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میزان  و آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی از منشور حقوق بیمار 
 گنابادآموزشی هاي  بیمارستاندر یکی از رعایت آن 

   5جمالفاطمه  - 4حسین عجم زیبد - 3علیرضا مسلم -  2مهدي بصیري مقدم -  1کوکب بصیري مقدم

  چکیده
آشنایی و آگـاهی کارکنـان گـروه پزشـکی و بیمـاران از      مستلزم  ،مطالبه و رعایت حقوق بیماران :مقدمه

این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهی بیماران و کارکنـان گـروه   لذا  .است منشور حقوق بیمارمحتواي 
  . انجام شدشهر گناباد  هايبیمارستان یکی از پزشکی از منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن در 

با اسـتفاده از پرسشـنامه پژوهشگرسـاخته     1389در سال توصیفی تحلیلی ي در این مطالعه  :تحقیقروش 
شامل مشخصات دموگرافیک، میزان آگاهی و میزان رعایت منشور حقوق بیمـار بـود جمـع آوري     ،اطالعات

خوب، متوسط و ضعیف و میزان رعایت منشـور حقـوق بیمـار در    ي میزان سطح آگاهی در سه طبقه . گردید
صـورت مبتنـی   ه روش نمونه گیري در بیماران ب. مطلوب، متوسط و نامطلوب رتبه بندي گردیدي سه طبقه 

  داده هـا پـس از اسـتخراج، بـا اسـتفاده از      . بود مرحله اي صورت طبقه اي تصادفیه پرسنل ب بر هدف و در
طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و  کاي اسکوئر، تی مستقل، آنالیز واریانس یکهاي آمار توصیفی، روش 

   . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت درصد 5در سطح معنی داري  SPSSبا استفاده از نرم افزار 
کارکنـان گـروه   نفـر مـرد و از    122 نفـر از بیمـاران زن و   189نمونه هاي این پژوهش شامل : یافته ها
همچنین نتایج نشان داد میزان آگاهی پرسنل و بیماران از منشور . مرد بودند نفر 13زن و نفر  20پزشکی 

  ارتبـاط آمـاري    .درصد موارد رعایـت مـی شـد    1/69منشور حقوق بیمار در حد مطلوب و  در حقوق بیمار
افـزایش  که بـا   طوريه ب .معنی داري بین سطح آگاهی بیماران و رعایت منشور حقوق بیمار وجود داشت

علی رغـم آگـاهی مطلـوب گـروه      .)p=007/0( افزایش می یافت آن رعایتمیزان  سطح آگاهی بیماران،
  .در حد مطلوب نیستسایر مطالعات در مقایسه با پزشکی از منشور حقوق بیمار میزان رعایت آن 

آن در حـد  ولـی میـزان رعایـت    بـوده   آگاهی بیماران و کارکنان گروه پزشکی در حد خـوب  :نتیجه گیري
اطالعـات مکتـوب   ي جهت ارائـه  ي عملی راهکار یمارستانبولین ؤپیشنهاد می گردد مس لذا. مطلوب نیست

به دانشجویان و افراد شاغل در بیمارسـتان  . تدوین نمایند ینمراجعهنگام پذیرش به در  پیرامون حقوق بیمار
   .ها از بیماران اجازه بگیرند آنحفظ حرمت بیماران قبل از حضور بر بالین  جهتکه آموزش داده شود 

  منشور حقوق بیمار  ؛کارکنان گروه پزشکی ؛آگاهی :واژه ها کلید
ـلنامه ي دانشـگاه علـوم    افق ـتی      دانش؛ فص ـاد   پزشـکی و خـدمات بهداش ـانی گناب ـار  ؛  1؛ شـماره ي 17دوره ي(درم    )1390به

  21/12/1389: پذیرش               24/11/1389 :اصالح نهایی                 16/6/1389 :دریافت

                                              
 دانشگاه علوم پزشکی گناباد اجتماعی و ارتقاي سالمت،ي داخلی جراحی، مرکز تحقیقات توسعه ارشد آموزش پرستاري  کارشناسمربی،  -١
  دانشگاه علوم پزشکی گناباد اطفال، مرکز تحقیقات توسعه ي اجتماعی و ارتقاي سالمت، ارشد آموزش پرستاري کارشناسمربی،  :نویسنده ي مسؤول -2

  پرستاري و ماماییدانشکده ي  -دانشگاه علوم پزشکی گناباد -حاشیه ي جاده ي آسیایی -گناباد : آدرس
  basiri1344@gmail.com :پست الکترونیکی             0533-7229025 :نمابر         0533-7223028 :تلفن

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد و اتاق عمل، دانشکده ي پیراپزشکی،  هوشبري، گروه عضو هیأت علمی -3
  ، دانشکده ي پرستاري و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گنابادداخلی جراحی، گروه پرستاري داخلی جراحیارشد آموزش پرستاري  کارشناس مربی، -4
  دانشگاه علوم پزشکی گنابادبهمن،  22، بیمارستان کارشناس علوم اجتماعی -5
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  مقدمه 
ها مورد توجـه   مفهوم حقوق طبیعى و حقوق انسانى قرن

انسان بوده است و این مهم در تعالیم آسـمانی تمـامی انبیـاء    
ـ   عنـوان یـک اصـل    ه الهی به اشکال مختلف نمایان اسـت و ب

بی شـک هـر   . علمی و انسانی به چشم می خوردي پیشرفته 
انسانی داراي حقوق فردي و اجتماعی است که به عنوان یک 

  امـا   .اصل توسط تمامی جوامـع بشـري پذیرفتـه شـده اسـت     
گروه هاي آسیب پذیر اجتماع از حقـوق خـاص و ویـژه تـري     

بیمـاران یکـی از آسـیب پـذیرترین گـروه هـاي       . برخوردارند
ه به لحـاظ جسـمی و چـه بـه لحـاظ      اجتماعی هستند که چ

روانی، اجتماعی و اقتصادي در معرض خطر قرار دارند و ایـن  
خود مؤید توجه خاص مجـامع بـین المللـی حقـوق بشـر بـه       

  بقـراط، مناجـات  ي   سوگندنامه. مفهوم حقوق بیمار می باشد
میمون و آیین اخالقـی عقیلـی شـیرازي از متـون      ابني   نامه

به اصولی چون لزوم رجحـان منـافع   کهنی هستند که در آن 
  .)1( بیمار بر پزشک و رعایت اصل رازداري تأکید شده است

ي   کننـده  هاي اخیر، متناسب با پیشـرفت خیـره   در دهه
هاي روزآمـد درمـانی و    علوم خصوصاً پزشکی و پیدایش روش

ــاوري ــوم پزشــکی، حــوزه  پیشــرفت فن ــل و ي   هــاي عل تعام
مداخالت پزشکی وسعت زیادي پیدا کرده است و ایـن خـود   

هاي اخالقی زیادي را به دنبال داشته اسـت و بیمـاران    چالش
هـاي اجتمـاعی در    پـذیرترین گـروه   عنـوان یکـی از آسـیب    به

نظام سالمت کارآمد نیازمند . معرض خطر قرار داشته و دارند
خـدمات سـالمت    کننـدگان  گیرندگان و ارایه  مشارکت فعاالنه

هاي شخصی  ارتباط مناسب و صادقانه، احترام به ارزش. است
ي هاي موجود، الزمـه   اي و حساسیت نسبت به تفاوت و حرفه

  .)2( مراقبت مطلوب از بیمار است
  ي تـرین ارکـان ارایـه    عنوان یکی از مهم بهها  بیمارستان

خدمات سالمت، باید نهادي براي درك و احتـرام بـه حقـوق    
کننـدگان   آنـان، پزشـکان و سـایر مراقبـت    ي خـانواده   ر،بیما

خـدمات سـالمت   ي   مراکـز ارایـه    ها و کلیه بیمارستان. باشند
هاي اخالقی مراقبت واقف بوده و بـه آن احتـرام    باید به جنبه

دهندگان و گیرنـدگان   تعامل مناسب ارایهي   در سایه. گذارند
حقـوق   خدمات سالمت نسبت به وظایف خـود و احتـرام بـه   

ــاالترین ســطح ممکــن قابــل   دیگــران، ســالمت جامعــه در ب

کـه سـالمت جسـمی،     توجه بـه ایـن   با. دستیابی خواهد بود
ترین ابعاد وجودي هـر فـرد    روانی، معنوي و اجتماعی از مهم

ــاس اصــل   ــر اس ــأمین آن ب ــوده و ت ــانون اساســی 29ب   از  ،ق
 ،)3( ترین تعهدات حاکمیت در جمهوري اسالمی اسـت  مهم
ت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی خـود را در قبـال     وزار
منشور حقوق  از جمله رعایت مطلوب خدمات سالمت ي ارائه

منشور حقوق بیمـار   .می داند ولؤبراي آحاد جامعه مسبیمار 
عبارت است از دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمـت و  

  که در مواقع بیماري به ویـژه در   عزت او براي اطمینان از این
هاي پزشکی بدون تبعیض سنی و جنسی و دارا بودن  فوریت

قدرت مالی از جسم و جان و سالمت او مراقبت کافی به عمل 
خواهد آمد و این مراقبت در محیطی سرشـار از احتـرام و بـا    

منشور حقوق بیمار در ایران . کیفیت مطلوب ارائه خواهد شد
ــدو 1381در ســال  ــت ســالمت وزارت ت ین و از ســوي معاون

ابـالغ   1381بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی در زمسـتان   
درمانی براسـاس ایـن دسـتورالعمل     -مراکز بهداشتی . گردید

موظف بودند که مفاد منشور حقوق بیمار را در مکان مناسب 
  ).4( و قابل رؤیت نصب نمایند

ی شـروع ي اگر چه تدوین منشور حقوق بیمـاران نقطـه   
براي حرکت در راستاي توجه همه جانبـه بـه تـأمین حقـوق     

ه کننـدگان و  یبیماران و تنظیم و تعریف صحیحی از روابط ارا
درمـانی اسـت، امـا توجـه بـه       -گیرندگان خدمات بهداشـتی 

نظرات ذینفعان در خصوص ضرورت این حقوق و تأثیر عوامل 
مختلف، از جمله جایگاه حرفه اي و تفاوت هـاي محیطـی در   
  ارزیــابی ایــن ضــرورت، سیاســت گــذاران را در طراحــی      
برنامه هاي ترویجی و نظارتی جهـت بهبـود وضـعیت رعایـت     

   .)5(حقوق بیمار رهنمون خواهد ساخت 
زنـدگی حرفـه اي پرسـنل درمـانی بـا      به نظر می رسـد  

مجموعه اي از مقررات و قـوانین بـه هـم آمیختـه اسـت کـه       
ــار    ــوق بیم ــوارد منشــور حق ــن م ــی از ای ــن  .اســتیک در ای

میان توفیـق خـدمت مطلـوب و صـادقانه و مبتنـی بـر مفـاد        
منشور مذکور نصـیب کسـانی مـی شـود کـه علـم و آگـاهی        
ــا   ــو ایــن آگــاهی بتواننــد ب بیشــتري بــر آن داشــته و در پرت
مسائل طرح شـده در محـیط درمـانی بـه صـورت بایسـته و       

  .شایسته برخورد کنند
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از میزان رعایت منشور تی ومتفا درجاتمطالعات مختلف 
و همکـاران   وسکویی اشـکوري . بیمار را گزارش کردندحقوق 

 7/67، رنگـرز  )6( درصـد  53میزان رعایـت حقـوق بیمـار را    
 درصد 2/65 داداشیو  )7( درصد 2/56ملکشاهی  ،)4( درصد

  .گزارش کردند) 8(
ي ه یـ با توجه به اهمیـت رعایـت حقـوق بیمـاران در ارا    

و درجـات  خدمات به آنان مبتنـی بـر منشـور حقـوق بیمـار      
و بـا  متفاوت رعایت منشور حقوق بیمـار در جوامـع مختلـف    

هاي اخیـر در   تأکید بیشتر وزارت بهداشت در سالعنایت به 
خصوص اطالع رسانی مفاد منشور حقوق بیمار و نصب آن در 

ال کـه  ؤلذا براي پاسخگویی بـه ایـن سـ    ،معرض دید بیماران
کارکنـان گـروه پزشـکی از منشـور     و  بیمـاران  ان آگـاهی میز

از  ییکـ در در حـال حاضـر   یمار و میـزان رعایـت آن   حقوق ب
 می باشد،چقدر  مورد مطالعهگناباد هاي آموزشی  بیمارستان

  .   بر آن شدیم تا پژوهشی را به انجام رسانیم
  

   روش تحقیق
 از نـوع  یلـ یتحل - یفیتوصـ ي  مطالعهک ین پژوهش یا 
نفـر از کارکنـان    33و بیمـار   311 بـر روي  است که یمقطع

در سـال   تحـت مطالعـه  بیمارسـتان   زشکی شـاغل در   گروه پ
   .انجام شد 1389

حجم نمونـه براسـاس فرمـول بـرآورد نسـبت در سـطح       
 10قابـل قبـول کمتـر از     کران خطـاي درصد و  95اطمینان 

براي انتخاب واحدهاي پژوهش از کارکنـان  . درصد تعیین شد
دو  گــروه پزشــکی از روش نمونــه گیــري طبقــه اي تصــادفی

بدین ترتیب که بخش هـاي مختلـف   . استفاده شد مرحله اي
بیمارستان هرکدام به عنوان یک طبقه در نظر گرفتـه شـد و   

تعـداد پرسـنل    تصادفی سـاده بـه تناسـب   ي سپس به شیوه 
از حجم نمونـه،   و متناسب با سهم طبقاتشاغل در هر بخش 

واحدهاي پژوهش بر اساس معیارهـاي حـذف و شـمول وارد    
براي انتخاب واحدهاي پژوهش از گروه بیماران . مطالعه شدند

بـه ایـن    .از شیوه نمونه گیري مبتنی بر هدف  اسـتفاده شـد  
طالعـات در  زمـان گـردآوري ا   صورت که هر بیمـاري کـه در  

بیمارستان بستري می شد با توجه به معیارهاي مورد نظر در 
حجـم نمونـه     .صورت تمایل در پژوهش شرکت داده می شـد 

نفـر محاسـبه گردیـد     340 براساس فرمول تعیین درصد شیوع
مشـابه در کاشـان   ي اساس مطالعـه   بر p که در فرمول مذکور

  .)4( نظر گرفته شد در 67/0برابر 
گـروه  (واحدهاي پـژوهش  که  رود به مطالعه معیارهاي و

حـداقل  : ها می بودند عبارت بودنـد از  باید واجد آن )بیماران
 ساعت بستري 24، حداقل به مدت باشد سال سن داشته 15

 یچمبتال به ه اشد،بداشته به شرکت در پژوهش  تمایل باشد،
طـرح   در ایـن روانی نبوده و قـادر بـه همکـاري     گونه اختالل

   .تحقیقاتی باشد
ــات توســط ــامل  پرسشــنامه اطالع ــه ش  بخــش 3اي ک

ت منشـور  یـ زان رعایـ م و یزان آگاهیم ،کیاطالعات دموگراف
االت سنجش آگـاهی  ؤس .جمع آوري گردید، بودمار یحقوق ب

در اختیار هر دو گـروه بیمـاران و کارکنـان گـروه پزشـکی و      
فقط در اختیار بیماران  واالت سنجش میزان رعایت منشورؤس

رعایت منشور حقوق بیمار توسط . جهت تکمیل قرار داده شد
رعایـت   گویه سنجیده شد که به هـر گویـه اي کـه اصـالً     14

امتیازي تعلق نمی گرفت و گویه اي که خیلی کـم   ،نشده بود
رعایت شده بود یک امتیاز، گویه اي کـه تـا حـدودي رعایـت     

امتیاز  3رعایت شده بود  کامالً امتیاز، گویه اي که 2شده بود 
در مجموع امتیازات کسب شده براي هر پرسشنامه . داده شد

امتیـازات   .دسـت آمـد  ه ب 0-42مربوط به رعایت منشور بین 
   1/14 – 28 ،عنــوان نــامطلوبه بــ 0-14کســب شــده بــین 

عنوان مطلوب طبقـه بنـدي   ه ب 1/28- 42عنوان متوسط، ه ب
ال ؤال بود که به هـر سـ  ؤس 17االت مربوط به آگاهی ؤس. شد

در . ال غلـط امتیـازي داده نشـد   ؤدرست یک امتیـاز و بـه سـ   
امتیازات  .دست آمده ب 0-17نهایت امتیازات کسب شده بین 

کسب شده در سطوح ضعیف، متوسط و خوب بـدین ترتیـب   
کسـب   0-66/5افـرادي کـه امتیـاز بـین     : طبقه بندي گردید
   67/5-32/11عنــوان آگــاهی ضــعیف،   ه کــرده بودنــد بــ  

عنوان خوب در نظر گرفته ه ب 33/11-17عنوان متوسط و ه ب
   .شد

جهت تعیین روایی ابزار از روش روایی محتوي و صـوري  
به این ترتیب کـه بـا اسـتفاده از منشـور      .استفاده شده است

درمـان و   تدوین شـده توسـط وزارت بهداشـت   (حقوق بیمار 
ن تـدوین  آمیـزان رعایـت   االت اگـاهی و  ؤس )آموزش پزشکی
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سپس از نظـر روایـی ظـاهري در اختیـار چنـد نفـر از        شد و
قرار گرفته و  گناباد ت علمی دانشگاه علوم پزشکیأاعضاي هی

جهت تعیین پایـایی ابـزار از    .نان اعمال شدآنظرات اصالحی 
لفـاي  آ جهت تعیین پایایی درونی ابـزار  زمون مجدد وآروش 

که ضریب همبسـتگی بـین    گرفت کرانباخ مورد استفاده قرار
ـ  96/0لفـاي کرانبـاخ   آو ضریب  r=84/0دو آزمون  دسـت  ه ب

  .مدآ
پرسشنامه در اختیار مشارکت کنندگان در پژوهش قـرار  
داده شــد و پــس از تکمیــل در شــرایط یکســان جمــع آوري 

 اي آمار توصـیفی، روش هبا استفاده از  داده هاسپس . گردید
اسکوئر  يکا طرفه و واریانس یکنالیز آ ،زمون تی استیودنتآ
  در سـطح معنـی داري   14ي  نسـخه  SPSSنرم افزار  سطوت

  . ل قرار گرفتیه و تحلیمورد تجز درصد 5
  

  یافته ها
 8/60( نفـر  189 نتایج حاصل از این پـژوهش نشـان داد  

ــاران) درصــد ــر 122زن و  بیم ــرد ) درصــد 2/39( نف از  و م
 نفـر  13و زن ) درصـد  6/60( نفـر  20کارکنان گروه پزشـکی  

، نس، سی سی یـو رژابخش او 6که در  بودند ردم )درصد 4/39(
داخلی، زنان، دیالیز، چشم و گـوش و حلـق و بینـی مشـغول     

بیشترین فراوانـی مربـوط بـه بخـش اورژانـس      . خدمت بودند
 3/0درصد و کمترین فراوانی مربوط بـه بخـش دیـالیز     6/57

 54بیماران زیـر دیـپلم   از  )درصد 4/70( نفر 219 .بود درصد
فوق دیـپلم   )درصد 2/12( نفر 38دیپلم و  )درصد 4/17( نفر

سانس یطبقه فوق ل دربیماران از  یکچ یه و ندبود و لیسانس
کارکنـان گـروه   از ) درصد 1/12( نفر 4. و باال تر قرار نگرفتند

 ولیسـانس   )درصد 8/78( نفر 26 دیپلم و زیر دیپلم، پزشکی
  .فوق لیسانس و باالتر بودند )درصد 1/9( نفر 3

و میانگین سـنی   87/51±95/21 بیماران یمیانگین سن
 5/60( نفـر  188. بـود  21/31±95/6 کارکنان گروه پزشـکی 

 38و کـارگر  ) درصـد  3/27( نفر 85 ،از بیماران بیکار) درصد
از ) درصـد  6/60( نفـر  20. نـد بود کارمنـد  )درصد 2/12( نفر

 2/15( نفر 5سال،  5کار زیر ي سابقه کارکنان گروه پزشکی 
  کـار ي سـابقه   )درصـد  2/24( نفـر  8سـال و   5 -10) درصد

  .داشتندسال  20-10

مـاران از  یب )درصـد  8/76( نفر 239، یاز نظر سطح آگاه
  .)1جدول ( برخوردار بودند یآگاه يسطح باال

  بیمارانسطح آگاهی  یمطلق و نسب یع فراوانیتوز: 1جدول 

  نسبیفراوانی   مطلقفراوانی   سطح آگاهی
  8/76  239  خوب

  6/17  55  متوسط
  6/5  17  ضعیف

  0/100  311  کل

از سطح ) درصد 9/87(نفر 29اکثر کارکنان گروه پزشکی 
  ).2جدول ( آگاهی خوب برخوردار بودند

  کارکنان گروه پزشکیسطح آگاهی توزیع فراوانی مطلق و نسبی :  2جدول 

  نسبی فراوانی  مطلق فراوانی  سطح آگاهی
  9/87  29  خوب

  1/12  4  متوسط
  0/0  0  ضعیف

  0/100  33  کل

رعایـــت منشـــور حقـــوق بیمـــار  ین فراوانـــیشـــتریب      
و ) درصـد  1/69(نفـر   215مطلـوب بـا   ي مربـوط بـه طبقـه    

نفـر   21نـامطلوب بـا   ي مربـوط بـه طبقـه     ین فراوانـ یکمتر
   .)3جدول ( بود) درصد 8/6(

  نسبی میزان رعایت منشور حقوق بیمارتوزیع فراوانی مطلق و : 3جدول 

  نسبیفراوانی   مطلقفراوانی    میزان رعایت
  1/69  215  مطلوب
  1/24  75  متوسط

  8/6  21  نامطلوب
  0/100  311  کل

در بررسی پارامترهاي مربوط بـه میـزان رعایـت منشـور     
حقوق بیماران، بیشترین میزان رعایت، مربـوط بـه شناسـایی    

و کمتـرین میـزان   ) درصـد رعایـت کامـل    74(محل بستري 
حضور بر بالین ي مربوط به اجازه ) درصد رعایت کامل 1/14(

در رونـد درمـان شـرکت     بیمار توسط کسـانی کـه مسـتقیماً   
  .)4جدول( می باشد) عنوان مثال دانشجویانه ب( ندارند
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  توزیع فراوانی نسبی میزان رعایت منشور حقوق بیمار به تفکیک گویه ها: 4جدول

  اصالً  خیلی کم  تاحدودي  کامالً  گویه
  شناسایی محل بستري

  گروه معالج يشناسایی اعضا
  دریافت درمان مطلوب و موثر در اسرع وقت

  کامل بر اساس عقاید و فرهنگ بیماردریافت درمان همراه با احترام 
  دریافت اطالعات الزم از پزشک در خصوص تشخیص و درمان بیماري

  در روند درمان شرکت ندارند حضور بر بالین بیمار توسط کسانی که مستقیماًي اجازه 
  دریافت اطالعات الزم در رابطه با روش هاي درمانی دیگر

  رماننهایی دي مشارکت بیمار در انتخاب شیوه 
  خاتمه دادن به درمان با رضایت و میل شخصیي اجازه 
  مراجعه به مراکز درمانی دیگر با رضایت شخصیي اجازه 

  پزشکیي اطمینان از محرمانه ماندن محتواي پرونده 
  رازداري پزشک و تیم درمانی 

  خروج از آني اجازه گرفتن جهت شرکت در پژوهش و اجازه 
  اعزامدریافت اطالعات الزم در صورت 

74  
7/16  
6/64  
7/71  
6/55  
1/15  
9/20  
7/44  
5/31  
9/39  
4/51  
1/61  

18  
3/35  

9/21  
37  

8/23  
3/19  
9/28  
4/35  
6/19  
3/29  
9/28  
7/27  
3/29  
8/22  
1/33  
9/20  

9/2  
5/31  
6/9  
4/7  

10  
1/16  
5/21  
9/11  
8/5  
9/10  
9/11  

10  
7/8  
2/13  

3/1  
8/14  
9/1  
6/1  
5/5  
4/33  

38  
1/14  
8/33  
5/21  
4/7  
1/6  
2/40  
6/30  

  

آزمون تی مستقل نشان داد که میـانگین امتیـاز آگـاهی    
پرسنل در مورد منشـور حقـوق بیمـار در دو جـنس تفـاوت      

   .)p=705/0( آماري معنی داري ندارد
ن طرفـه نشـا   چنین آزمون آماري آنالیز واریانس یک هم
لـف  متوسط سطح آگاهی بیماران در گـروه هـاي مخت  داد که 

   .)p=405/0( تحصیلی تفاوت معنی داري ندارد
سطح آگـاهی کارکنـان   ر نشان داد که آزمون کاي اسکوئ

گــروه پزشــکی و محــل کــار همبســتگی معنــی داري نــدارد 
)098/0=p(.   

کـار و  ي ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سـابقه  
  ارتبـــاط معکـــوس  کارکنـــان گـــروه پزشـــکیســـطح آگـــاهی 

 ،کار باال هسـتند ي افرادي که داراي سابقه . معنی داري وجود دارد
  .)p=032/0( سطح آگاهی کمتري نسبت به افراد تازه کار دارند

همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد کـه بـین   
ارتباط معنی داري  کارکنان گروه پزشکیسن و سطح آگاهی 

  .)p=629/0( وجود ندارد
از منشور حقـوق بیمـار    بیماران یآگاهي ن نمره یانگیم

بود کـه   70/24±4/48و در آقایان  51/27±59/6خانم ها  در
   .)p>001/0( این تفاوت از نظر آماري معنی دار بود

ــانگین نمــره در مــار یاز منشــور حقــوق ب یآگــاهي  می
ــاران  ــبیم ــا تحص ــپلم الت یب ــر دی ــپلم  ،21/23±90/3زی دی

که  بود 13/27±14/6و فوق دیپلم و لیسانس  94/5±70/25
  .)p=001/0( این تفاوت از نظر آماري معنی دار بود

ــره   ــانگین نمـ ــاران کارمنـــد   ي میـ ــاهی در بیمـ آگـ
 25/24±58/6و بیکــار  21/25±57/4کـارگر   ،20/5±92/27
  .)p=009/0( این تفاوت از نظر آماري معنی دار بود که بود

ت یـ زان رعایـ طرفه نشان داد م کیانس یز وارین آنالیهمچن
تفـاوت  بیمـاران   یلیمار در سطوح مختلف تحصیمنشور حقوق ب

زان یــب کــه هــر چــه میــن ترتیــبــه ا. دارد يدار یمعنــ يآمــار
مـار  یت منشور حقـوق ب یزان رعایباالتر رفته مبیماران الت یتحص

   ).p=001/0( افته استیارتقا  کارکنان گروه پزشکیز از طرف ین
تعـداد دفعـات    بـا از منشـور حقـوق بیمـار     ین آگـاه یب 
ارتبـاط   )p=488/0( يطول مدت بستر و )p=789/0( يبستر

   .آماري معنی داري وجود نداشت
مار با سـن، تعـداد دفعـات    یت منشور حقوق بیزان رعایم
ندارد  يدار یارتباط معن بیماران يو طول مدت بستر يبستر

)05/0>p(.   
ــزان رعایــم ــایت منشــور حقــوق بی ــان  یآگــاه مــار ب کارکن

ــکی  ــروه پزش ــار  گ ــاط آم ــ يارتب ــدارد يدار یمعن ــود   .ن ــا وج ب
ــاه ــوب  یآگ ــطح مطل ــکی در س ــروه پزش ــان گ ــور  کارکن از منش

ــوق ب ــار میحق ــم ــزان رعای ــوب ی ــطح مطل ــتین یت آن در س  س
)508/0=p( )5جدول(.  
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مار بر یحقوق بت منشور یزان رعاین میانگیمي سه یمقا: 5جدول 
  کارکنان گروه پزشکی یحسب آگاه

  )میانگین ±انحراف معیار( رعایت منشور  سطح آگاهی
  57/27±65/3  خوب

  00/25±0/0  متوسط
  40/27±0/0  کل

=F  آزموني نتیجه  463/0 , df=1, p= 508/0  

در سـطوح مختلـف   مـار  یت منشـور حقـوق ب  یزان رعایم     
صـورت کـه در سـطح    ن یـ بـه ا . ماران متفاوت استیب یآگاه
مـار در  یت منشـور حقـوق ب  یـ زان رعایمبیماران خوب  یآگاه

  .)6جدول( )p=007/0( ردیگ یقرار م يسطح باالتر
مار بر یت منشور حقوق بیزان رعاین میانگیسه میمقا:  6جدول 

  مارانیب یحسب آگاه

  )میانگین ±انحراف معیار( رعایت منشور  سطح آگاهی
  16/25±96/4  خوب

  23/23±8/5  متوسط
  18/22±6/5  ضعیف
  53/23±18/5  کل
=F  آزموني نتیجه  357/7  , df =1, p= 007/0  

  

  بحث
از  درصد بیمـاران  8/76ه در این پژوهش مشخص شد ک

منشور حقـوق بیمـار برخـوردار    ي ه سطح آگاهی خوب دربار
همچنین نتایج حاصل از تجزیـه و تحلیـل داده هـا در    . ندبود

 کارکنان گروه پزشـکی درصد  9/87این مطالعه نشان داد که 
از آگاهی در حد مطلـوب در خصـوص منشـور حقـوق بیمـار      

  .برخوردار بودند
ــه   ــارانش در مطالع ــوان  ي ســلیمی و همک ــه عن خــود ب

ــان     ــط کارکن ــار توس ــوق بیم ــور حق ــت منش ــاهی و رعای آگ
درمــان، تــأمین اجتمــاعی اصــفهان نشــان دادنــد کــه مراکــز 

ــوق     ــور حق ــتاران از منش ــکان و پرس ــاهی پزش ــانگین آگ می
بیشـترین میـانگین   ضـمناً  بـود،  بیمار باالتر از حـد متوسـط   

ــه رضــایت    ــوط ب ــین پزشــکان و پرســتاران مرب آگــاهی در ب
  .)9( بودآگاهانه 

خـود بـا   ي با مطالعـه   همچنین عرب و زارعی در تهران
عنوان تعیین آگاهی مدیران بیمارستان هاي خصوصـی شـهر   

 23تهران از حقوق بیمار و عوامل مؤثر بر آن نشان دادند کـه  
داراي آگـاهی  درصـد   54مدیران داراي آگاهی خوب و  درصد

   .)10(در سطح متوسط بودند 
مصدق راد و اثنی عشري در اصفهان مطالعـه اي بـا عنـوان    

پزشکان و بیماران نسبت به حقوق بیمـار و رعایـت آن در    آگاهی
نتایج ایـن تحقیـق   . بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام دادند

  .)11(نشان داد که میزان آگاهی بیماران در حد ضعیف بود 
ــا مطالعــه   ــه ب ــن یافت ــی عشــري  ي ای مصــدق راد و اثن
ــ  ــت دارد ب ــوانی و مطابق ــه آنه همخ ــوري ک ــز در  ط ــا نی   ه

خود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه میـزان آگـاهی        ي مطالعه 
 .پرسنل پزشکی از منشور حقوق بیمار در حد عالی می باشـد 

ــه  ــا در مطالع ــدیران  ي ام ــاهی م ــزان آگ ــی می ــرب و زارع ع
در حد خوب  درصد 23بیمارستان هاي خصوصی شهر تهران 

مـا  ي افزایش میزان آگاهی بیماران در مطالعه ). 11,10( بود
به مطالعات فوق شاید بـه دلیـل تأکیـد بیشـتر وزارت     نسبت 

به عنوان مثال نصب منشـور حقـوق    بهداشت و اطالع رسانی
  .می باشد بیمار در معرض دید بیماران

یافته هاي حاصل از این تحقیق همچنین نشـان داد کـه   
 مطالعـه  دمورمیزان رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستان 

  . وددرصد در سطح مطلوب ب 1/69
خود نشان دادنـد  ي بیعی نیز در مطالعه ررنگرز جدي و 

که میزان رعایت منشور حقـوق بیمـار در سـطح مطلـوب در     
مصدق راد و اثنی عشري به این  .)4( درصد بود 74/67حدود 

نتیجه رسیدند که با وجود سطح آگاهی عالی از منشور حقوق 
  .)11(بیمار میزان رعایت آن در حد ضعیف بود 

یارمحمدیان و بلوچستانی اصل نیز این نتـایج را   سلیمی،
میزان رعایت در این مطالعـه پـایین تـر از حـد     . تأیید کردند
بیشترین میزان رعایت مربوط بـه رعایـت حـریم    . متوسط بود

  .)9( مان مطلوب همراه با احترام بودشخصی و انتظار در
که روشن است نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش بـا       چنان

  .از مطالعات مذکور مطابقت و همخوانی داردنتایج حاصل 
در ادامه یافته هاي پژوهش حاکی از این است که آگاهی 
کارکنان گروه پزشکی با میزان رعایـت منشـور حقـوق بیمـار     

به این معنی که با وجود آگـاهی در   .ارتباط معنی داري ندارد
سطح خوب گروه پزشکی لیکن میزان رعایت منشـور حقـوق   
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  لـذا بـه نظـر     .درصد بـود  1/69مطلوب حدود  بیمار در سطح
می رسد عوامل دیگري غیر از آگاهی بر میزان رعایت منشـور  

  . ها توجه نمود حقوق بیمار تأثیرگذار است که با یستی به آن
سلیمی و یارمحمدیان و بلوچستانی  ي این یافته با مطالعه 

بیعـی و مصـدق راد و   ررنگـرز جـدي و   ي چنین مطالعه  و هم
خـود بـه   ي ها نیـز در مطالعـه    آن. اثنی عشري همخوانی دارد

این نتیجـه رسـیدند کـه بـا وجـود آگـاهی در سـطح مطلـوب         
کارکنان، میزان رعایت منشـور حقـوق بیمـار در سـطح عـالی      

  . )11,9,4( نیست
چنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هـا نشـانگر    هم

رعایـت منشـور    این است که میزان آگاهی بیمـاران بـر میـزان   
حقوق بیمار تأثیرگذار است و این دو با هم ارتباط معنـی داري  

هرچه آگاهی بیماران در سطح باالتري باشد  .)p=007/0( دارند
مصـدق راد   .میزان رعایت منشور حقوق بیمار نیز ارتقا می یابد

و اثنی عشري نیز در مطالعه خود به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     
بیمـار ارتبـاط    میـزان رعایـت منشـور حقـوق    آگاهی بیماران و 
همچنین حاجوي و همکاران نیـز ایـن   ). 11( معنی داري دارند

  . )12(نتایج را تأیید کردند 
نتایج این تحقیق در خصوص میزان رعایت حق بیمار در 
  مورد اطالع از مقدار هزینه هاي درمـانی و حـق اعتـراض بـه     

  . درصد به دست آمد 3/35ها  آن
خـود میـزان رعایـت    ي بیعی در مطالعه رو  رنگرز جدي

). 4(گـزارش کردنـد    03/37حق بیمـار در ایـن خصـوص را    
کشوري و همکاران در بررسی نگرش بیمار نسبت بـه رعایـت   
حقوق بیماران در بیمارسـتان هـاي آموزشـی دانشـگاه علـوم      

درصـد از   3/43تنهـا  کـه  پزشکی اصـفهان گـزارش نمودنـد    
تعرفه هـا و پوشـش خـدمات درمـانی     بیماران در مورد میزان 

  . )13( توجیه شده بودند که با تحقیق حاضر همخوانی دارد
که نتایج تحقیق نعمت الهی، میزان رعایت حقـوق   در حالی

درصـد و   5/91بیمار را در مورد حق اطالع از هزینه هاي درمانی 
) 14(درصد گزارش نمـوده اسـت    1/95ها را  حق اعتراض به آن

این عدم تطابق شـاید بـه   . این تحقیق همخوانی نداردکه با نتایج 
که در تحقیـق حاضـر و تحقیـق رنگـرز جـدي و       این دلیل باشد

همکاران و کشوري و همکاران از بیماران نظرسنجی شده اسـت،  
در حالی که در تحقیق نعمت الهی از پزشکان نظرخـواهی شـده   

پزشکان بـا نظریـه   ي است که نتایج تفاوت بسیار زیاد بین نظریه 
  . می دهد بیماران را نشان 

ــا رعایــت       ــاط ب ــوق بیمــار در ارتب ــت حق ــزان رعای می
مـــورد ي محرمانــه مانــدن اطالعـــات پزشــکی در جامعــه     

ــژوهش  ــد   1/61پ ــت آم ــه دس ــد ب ــرز  . درص ــه رنگ در مطالع
ــزان   ــن می ــدي ای ــود 05/63ج ــی  ) 4( ب ــینیان در بررس حس

در  نگــرش پرســـتار در مــورد رعایـــت حقــوق مـــددجویان   
ــدان،     ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــتانی دانش ــاي بیمارس ــش ه بخ

ــت حــق رازداري را  ــوارد گــزارش نمــوده   3/64رعای درصــد م
یعقـــوبی در تحقیـــق خـــود در مـــورد میـــزان  .)15(اســـت 

ــوانین    ــد از ق ــاهی دانشــجویان پزشــکی و پرســتاري کارمن آگ
درصــد از دانشــجویان مــورد  64مربوطــه گــزارش نمــود کــه  

  ورد دسترســی بــه اطالعــات    پــژوهش حــق بیمــار در مــ    
ــده  ــتند  ي پرون ــول داش ــکی را قب ــا  ) 16(اداري و پزش ــه ب ک

ــوانی دارد   ــق همخ ــن تحقی ــایج ای ــا در  . نت ــودرزي و رهنم گ
نظرخــواهی از پرســتاران و پزشــکان میــزان رعایــت محرمانــه  

ــذاکره   ــودن م ــار ي ب ــا بیم ــک را ب ــد 83پزش ــزارش  درص گ
. همخـوانی نـدارد  که بـا نتـایج ایـن تحقیـق     ) 17(نموده است 

کــه پزشـک و کارکنــان خـدمات بهداشــتی    بـا توجـه بــه ایـن   
ــوع و    ــه ن ــار ویژگــی هــاي شخصــی خــود ب ــه اعتب ــانی ب درم
ــار و اطالعـــات محرمانـــه   شـــدت بیمـــاري، اعترافـــات بیمـ
دیگري از امر دست مـی یابنـد کـه بایسـتی بـه عنـوان امانـت        

هـا جـز در مـوارد خـاص      ها بـاقی بمانـد و افشـاي آن    نزد آن
پــایین بــودن ایــن  ،نظــر شــرع و قــانون خــالف مــی باشــد  از

میزان بایستی مـورد توجـه جـدي قـرار گیـرد و آگـاهی هـاي        
هــا بــه کارکنــان بهداشــتی درمــانی  الزم را در جهـت رفــع آن 

از جملـه عـواملی کـه در ایـن ارتبـاط مـی تـوان        . ه گـردد ایار
ــاهی آن   ــدم آگ ــجویان و ع ــود، حضــور دانش ــر نم ــه  ذک ــا ب ه

حضـور در هنگـام معاینـات اسـت و ایـن نکتـه        يلزوم اجـازه  
ــودن بیمارســتان موجــب  ــردد  کــه صــرف آموزشــی ب ــی گ م

دانشـجویان خـود را ملـزم بـه گـرفتن اجـازه از بیمـار نداننـد،         
  . کافی نیست

میـزان رعایــت حقــوق بیمـار درخصــوص حــق تعــویض   
 7/44مـورد پـژوهش   ي پزشک معالج و رد درمان در جامعـه  

رنگـرز جـدي ایـن مقـدار     ي در مطالعه . درصد به دست آمد
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حسینیان حـق قبـول یـا رد    . )4(درصد به دست آمد  56/71
درصد گزارش نموده است کـه بـا نتـایج ایـن      7/67درمان را 

  .)15( تحقیق همخوانی ندارد
درصـد   6/89در تحقیق نعمت الهی این میـزان برابـر بـا    

در  .با نتایج این تحقیق همخوانی نداردگزارش شده است که 
که بیمار حق دارد تا حدي که قانون اجـازه مـی دهـد،     حالی

درمان خود را رد کند و حق دارد از عواقـب تصـمیم خـویش    
به نظر می رسد نظریه پزشکان در خصـوص   .)18(آگاه گردد 

رعایت حق تعویض پزشک و رد درمان با میزان رعایـت آن از  
  . هم متفاوت است دید بیماران با

میــزان رعایــت حقــوق بیمــار در مــورد دریافــت درمــان 
. درصــد بــود 70/71مــورد پــژوهش ي محترمانـه در جامعــه  

و نعمـت الهـی    )4( درصـد  53/84رنگرز جدي این میزان را 
در تحقیـق  . گزارش نموده اند) 18(درصد  2/86این میزان را 

دانشجویان حق احتـرام بـراي بیمـار قائـل      درصد 93یعقوبی 
 77گودرزي و رهنما گزارش نموده اند کـه در   .)16( بوده اند
  .)17( ه می گرددیموارد مراقبت ها با دقت و احترام ارادرصد 

گزارش نموده  درصد 85حسینیان رعایت حق احترام را 
در تحقیق  .)15(است که با نتایج این تحقیق هم خوانی دارد 

درصـد بیمـاران بیـان داشـته انـد کـه        5/57و بهنام  قاسمی
حقوق و قلمرو آنان اغلب اوقات از سوي کارکنان مورد توجـه  

  کـه بـا نتـایج ایـن تحقیـق      ) 19(و احترام قرار گرفتـه اسـت   
  .هم خوانی ندارد

ــار در    در  ــوق بیم ــور حق ــان داد منش ــه نش ــل مطالع   ک
د درصد موارد رعایـت مـی شـو    1/69مورد پژوهش ي جامعه 

درصـد   74/67بیعی رکه این میزان در تحقیق رنگرز جدي و 
و در تحقیقات نعمت الهی در شیراز که از پزشکان نظرسنجی 

دلیـل   درصد به دست آمده است که احتمـاالً  4/80کرده بود 
  .پژوهش باشدي آن تفاوت در نوع نمونه 

همچنین نتایج این پـژوهش نشـان داد کـه بـا افـزایش      
  آگاهی بیماران، میزان رعایت منشـور حقـوق بیمـار افـزایش     

کارکنـان گـروه   اما ارتباط معنی داري بـین آگـاهی    .می یابد
و میزان رعایت منشور حقوق بیمار وجـود نداشـت و    پزشکی

از  کارکنـان گـروه پزشـکی   علی رغم آگاهی در حـد مطلـوب   
. وق بیمار، میزان رعایت آن در حـد مطلـوبی نبـود   منشور حق

شناسانه اي پیرامون  پدیداري در مطالعه  جوالیی و همکاران
حقوق بیمار به این نتیجه رسیدند کـه مـوانعی بـراي رعایـت     

از موانـع  . منشور حقوق بیمـار در مراکـز درمـانی وجـود دارد    
 هـا اشـاره شـده    بسیار مهم و اساسی که در آن مطالعه به آن

ه یـ اجتماعی و فشار کـاري زیـاد ارا   -است فشارهاي اقتصادي
ــت   ــدگان مراقب ــود   دهن ــتاران ب ــژه پرس ــه وی ــین . ب   همچن

به محیط کـار از جملـه سـاعت     محدودیت هاي خاص مربوط
رعایـت  ي کاري و محـیط ارتبـاطی نیـز از عوامـل بازدارنـده      

در این پژوهش نیز ممکـن اسـت ایـن     .)20( حقوق بیمار بود
وامل و حتی عوامل دیگري که در ایـن مطالعـه بـه    دسته از ع

   .آن پرداخته نشده است دخیل باشند
  

  نتیجه گیري 
آگاهی بیماران  ه هاي این پژوهش نشان می دهد کهیافت

میزان رعایت  لیو .استو کارکنان گروه پزشکی در حد خوب 
 ي مطالبـه  بیماران بـا  آگاهی لیکن. آن در حد مطلوب نیست

بدین معنـا کـه    .آنان ارتباط مستقیم دارد از طرف حقوقشان
هرچه میزان آگاهی بیماران از منشـور حقـوق بیمـار بیشـتر     

رعایـت  منجر به و در نتیجه آن افزایش یافته ي باشد مطالبه 
  توصـیه  لـذا   .مـی شـود  از سوي کارکنان منشور حقوق بیمار 

جهـت  راهکارهـاي عملـی را    ،ولین بیمارسـتان ؤسممی گردد 
اطالعــات و مفــاد منشــور حقــوق بیمــار، در هنگــام ي ه یــارا

پذیرش بیماران به صورت مـدون تهیـه نماینـد و نسـبت بـه      
به دانشجویان و سـایر افـراد شـاغل در    . انجام آن اقدام نمایند

بیمارستان ها آموزش داده شود تا بـه منظـور حفـظ حرمـت     
. از بیماران اجازه بگیرند ،ها بیماران قبل از حضور بر بالین آن

، کارکنـان گـروه پزشـکی    علی رغم آگاهی در سطح مطلـوب 
بـه   ،میزان رعایت منشور حقوق بیمار در حد مطلوبی نیسـت 

نگـرش پرسـنل   از جملـه  نظر می رسـد کـه عوامـل دیگـري     
 فشـار  ،امکانـات و تجهیـزات  ، فرهنگ افـراد،  بهداشتی درمانی

ه دهندگان مراقبت یاجتماعی و فشار کاري زیاد ارا -اقتصادي
بر روي رعایت منشـور حقـوق بیمـار تـأثیر     ویژه پرستاران به 

پیشنهاد  می گردد جهت عملیـاتی نمـودن ایـن    . گذار باشند
حقیقات وسیع تري به منظور شناسـایی ایـن عوامـل و    مهم ت

  .انجام شود مداخله در بهبود آن
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  تشکر و قدردانی
ولین ؤی دانیم از کلیه بیماران، پرسنل و مسبر خود الزم م
بـا   در انجـام ایـن پـژوهش    کهمورد مطالعه محترم بیمارستان 

 و نمودنـد تشــکر پژوهشـگران نهایـت همکــاري و مسـاعدت را    

هـاي مـالی    از آنجا که این پژوهش با حمایت وقدردانی نماییم 
و معنوي شوراي پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی گنابـاد بـه     

صـمیمانه  بـدین وسـیله از همکـاري    لـذا   ،انجام رسیده است
  .شوراي پژوهشی دانشگاه تشکر و قدردانی می شود
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Health Providers and Patients' Awareness on Patient Bill of Rights 
and Its Observing Rate in an Educational Hospital in Gonabad  

Kowkab Basiri Moghadam1, Mahdi Basiri Moghadam2, Alireza Moslem3, Hossein Ajam Zibad4  
and Fatemeh Jamal5 

Abstract 
Background and Aim: Health providers and patient's knowledge and awareness of patient's rights bill 
require respect. Therefore, this study was performed to determine the awareness of patients and health 
providers about patient bill of rights and its observance rate in one of the hospitals in Gonabad. 

 Materials and Methods: This descriptive-analytic study used a questionnaire to assess awareness and 
observance rate of patient's rights bill in 2010. The awareness was ranked in three categories (good, 
moderate and weak) and respecting the patient's rights Bill in three floors (ideal, average and poor). 
Sampling for patients was based on the objectives and for health providers was random classification. The 
obtained data were analyzed by SPSS software version 14 using descriptive statistics, Chi-square, T-
independent, ANOVA and Pearson correlation coefficient at %5. 

Results: The results showed that 189 patients (60.8%) were females, 122 patients (39.2%) were males and 
20 health providers (60.6%) were females and 13 (39.4%) were males. Health providers and patient 
awareness of patient's rights bill was sufficient and patient's bill of rights in the study population is observed 
in 69.1% of the cases. There was a significant relationship between awareness and observance rates of 
patient's rights bill so that as patient awareness increased, observance patient's rights bill increased, too 
(p=0.007). The results also showed that despite optimal health provider's awareness of patient's rights bill, 
observance rates aren't satisfactory in comparison with those in other studies.  

Conclusion: Patients and staff awareness in the medical group level is good, but the observing rate isn't 
satisfactory. This study recommends that the managers of hospital develop a practical strategy to provide 
written information for patients about the rights when they are admitted. In order to preserve the patients' 
sanctity, students and health providers should be taught to get permission from patients before attending the 
bedside. 

Keywords: Awareness, health providers, patients rights bill 
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