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دانشگاه  پزشكي، رساني اطالع و مديريت دانشكده درماني، بهداشتي خدمات مديريت دكتراي دانشجوي. 1
 Email: ahmadsadeghi1363@gmail.comمسؤول) (نويسنده .ايران ،شيراز ،شيراز پزشكي علوم

  ساز رعايت حقوق بيمار اي در مديريت سالمت زمينه اخالق حرفه
 1احمد صادقي

 محمد خمرنيا

  چكيده
حفظ حريم افراد و رعايت حقوق آنان، مفهومي مهم و نيازي اساسي در زندگي 

 بيمار و پيشگيري از افشاي اطالعات، اطالعاتي حريم براي حفظ .انسان شناخته شده است

 جديدي را به كار برده تا حريم راهكارهاي بايستي ها ستانمديران و مسؤوالن بيمار

  .افتد خطر به كمتر بيماران
 و حقوق رعايت ها، انسان سالمت حفظ و تأمين موجب درمان و بهداشت مديريت

باشد. همچنين از مسائل  مي ها انسان مستمر و اساسي نياز يك پاسخگوي و بيمار حريم
ي حقيقي آن وابسته به آميختگي آن خدمات با بسيار مهمي است كه بركت و ثمربخش

باشد. اين آميختگي موجب رضاي پروردگار و تأمين  موازين اخالقي و فضائل انساني مي
باشد؛ بدين لحاظ پرداختن به  نياز مردم به صورتي مناسب و در جهت كمال انسان مي

ستم الخصوص در سي اي در بخش بهداشت و درمان علي بحث كاربرد اخالق حرفه
گمان اقدامي ضروري و شايسته است.  مديريتي آن و در جهت رعايت حقوق بيمار، بي

هاي اخالقي بايد در رفتار آدمي به ظهور برسند تا موجب  حقيقت اين است كه ويژگي
گذاري و خداجويي جايگزين  هاي اخالقي شوند. در اين مسير، روح خدمت افزايش ارزش

  گردد. استه از نفس و خودمحوري ميهاي برخ ها و خودخواهي خودبيني
اين مقاله بر اساس مروري بر متون علمي مرتبط، نظري اجمالي بر مفهوم اخالق و 

اين  بر ها بيمارستان در درمان و بهداشت مديريت نقش و داشته بيمار خلوت و حريم حفظ
  دهد. مقوله را مورد بررسي قرار مي

  

  مت، حقوق بيماراي، مديريت سال اخالق حرفهواژگان كليدي: 
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  مقدمه
 همانا كه معيني حوزه در بشر حقوق از حمايت جز چيزي بيماران حقوق

 نشانگر حقوق اين از حمايت .باشد مين است سالمت و حوزه بهداشت در خدمات

 نمايانگر بلكه ،نيست درمان و بهداشت عرصه در كنندگان خدمات عرضه با تعارض

 روابط تا سازد مي قادر را طرف دو هر و ان بودهبيمار با آنان ميان ارتباط زواياي

 كه طور آن نبايد بيماران حقوق حمايت از .كنند مديريت بيماران نفع به را خود

 چراكه شود، طب حرفه تداخل در موجب دارند، مي بيان طب ملي يها نانجم برخي

 همين به .يابد ميتداخل ن طب حرفه با وجه هيچ به بيماران حقوق قانوني چارچوب

 به در پزشكي اشتباه موضوع بيماران حقوق به مربوط قوانين تمام در كه است دليل

بسيار  عادت ترك هرحال به اما، است شده مطرح يايجز قوانين تحت جداگانه طور
 موضوعي عنوان به بيماران حقوق .شود مي مقاومت تغييرات برابر در و است سخت

 به كم كم شمالي كشورهاي آمريكاي و تيصنع اروپاي در 60 دهه اوايل از مستقل

 كشورهاي اكثر 21 قرن اوايل در اينكه تا يافت گسترش و شد شناخته رسميت

  ).م 2008 آندروال،( .گرفت فرا را اروپايي
 از دفاع :كرد ذكر اين صورت به توان مي را بيمار حقوق منشور از هدف

 در مواقع كه اين از ناناطمي براي و او عزت و حرمت منظور حفظ به انسان حقوق

 و جنسي سني، نژادي، بدون تبعيض پزشكي، يها تفوري در ويژه به بيماري

 حقوق منشور. آمد خواهد عمل به محافظت او جان و جسم مالي، از قدرت دارابودن

 از ،شود برخوردار محترمانه مراقبت از است كه بيمار حق اين دارد مي بيان بيمار

 نوع تشخيص، مورد در ،كنند مي مراقبت او از اًمستقيم كه ديگري و افراد پزشكان

يا  درمان ادامه مورد در و بخواهد را دقيقي بيماري اطالعات آگهي پيش و درمان
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 نگه محرمانه را خود برنامه درماني و كند گيري تصميم شده توصيه درمان ردكردن

  ).ش 1377 صدقياني،( .دارد
 كه هستند حقوقي بهداشتي داراي ماتخد كنندگان مصرف عنوان به بيماران

 از .باشند مي آن از صيانت و حفظ مسؤول حرف بهداشتي ساير و پزشكان پرستاران،

 در مشاركت و دانستن حق و ها ارزش باورها، به احترام فردي، مراقبت توان ميجمله 

 سبب بيمار حقوق رعايت) .م 1995 وايز،( .برد نام را مراقبتي هاي گيري تصميم

  ).م 2000 اسملتزر و بار،( .گردد مي وي رضايت و بيمار از مراقبت يارتقا در الحاص
 و سالمت در دوران كه بوده اجتماعي و روحي جسمي، ابعاد با موجودي انسان

 بيمار حقوق مختصر نگاه يك در ).م 1999فيستا، ( .است خاصي حقوق داراي بيماري

 را آن دريافت استحقاق خود بيماريدوره  در انسان يك كه است خدماتي مفهوم به
 آگاهانه رضايت يا درمان قبول گيري، تصميم و حق انتخاب شامل حقوق اين .دارد

 و حق رازداري و پزشكي اسرار حفظ حق مناسب، درمان دريافت درمان، حق از

 رغم علي دقيق و مراقبت محافظت حق اعتراض، حق احترام، حق افراد، به ارزش

      ).ش 1382 ايماني،( .است مذهبي و نژادي جغرافيايي، ي،سياس مالي، وضعيت
 قوقشانح  شمردن محترم و گيري تصميم در ها نآ شدن سهيم بيماران، نمودن آگاه

 كاهش را بيمارستان در بودن بستري بخشيده، دوران سرعت نيز ها نآ بهبود به

 از كه دهد مي شكاه بيمارستان به را ها آن مجدد بازگشت همچنين احتمال ؛دهد مي

 در اي هبياني وجود ).ش 1379 ايگدر،( .دارد بسيار اهميت اجتماعي و اقتصادي نظر

 كيفيت و بيماران موقعيت يارتقا سزايي درب نقش تواند مي بيماران حقوق زمينه

 كه اي هحرف گروه ليناو ).م 1995 باندمن،( .كند درماني ايجادـ  بهداشتي خدمات

 اين .بود 1959 سال در پرستاري ملي اتحاديه كرد را اعالم بيماران حقوق اعالميه

  ).م 1992 چهيل،( .كرد اعالم مراقبت امر در همكار و شريك را اعالميه بيماران
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 سالمت در دوران و معنوي و اجتماعي روحي، جسمي، ابعاد با موجودي انسان

 و يتحما دفاع، به قادر ديگران كمك بدون كه است حقوقي داراي بيماري و
 حرف قبل كاركنان ها سال )م. 2000 تامسون، م.؛ 2006 جولي،( .نيست آن كسب

 و سالمت به نسبت ها آن فقط كه كردند مى فكر پزشكان به خصوص بهداشتي
 اليس و هارتلي،( ؛هستند سرنوشت بيماران تعيين به مجاز بوده آگاه انسان تندرستي

 نقاط و تخلفات در معرض بودن،رذيپ آسيب علت به بيماران نتيجه در )م. 2001

 1378 الريجاني و عباسي،( ،گرفتند ميقرار  درماني و بهداشتي سيستم قوت و ضعف
 و درماني و موضوعات بهداشتي به نسبت جامعه آگاهي افزايش امروزه اما )ش.
 ميان در فعال جنبش يك بروز باعث خدمات اين از استفاده فزاينده يها ههزين

 انتظار درماني كادر و ها نبيمارستا از ها آن و )م. 2000 تامسون،( تاس شده متقاضيان

 به را خود طرف از شده ئهارا پزشكي يها تمراقب و خدمات كامل يتمسؤول دارند

 .دهند مي نشان لعملا عكس انتظاراتشان نشدن برآورده صورت در و بگيرند عهده
  )م. 2004 دوگاس، م.؛ 2001 اليس و هارتلي،(

  

  اهميت آن در سازمان و اخالق
اخالق، معرفتي است كه از افعال اختياري انسان بر اساس يك سير عقاليي 

از اصول و استانداردهاي سلوك بشري است كه رفتار  اي همجموع و گيرد ميشكل 
ك فرايند تفكر عقالني است يكند. در حقيقت، اخالق  ميرا تعيين  ها هافراد و گرو

يي را چه موقع ها شمر است كه در سازمان چه ارزكردن اين ا كه هدف آن محقق
در باب اهميت اخالق و  )ش. 1385 نژاد پاريزي، ايران( .بايد حفظ و اشاعه نمود

) اخالق را به عنوان ش. 1383( استفاده از منشور اخالقي در سازمان، الواني
در  مهم دانسته است و بر اين اعتقاد است كه ها نكننده روابط ميان انسا تنظيم

هاي بيروني داشته باشد،  مديريت نيز اين سازوكار دروني، بدون آنكه نياز به اهرم
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قادر است تا عملكردهاي اخالقي را در كاركنان تضمين نموده و سازماني اخالقي 
ها و  گيري را به وجود آورد. نقش اخالق در عملكردها و رفتارها، در تصميم

كننده است و مدير در انجام  مهم و تعيينها، در برخوردها و ارتباطات،  انتخاب
تواند موفقيتي كسب نمايد. اين  ميوظايف خود، بدون وجود يك نظام اخالقي ن

نظان اخالقي در سازمان تحت عنوان منشور اخالقي نام گرفته كه نقش حياتي در 
 كند. ميسازمان ايفا 

  
  رفتار اخالقي چيست؟

يا درست در برابر بد يا نادرست رفتار اخالقي آن است كه به عنوان خوب ـ 
  در يك زمينه اجتماعي پذيرفته شود.

به اين سبب كه يك عمل غير قانوني نيست، لزوما در يك وضعيت  صرفاًـ 
  شود. ميمعين، اخالقي محسوب ن

» رفتار اخالقي چيست؟«متفاوتند، اين سوال كه  ها شارز كه اينبه علت ـ 
  ي مختلف پاسخ داده شود. ها تصور ممكن است به وسيله افراد گوناگون به

   از: چهار ديدگاه درباره رفتار اخالقي عبارتندـ 
  رساند. ميديدگاه اصالت فايده: رفتار اخالقي بيشترين فايده را به اكثر مردم 

مدت آن است كه منافع شخصي را در بلندديدگاه اصالت فرد: رفتار اخالقي 
  كند. مي تأمينبه بهترين وجه 

ق و اخالق: رفتار اخالقي آن است كه به حقوق اساسي بشر ديدگاه حقو
  احترام بگذارد.

طرفانه، عادالنه  بيديدگاه عدالت: رفتار اخالقي آن است كه در رفتار با مردم 
  )ش. 1385 نژاد پاريزي، ايران( .و منصفانه باشد
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  مديريت و نقش آن در سازمان اي حرفهاخالق 
 در مؤثر طرق جمله از و بوده گسترش به رو اخالقي مباحث بر تأكيد امروزه

 مباحث به توجه جامعه، در اخالقيات بحث كردن و اجرايي اخالقي مباحث اعمال

 در تحقيقات گسترش با .باشد مي مديريت علم در اخالق يا گيري در تصميم اخالق

 اخالق براي را نگري مطلوبي آينده اخير، هاي سال در مديريت علم در اخالق حوزه

 از عبارتست اخالق، .كرد توان تصور مي گيري تصميم و مديريت علم حوزه در

 كه اين .يابد مي انعكاس آن رفتار افراد در كه جامعه يك هنجاري و ارزشي قواعد

 است كاربردي اخالق همان كنيم، اعمال موارد خاص بر را اخالقي اصول چگونه

 اخالق علمي، اخالق يست،ز محيط اخالق پزشكي، اخالق اقتصادي، اخالق شامل كه

 )ش. 1386 جباري،( .باشد مي هم و سازمان مديريت علم در اخالق و آموزش در

بيانگر  زيرا ،است امروزي مديريت چالش ترين عمده حقيقت در اخالق بحث
 گيري اندازه دهاسو و ها ههزين ،دهادرآم به وسيله اقتصادي (كه عملكرد بين تقابل

 خارج و داخل در آن سازمان تعهدات قالب در (كه ياجتماع عملكرد و شود) مي

 بين بايد عبارتي به) م. 2004 هس مر،( ؛دباش مي شود) مي بيان ديگران به نسبت

  .گردد ايجاد تعادل و توازن اجتماعي يدهاعملكر و اقتصادي عملكردهاي
موفقيت در سازمان ناشي از ايجاد و به كارگيري مديريت اخالق در سازمان 

خالق سازماني بر پايه اعتمادآفريني است. ضعف در سيستم اخالقيات و است. ا
سازماني  خسارات افزايش و ارتباطات كاهش به منجر اعتماد عدم سمت به گرايش

نگر سوق پيدا خواهد كرد. به اين  گردد و مديريت به سمت كنترل گذشته مي
تواند به عنوان  يملذا معرفتي كه  ،شود ميترتيب انرژي سازمان به منفي تبديل 

گرايانه عمل كند،  كردن سازمان مبتني بر نگرش انسان كاتاليزوري براي عقالني
در حقيقت يك فرايند تفكر عقالني است  اي حرفهاست. اخالق  اي حرفهاخالق 

و  موقع را، چه ييها شارز چه سازمان كه در است اين امر كردن آن محقق كه هدف
  )ش. 1386 سرمدي و شالباف،( .بود پايبند آن به نسبت و نمود اشاعه و حفظ بايد چگونه
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  مديريت سالمت و نقش آن در حفظ حقوق بيمار
 شدن مطرح و درماني مراكز در خود قانوني حقوق از بيماران شدن آگاه با

 به مراقبت درگير ارائه نوعي به كه كساني همه بايد آنان، توقعات و ها هخواست

 تا باشند آگاه بيماران به حقوق مربوط مقررات و ضوابط از نيز هستند بيماران

 با و بهتر مراقبت ارائه همچنين و توقعات، ها هخواست اين تحقق جهت در بتوانند

 آگاهي ميان، اين در .بردارند گام بيماران به و احترام عزت با همراه زياد كيفيت

 :دارد اهميت زيادي جهات از و مراكز درماني ها نمديران بيمارستا

 و ضوابط بيمارستان، بايد در مقررات و قوانين اجراي مسؤول عنوان به مدير ـ
 خود زيرمجموعه به كاركنان را درماني و بهداشتي امور به مربوط قانوني مقررات

 خود، بايد برساند، كاركنان اطالع را به مقررات اين كه اين از قبل و كند ابالغ

 .اشدب زمينه داشته آن در كاملي آگاهي

 با توقعات بيماران و ها هخواست انطباق در او توانايي سبب مدير آگاهيـ 

 بيماران است ممكن .شود مي بيمار حقوق به مربوط قانوني مقررات و ضوابط

 بنابراين، .باشد ها آن قانوني چارچوب حقوق از خارج كه باشند داشته ييها هخواست

 آنان يها هخواست شدن برآورده مورد در تواند ميبيمار  حقوق از آگاهي با مدير

 .گيري كند تصميم

 تهيه امكانات، براي آتي هاي ريزي برنامه سبب تواند مي مدير آگاهي ـ

 باعث و بخشد تحقق را قانوني بيماران يها هخواست كه شود فرآيندهايي و تجهيزات

 .شود ها آن رضايت جلب

 مدير كاركنان آن، و بيمارستان از بيماران شكايات و حقوقي دعاوي در ـ

 حقوق به مربوط و مقررات قوانين از دارد ضرورت كه دعواست طرف بيمارستان

  .كند دفاع كاركنان و بيمارستان حقوق از بتواند قضايي محاكم در تا باشد آگاه بيمار
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ي ها تمراقب و خدمات كيفيت به مربوط مباحث در امروز در دنياي رقابتيـ 
. است و مهم اصلي يها تاولوي از ها آن رضايت جلب و مشتري به توجه درماني،
 ها آن حقوق رعايت و ها هبه خواست توجه ،بيماران مندي رضايت مهم عوامل از يكي

 در و شد خواهد منجر ها آن رضايت جلب كه به است احترام با توأم مراقبت ارائه و

 خدمات از بيمار مندي رضايت كه خود هدف ترين مهم درماني به مؤسسه نهايت،

 بيمار باعث حقوق از مديران آگاهي بنابراين، .يافت خواهد دست شده است، ارائه

 جلب جهت بيماران در به بهتر خدمات ارائه براي ييها هبرنام و اهداف تدوين

  )ش. 1383 زارعي،( .شد خواهد ها آن رضايت
تا حقوق بيمار بايد از سوي گروه درمان و مديريت بيمارستان رعايت شود و 

واهد بود. ناشناخته باشد، اجراي ان نيز ممكن نخ ها آنزماني كه اين حقوق براي 
و مديريت كاركنان  آگاهيگرفته در اين زمينه، فقدان  در برخي مطالعات انجام
 .يمار و بيمارستان ذكر شده استترين دليل تعارض بين ب درباره حقوق بيمار، مهم

  )ش. 1386 زارعي،(
روزافزون بيماران از حقوق خود باعث ايجاد  آگاهيبه  با توجه مسألهاين 

 آگاهيبنابراين ارتقاي  .اي براي مديريت بيمارستان خواهد شد ي عمدهها شچال
ناپذير  ها در زمينه حقوق و حريم بيمار امري ضروري و اجتناب مديران بيمارستان

وجود شواهدي  يزنشده در اين زمينه و  مطالعات انجام با عنايت به رسد. ميبه نظر 
مديريت در زمينه رعايت حقوق بيمار، پژوهشگر بر آن است  آگاهيمبني بر عدم 

مديران بيمارستان به عنوان بازوي اصلي  آگاهيتا پيشنهاداتي را جهت ارتقاي 
  ، ارائه نمايد:حفظ و رعايت حقوق بيمار و حريم آن در بيمارستان

به صورت  (مجلس) دستباال مسؤوالن و مقاماتمنشور حقوق بيمار توسط ـ 
 .و ساير مراكز درماني قرار گيرد ها نمدون تهيه و تنظيم شده و در اختيار بيمارستا
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در مديريت،  اي حرفهي درسي تحت عنوان حقوق بيمار، اخالق دهاواحـ 
در  ها آنالتحصيالن  ي مرتبط كه فارغها هاخالق پزشكي و... در برنامه درسي رشت

 شوند و با بيماران سروكار دارند، گنجانده شود. ميكار  بيمارستان مشغول به

در بيمارستان و آشناسازي بيشتر  اي حرفهو ترويج بحث اخالق  تأكيدـ 
 ي آموزشي.ها هدور و ها كالس برگزاري طريق از اخالقي مسائل با مسؤوالن و مديران

 با آشنايي مورد در براي مديران آموزشي هاي كالس برگزاري و تشكيلـ 

تيم  توسط آن رعايت و بيمار حقوق اهميت و حرف پزشكي در مختلف يها شنق
 .مراقبتي ـ درماني

در  ي آموزشيها هبستكتابچه، پمفلت و منشور حقوق بيمار به صورت ـ 
با اين مسائل آشنا شده و  ها آنقرار گيرد تا  ها آناختيار بيماران و همراهان 

 البه كنند.بتوانند حقوق خود را در بيمارستان مط

 شرايطي درماني ـ بهداشتي تيم كاركنان براي بايد بيمارستان مديريتـ 

مستقيماً  خودش شخصي فضاي از بيمار تحت آن شرايط بتواند نمايد كه فراهم
 مثال عنوان به. باشد داشته خود كنترل شخصي فضاي بر و كند استفاده

 به خاصي مراقبت يا درمان تا اتاق بيماران به شدنوارد مالحظه با و خواستن اجازه

 بيمار، به آن انجام از قبل درماني و مراقبتي يها شرو دادن توضيح شود، ارائه ها آن

 كه هستند اعمالي جمله از شخصي بيمار فضاي و اشيا وسايل، به نكردن اندازي دست

 افزايش بيمار كه اعتماد است صورت اين در .كنند مي حفظ را خلوت بيمار و حريم

 وي كمك خلوت و حريم حفظ افزايش به خود افزايش اعتماد اين و كرده اپيد

 .كرد خواهد
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  گيري نتيجه
 و كاركنان مديران آموزش ها هبرنام در اي هگون به بايد بيمار حقوق به احترام

توجه به  ،نمايد مياين مهم كمك  رسيدن بهشود. يكي از تدابيري كه به  گنجانده
و ترويج آن در محيط بيمارستان و باالخص بين گري  اي حرفهبحث اخالقيات و 
در  در بيمارستان و خصوصاً اي هحاكميت اخالق حرفباشد.  ميمديران بيمارستان 

گيري سازمان را در جهت  قادر است به ميزان بسيار چشمو مديران  مسؤوالنبين 
بخش هدف ياري نمايد و سازمان را و موفقيت در تحقق اثر ها شكاهش تن

به خصوص توجه به آن و ترويج آن  اي هخگو سازد. امروزه داشتن اخالق حرفپاس
 ها نبيمارستابه عنوان يك مزيت رقابتي در  در مسائل مربوط به حقوق بيمار،

گيري را  توان اين نتيجه ميي مربوط به اين مقاله ها ه. همچنين از يافتباشد ميمطرح 
 نتابج سازمان دارد. و ها تروي فعاليگيري بر  چشم تأثير ،اي هاخالق حرفكرد كه 

در مسائل مربوط به حقوق بيمار،  در بيمارستان و خصوصاًاخالق  رعايت اصل
ارتباطات را  ،دهد ميوري را افزايش  بهره مندي بيماران را افزايش داده، رضايت
زيرا هنگامي  ،دهد ميهش درجه ريسك را كا ، امنيت را افزايش وبخشد ميبهبود 

 گردد و ميدر سازمان حاكم است، جريان اطالعات به راحتي تسهيل يات كه اخالق
  گردد. ميمدير قبل از ايجاد حادثه، از آن مطلع 
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