلیلویهتجز، فیشر

.شدگرفتهنظردر05/0

ها یافته

)درصـد 3/38(نفر115که  دهد یمپژوهش نشان  هاي یافته

 در گـروه )نفر ریزش در نمونـه  20(بیمار مورد بررسی  300از 

7/57(نفـر  173، مجمـوع در.سال قـرار داشـتند  20-35یسن

)درصـد  3/42(نفر127مرد و مطالعهموردیماراناز ب)درصد

تـا   یالتتحصـ  داراي)درصد54(ها آناز فرن 162زن بودند که 

یبررسـ مـورد افـراد  نفـر از   169ین، همچنبودندیپلممقطع د

.شـاغل بودنـد  )درصـد 7/50(نفـر   152و )درصد3/66(متأهل

نفـر از   237ویمـه ب يدارا)درصـد 3/89(بیماران  نفر از268

 یـز ن )درصد 21(نفر 63و یزدساکن استان  )درصد79(بیماران

.درمان مراجعه کرده بودند ياز خارج از استان برا

نفــر 149مجمــوعدرمطالعــه نشــان داد کــه هــاي یافتــه

ــد 68/49( ــعیف،    )درص ــاهی ض ــطح آگ ــاران از س  84از بیم

6/22(نفـر  67از سـطح آگـاهی متوسـط و    )درصـد 72/27(نفر

از سطح آگاهی خـوب نسـبت بـه منشـورحقوق بیمـار       )درصد

همچنین میزان آگـاهی بیمـاران  از هریـک از    .برخوردار بودند

دادهنشـان   1جدول شـماره   منشور حقوق بیمار در هاي یطهح

.است شده 

بیمارمنشور حقوق  يها طهیاز ح از هریکمیزان آگاهی بیماران توزیع فراوانی-1جدول 

 2جـدول شـماره    در مطالعـه موردهاي یمارستانبمنشور حقوق بیمار به تفکیک  هاي یطهحهمچنین میزان آگاهی بیماران از هریک از 

.است شده دادهنشان 

آگاهی وضعیت         

حیطه

کلخوبمتوسطضعیف

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

2037/67537/17446/14300100دسترسی به خدمات

2143/71824/2743/1300100رضایت آگاهانه

1947/641053513/0300100آزادي فردي

00361226488300100آگاهی از فرایند درمان

1347/441407/46266/8300100محرمانه ماندن اطالعات
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مطالعهمورد يها مارستانیآگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار در بتوزیع فراوانی میزان -2جدول 

فراوانی                             

بیمارستان –حیطه 

کلخوبمتوسطضعیف

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

ــق ــیح ــهدسترس ب

خدمات

377/58143/22121963100افشار

677794/10116/1287100شهید رهنمون

996630202114150100شهید صدوقی

411/65229/340063100افشارآگاهانه تیحق رضا

623/71257/280087100شهید رهنمون

11174392600150100یصدوق دیشه

427/66213/330063100افشاريفرد يحق آزاد

505/57375/420087100شهید رهنمون

10268483200150100شهید صدوقی

ندیفرااز یحق آگاه

درمان

65/9575/900063100افشار

105/11775/880087100شهید رهنمون

203/131307/8600150100شهید صدوقی

حق محرمانه مانـدن  

اطالعات

241/38306/4793/1463100افشار

341/39457/5182/987100شهید رهنمون

767/50653/4396150100شهید صدوقی

 یموردبررسـ هاي یطهحتمام  پژوهش نشان داد که از بین هاي یافته

 نظـر ازتنها رابطه بین سن و حیطه حق محرمانـه مانـدن اطالعـات    

در بیشـترین آگـاهی    کـه  ينحو به)=007/٠p(بوده دار یمعنآماري 

سـال  20محرمانه ماندن اطالعات مربوط به گـروه سـنی زیـر    یطهح

حیطـه مربـوط بـه     یـن در اآگاهی  ینو کمتر)درصد متوسط8/70(

جـدول شـماره   (است)درصد خوب 5(سال50باالتر از  یگروه سن

3.(

سن ریتوزیع فراوانی میزان آگاهی بیماران بستري از حیطه حق محرمانه ماندن اطالعات برحسب متغ-3جدول 

ــق ــه ح ــهحیط محرمان

اطالعاتماندن

سن

کلخوبمتوسطضعیف
آزمون کاي 

اسکوئر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

X2= 68/17

Df =6

007/0P=

20≤47/16178/7035/1224100

20-35478/405447142/12115100

35-50465/45496/4869/5101100

50≥377/61203/333560100

1347/441406/46267/8300100کل
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بحث

بررسی میزان آگاهی بیماران بسـتري   هدفبامطالعه حاضر 

مختلـف   هـاي  یطـه حآموزشی شـهر یـزد از    هاي یمارستانبدر 

منشور حقوق بیمار انجام گرفت و نتایج مطالعه نشـان داد کـه   

که با مـواردي  »حق دسترسی به خدمات درمانی«ي یطهحدر 

از قبیل امکانات دریافت خدمات بهداشتی درمانی توسط اقشار 

ــه   ــروم جامع ــار در    ومح ــرط بیم ــد و ش ــدون قی ــذیرش ب پ

درصد از بیماران 7/14تنها ]18[شود یممطرح  ها یمارستانب

درصد از بیماران از 6/67از سطح آگاهی خوب برخوردار بودند و

حـق دسترسـی بـه خـدمات      ینـه زمدرسطح آگاهی ضـعیفی  

از ، در پــژوهش وکیلــی و همکــاران.درمــانی برخــوردار بودنــد

وجه بـه حقـوق بیمـاران، حیطـه مربـوط      ضرورت ت هاي یطهح

کمتـرین امتیـاز را   )درصـد 84/66(دسترسی به امکانات حق به

].19[کسب نموده بود

که در شیراز انجام داد نشان داد که  يا مطالعهاحمدزاده در 

مشغول به  ها یمارستانبتمام کارکنان پیراپزشکی که در  یباًتقر

کار بودند از حق دسترسی بیمـار بـه خـدمات درمـانی آگـاهی      

].20[اند داشته

بررسـی میـزان آگـاهی     هدفباکه  يا مطالعهنیز در  زارعی

خصوصی شهر تهران از منشـور حقـوق    هاي یمارستانمدیران ب

ــدیران    ــر م ــه اکث ــن نتیجــه رســید ک ــه ای بیمــار انجــام داد ب

 خصوصی تهـران از سـطح آگـاهی مناسـبی در     هاي یمارستانب

حق دسترسی بیماران به خدمات درمانی برخوردار بودند مورد 

]21[.

خدمات درمانی ضروري  یژهو دسترسی به خدمات درمانی به

 43و  29حقوق بیماران اسـت و طبـق اصـل     ینتر یکی از مهم

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، دولت موظف اسـت ایـن   

این  هاي ینهت را براي آحاد افراد جامعه فراهم نماید و هزخدما

ازحاصـل  و درآمـدهاي  عمـومی   درآمدهاي خدمات را از محل

.کند ینتأم مردم مشارکت

مـواردي هـم   »حق بیمار براي رضایت آگاهانه »یطهدر ح

کسب رضایت از بیمار، مسـئولیت اخـذ رضـایت،     ينحوهچون

بیمار از عـوارض درمـان قبـل از رضـایت     نوع رضایت و آگاهی 

درصد از بیماران  3/1در این حیطه تنها ].18[شود یمطرح م

درصــد از  3/71کامــل داشــتند و یحــق خودآگــاه نســبت بــه

حق رضـایت آگاهانـه    بیماران از سطح آگاهی ضعیفی نسبت به

که بر روي کادر درمانی  يا نیز با مطالعهدانوته.نددبرخوردار بو

چند بیمارستان انجام داد به این نتیجه رسید کـه حتـی خـود    

نیز از حق بیمار براي رضایت آگاهانه  ها یمارستانکادر درمانی ب

قبل از اقدامات درمانی آگـاهی کـاملی نداشـتند و ایـن سـطح      

در مطالعه زارعـی نیـز    .]14[آگاهی در حد متوسط بوده است

خصوصی تهران در ایـن حیطـه از    هاي ارستانیمب یراناکثر مد

.]21[آگاهی متوسطی برخوردار بودند

ناشی از  تواند یگسترده از حق رضایت آگاهانه م یعدم آگاه

 یرسـان  عدم توازن اطالعاتی بیمار و همچنین ضـعف در اطـالع  

باشـد کـه نهایتـاً     یژه در زمان پذیرش بیماران و بهبیمارستان 

ا براي بیمار بـه وجـود بیـاورد و یـا اینکـه      مشکالتی ر تواند یم

باعث سوءاستفاده از بیمار و عدم درمان مناسب و صحیح بیمار 

مسئوالن بیمارستان و همچنین کارکنـان   رسد یبه نظر م.شود

بستري باید آگـاهی الزم را در ایـن    يها بخش پذیرش و بخش

نسبت  يتر زمینه به بیماران بدهند تا بیماران با اطالعات کامل

.به درمان و ادامه فرایند درمان خود اقدام کنند

مواردي مثل انتخاب »حق آزادي فردي بیمار«ي یطهدر ح

پزشک و نوع درمان، حق مشاوره با پزشکان دیگر، حـق تـرك   

بیمارستان در هـر زمـان و حـق انجـام فـرایض دینـی مطـرح        

نتایج مطالعه نشان داد که در این حیطـه تنهـا   ].18[شود یم

درصد از بیماران از سطح آگاهی خوب برخـوردار بودنـد و   3/0

.داشتنددرصد از بیماران سطح آگاهی ضعیفی  7/64

هـاي آموزشـی    یمارسـتان بکاظم نژاد در پـژوهش خـود در   

دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیان کرد کـه میـانگین میـزان    

±94/0، آزادانـه  گیـري  یمتصـم رعایت حیطه حق انتخـاب  و  

ذکر اسـت کـه در پـژوهش گـودرزي و      یانشا.بوده است82/2

همکاران میزان رعایت ایـن حـق توسـط نیمـی از پزشـکان و      

پرستاران بیان شده است کـه نشـانگر عـدم رعایـت کامـل آن      

].22[باشد یمتوسط پرستاران و پزشکان 

حـق آزادي  ر درمـان از ددرصد کا 90اما در پژوهش دانوته 

در مطالعـه  ].14[آگـاهی داشـتند   بیمار براي انتخاب پزشـک 

 یطـه خصوصـی تهـران در ح   هاي یمارستانزارعی نیز مدیران ب

بـه نظـر   ].21[حق آزادي فردي بیمار آگاهی خـوبی نداشـتند  

عدم آگاهی بیماران از حق آزادي فردي در بیمارستان  رسد یم
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ناشی از عدم توازن اطالعاتی بیماران و همچنین دولتـی بـودن   

 هـاي  یمارسـتان هسـت زیـرا در ب   یبررسـ موردهاي یمارستانب

دولتی به دلیل ازدحام بیمار و همچنین با توجه به عدم وجـود  

تخت خالی و مشغله زیاد پزشکان، بیمـاران توجـه زیـادي بـه     

و از  دهنـد  یجمله حق آزادي فـردي نشـان نمـ   حقوق خود از

دولتی مسئولین و کارکنان نیـز   هاي یمارستاندر ب ،طرف دیگر

.گیزه و توجهی براي حقوق بیماران ندارندان یچه

مـواردي ماننـد   »حق آگاهی از فرآیند درمان«ي یطهدر ح

حق بیمار براي دریافت اطالعات مربوط به بیماري خـود، حـق   

یـه پزشـکی خـود و آگـاهی از کل    پرونـده  يبیمار براي مطالعه

تصمیمات مربـوط بـه درمـان خـود، حـق آگـاهی از خطـرات        

و اعتـراض بـه    هـا  ینهل پزشکی، حق آگاهی از هزاحتمالی اعما

نتـایج پـژوهش   ].15[شـود  یمطرح مـ  ها ینهصورتحساب هز

درصـد از بیمـاران از آگـاهی     88نشان داد که در ایـن حیطـه   

.خوب برخوردار بودند

آگاهی بیمار از بیماري خود و چگونگی طی روند درمـانی از  

جعفریـان و  در پـژوهش  .باشـد  یفرآیندهاي ضروري درمان مـ 

درصد از مجموع شکایات وارده به سازمان نظـام   7/4همکاران 

پزشکی به علت عـدم توجیـه کـافی بیمـار در مـورد اقـدامات       

].23[درمانی بوده است

درصـد مـدیران    5/14زارعی و همکاران تنهـا   يدر مطالعه

 هـاي  یمارسـتان درصـد مـدیران ب   17دولتـی و   هاي یمارستانب

.21[زمینـه داشـتند   یـن کـافی در ا خصوصی تهران آگاهی  [

Ozdemir نیـز نشـان دادنـد کـه حـق       یهو همکاران در ترک

خود مورد تأییـد پزشـکان    یپزشک يبیمار براي مطالعه پرونده

].24[نبوده است

مـواردي از  »حـق محرمانـه مانـدن اطالعـات    «ي یطهدر ح

قبیل اجتناب از فاش کـردن اطالعـات پرونـده بیمـار مگـر در      

درگاهی و همکـاران در پـژوهش   .گردد ییط خاص مطرح مشرا

مؤلفـه در منشـور حقـوق بیمـار کشـورهاي منتخـب        29خود 

تنهـا  »حـق محرمانـه بـودن اطالعـات     «شناسایی کردند کـه  

بود که در منشور حقوق بیمار تمامی کشـورها وجـود    يا مؤلفه

درصد از بیمـاران از سـطح    7/8در پژوهش حاضر،  .]4[داشت

درصد از سـطح آگـاهی ضـعیفی در ایـن      7/44آگاهی خوب و 

.حیطه برخوردار بودند

ــود    ــژوهش خ ــاران در پ ــدم و همک ــیري مق ــی از دربص یک

هاي آموزشی گناباد ، میزان رعایت حقوق بیمـار در   یمارستانب

درصد  1/61ارتباط با رعایت محرمانه بودن اطالعات پزشکی را 

].15[ندبیان کرد

ــاران   ــی و همکـ ــه زارعـ ــدیران   60در مطالعـ ــد مـ درصـ

 هـاي  یمارسـتان درصـد مـدیران ب   51دولتـی و   هاي یمارستانب

رسـد  مـی به نظر.کافی داشتند یخصوصی در این حیطه آگاه

همچنـین بحـث    ،وجود قوانین و مقررات مدون در این زمینـه 

 داشـتن اسـرار بیمـاران از عوامـل اصـلی      اخالقی محرمانه نگـه 

21[از این حق بیمار است ها یمارستانآگاهی خوب مدیران ب

.[

اطالعـات پرونـده پزشـکی بیمـاران محرمانـه       کـه  ییآنجااز

حفـظ و   ینـه زمالزم در يهـا  الزم اسـت کـه آمـوزش    باشد یم

هم به بیمـار و هـم بـه     نگهداري از پرونده بیمار و محتویات آن

ــه  .داده شــود هــا یمارســتانکارکنــان ب ــا توجــه ب همچنــین ب

اطالعـات، محرمانـه مانـدن     يروزافزون در فنـاور  هاي یشرفتپ

.گیرد یموردتوجه قرار م ازپیش یشاطالعات بیماران ب

طور که نتـایج پـژوهش نشـان داد بیشـترین آگـاهی       همان

آگاهی و کمترین »آگاهی از فرآیند درمان«بیماران در حیطه 

این در .بوده است»زادي فردي بیمارحق آ«ي یطهدر ح هاآن

همکـاران نشـان داد   اسـت کـه نتـایج مطالعـه رنجبـر و      یحال

و»حـق آزادي فـردي  «دانشجویان در حیطه  یبیشترین آگاه

حق دسترسی بـه خـدمات   «ي یطهها در ح کمترین آگاهی آن

].17[بوده است»درمانی

شان داد نتایج ن یبررسمورد هاي یمارستاندر مقایسه بین ب

بیمارانی کـه در بیمارسـتان افشـار بسـتري بودنـد نسـبت بـه        

از آگاهی بیشتري نسبت  ها یمارستانبیماران بستري در سایر ب

مختلف منشـور حقـوق بیمـار  برخـوردار بودنـد      هاي یطهبه ح

که در بیمارستان )درصد5/42(ي فردي آزادحیطه حق  جز به(

یت مناسـب و  رسـد مـدیر   یمـ بـه نظـر   ).رهنمون بیشـتر بـود  

ی بهتر و نصب بروشورهاي منشـور حقـوق   رسان اطالعهمچنین 

بیمار در این بیمارستان نقـش بـه سـزایی در افـزایش آگـاهی      

.بیماران در این زمینه داشته است

نیـز تنهـا بـین     یبررسدموگرافیک مورد یرهايدر بین متغ

نظـر آمـاري   سن و حیطـه حـق محرمانـه مانـدن اطالعـات از     
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بیشـترین   کـه  يطـور  به ،)=007/0p(وجود داشت  داري یمعن

محرمانه ماندن اطالعات مربوط به گروه سنی  یطهآگاهی در ح

 یـن آگـاهی در ا  ینو کمتـر )درصـد متوسـط  100(سال 20زیر

)یفدرصـد ضـع  8/16(سال 35-50حیطه مربوط به گروه سنی

.بود

در پژوهشی که توسط رنجبر  انجام شـد، نتـایج نشـان داد    

سنی باالتري قرار داشتند آگـاهی   يها ه در گروهدانشجویانی ک

بیشتري نسبت به منشور حقوق بیمـار داشـتند و رابطـه بـین     

دانشجویان از منشور حقوق بیمـار و متغیـر سـن     یمیزان آگاه

].003/0p=(]16(بود  دار ینظر آماري معننیز از

ــزان آگــاهی پزشــکان و    ــین می ــز ب ــژوهش قلمچــه نی در پ

 داري یسن ارتباط معن یرحقوق بیمار و متغپرستاران از منشور 

].001/0p=(]25(مشاهده گردید 

از تـر  مسـن نسبت به بیمـاران   تر جوانکه بیماران  ییآنجااز

سطح تحصیالت و سـواد بـاالتري برخـوردار هسـتند بنـابراین      

از آگاهی بیشتري نیز  تر جوانتوان انتظار داشت که بیماران  یم

.نسبت به حقوق خود در بیمارستان برخوردار باشند

آگـاهی از   یبررسـ مـورد درصد از بیمـاران  90طور کلی به

درصــد از  54، دانســتند یمنشــور حقــوق بیمــار را ضــروري مــ

و  دانستند یبیماران اطالعات بیماران از حقوق بیمار را کافی نم

بودنـد حقـوق بیمـاران در     درصد از بیماران معتقد7/81حدود 

امـا   شـود  یها بستري هستند رعایـت مـ   که آن هایی یمارستانب

مختلف منشور حقوق بیمار  هاي یطهمیزان آگاهی بیماران از ح

حق دسترسی به  یطهکه در ح يا گونه به.در سطح ضعیفی بود

حق رضـایت   یطهدرصد از بیماران، در ح 7/67خدمات درمانی 

7/64بیمـاران، در حیطـه حـق آزادي؛     درصد از3/71آگاهانه؛ 

درصـد   7/44درصد و در حیطه حق محرمانه ماندن اطالعـات؛  

از بیماران از سطح آگاهی ضعیفی برخـوردار بودنـد و تنهـا در    

حیطــه آگــاهی از فراینــد درمــان، بیمــاران از آگــاهی خــوبی  

).درصد88(برخوردار بودند 

 میـزان گرفـت کـه    یجـه نت تـوان  یم یانپا در:گیرينتیجه

 هـاي  یمارسـتان ب دریمـاران از منشـور حقـوق ب   یمارانب یآگاه

و با توجه به نتایج مطالعـه   بودهضعیفیسطحدرمطالعه مورد

، هـا  یمارسـتان مبنی بر عدم آگاهی بیماران از حقوق خـود در ب 

منظور ارتقاء آگـاهی بیمـاران    پژوهشگران پیشنهادات زیر را به

.کنند یارائه م ها یمارستانبنسبت به حقوق خود در 

نصب منشور حقوق بیمار در قسمت پـذیرش و تـرخیص   -

 يهـا  بیمارستان، راهروهاي بیمارسـتان و همچنـین در بخـش   

درمانی 

بـه بیمـاران توسـط مسـئولین، کارکنـان و       یرسـان  اطالع-

ها در رابطه با حقوق بیماران در بیمارستان منشی بخش

منظـور آشـنایی کارکنـان     آموزشی به يها برگزاري کارگاه-

بیمارستان با حقوق بیماران و تدوین قوانین انضباطی مناسـب  

 هـا  یمارسـتان و برخورد جدي با افرادي که حقوق بیمار را در ب

.کنند یرعایت نم

تشکر و قدردانی

مورد يها مارستانیب محترم نویسندگان مقاله، از مسئولین 

کننـده در ایـن پـژوهش     شـرکت مطالعه و همچنـین بیمـاران   

.ندینمایقدردانی م

مصـوب  1518ی بـا شـماره   قـات یکـار تحق این مقاله حاصـل  

.باشدیمدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 
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Introduction: Patients’ rights legislation is designed to improve the communication between

patients and the health care providers, which enhances the quality of service. The purpose of this

study was to survey the awareness of patients hospitalized in the educational hospitals of Yazd city

about patients’ rights legislation and providing appropriate strategies.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2011. The study population

included patients hospitalized in the educational hospitals of Yazd city. Three hundred twenty

people were selected as the sample with stratified random sampling. Data collection was done

through a standard three-part questionnaire that included demographic information, patients' rights

and interview with the patients. Data analysis was done using Chi-square and Fisher by SPSS 16

software.

Results: Results showed that patients 'awareness about patients’ rights legislation in hospitals was

at a low level, so that in the area of access to health care (67.7% of patients); The area of informed

consent (71.3% of patients), In the area of freedom (64.7% of patients) and the area of the right to

confidentiality (44.7% of patients) had poor knowledge Only within the area of the knowledge of

the treatment process the patients had good knowledge (88%).

Conclusion: Providing educational programs, installation of patients’ rights legislation in different

parts of the hospital and informing the patients about their rights in the hospital can be effective

steps for improving the patient's awareness about patients’ rights legislation.
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