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Abstract

Reported rates of awareness and observation of patient`s rights inside the country are very
different. Likely in this regard, a systematic review can present a closer detail and coordination
of subject to better decision-making and policy. So, this systematic review study was performed
to determine the health services providers` viewpoint about the awareness and observation of
patient`s rights in Iran.
Iranian prior related studies published in inner and outer databases were searched with
keywords such as; patient`s rights, patient`s rights in Iran, patient bill of right, patient bill Iran
and its equivalent Persian word and finally, relevant documents were entered to the study using
systematic review studies criteria.
Health service providers` average awareness of patient`s rights was variable from 5.1 to 95.5
percent and also was variable for patient`s rights charter from 1.8 to 93 percent. In other words,
health service providers` overall awareness rate was 34.5 percent in good level, 46 percent in
moderate percent and 19.5 percent in weak level. Also, health service providers` overall
observation rate was 72.5 percent.
Simple review of studied documents in this survey showed that average awareness of patient`s
rights places in low level. So, the compilation of comprehensive educational program in the
form of training employee must recurrently consider with the health policy makers till reach to
the acceptable level in Iran.
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مطالعه مروري-ایران
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چکیده
گسـتردگی وهـاي ایـران، حکایـت از تنـوع    بیمارسـتان درمـار یبدر ارتباط با وضـعیت حقـوق   شدهانجاممطالعات متعدد 

فـراهم  منظـور بـه ، مطالعـه حاضـر   رونیـ ازا. و میزان رعایـت حقـوق بیمـار دارد   ) از(هاي اولیه مرتبط با میزان آگاهیپژوهش
ساختاریافته، به بررسی گیري از ضوابط مرورسالمت، با بهرهيگذاراستیسنمودن اطالعات جامع جهت استفاده در عرصه 

بـا  .ایـران پرداختـه اسـت   هـاي دهندگان خدمات سـالمت در بیمارسـتان  وضعیت آگاهی و رعایت حقوق بیمار از منظر ارائه
منشـور حقـوق   ، )Patien`s Right in Iran(حقـوق بیمـار در ایـران   ،)Patient`sRight(حقوق بیمـار يهادواژهیکلاستفاده از 

نسبت بـه جسـتجوي مقـاالت مـرتبط در     )Iranian Patients` Bill(ی، منشور حقوق بیمار ایران)Patient Bill of Right(بیمار
ScienceوMagiran ،Iranmedex ،SID ،Irandocهمچونهاي اطالعاتی پایگاه Directگیـري از رونـد   اقدام شد و با بهره

منشـور ازخـدمت دهنـدگان ارائـه آگـاهی متوسط میزان.به مطالعه راه یافتموردنظر، اطالعات افتهیساختارمطالعات مرور 
24در . ه اسـت بـود متغیـر درصـد 93تـا 8/1ازبیمـار حقـوق منشوررعایتمیانگین میزانودرصد5/95تا1/5ازبیمارحقوق
15از .مطالعـه مشـاهده شـد   11در ) درصـد 3/33کمتـر از  (ي مربوط به سنجش میزان آگـاهی، سـطح آگـاهی ضـعیف    مطالعه
مـرور سـاده مسـتندات    .نمودنـد رعایت آن را گزارش) درصد3/93(مورد14اي مربوط به میزان رعایت حقوق بیمار، مطالعه

از منشور حقوق بیمـار در اغلـب مطالعـات، بـاالتر از میـانگین بـوده و       مطالعه شده در این بررسی نشان داد که میزان آگاهی
.منشور حقوق بیمار در اغلب مطالعات رعایت شده است

.سالمتدهندگان خدمات،رعایت، ارائه،حقوق بیمار، آگاهی:کلیدييهاواژه

مقدمه
یکی از محورهاي شاخص در عنوانبهحقوق بیمار 

تعریف استانداردها جهت اعمال حاکمیت خدمات 
جلوگیري از قرار گرفتن بیماران در منظوربهبالینی 

درمانی، وبهداشتینظامضعفنقاطومعرض تخلفات
حقوق بیمار ).1،2(از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است

جسمی،نیازهايیل رعایتعبارت است از تکالیفی از قب
در قالبمعقولومشروعاجتماعیومعنويروانی،

دهندگانارائهکه درمانیمقرراتوقوانیناستانداردها،
از حرف یکیدرافرادي که (خدمات بهداشتی و درمانی

.هستندپزشکی مشغول به کار

.علوم پزشکی مازندران، مازندران، ساري، ایراندانشجوي دکتراي پژوهشی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه .1
.، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ساري، ایراناپیدمیولوژيدکتراي . 2
.دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، مازندران، ساري، ایران. 3
.ت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، مازندران، ساري، ایرانکارشناس ارشد مدیری. 4
.، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ساري، ایراندانشجوي دکتراي پژوهشی. 5

:E-mail.        دانشگاه علوم پزشکی مازندرانتحقیقات علوم بهداشتیمرکز ، )ص(جاده دریا، مجتمع پیامبر اعظمساري، مازندران، :نویسنده مسئول* Iq134589@yahoo.com

28/5/1395:تاریخ پذیرش22/4/1395:جهت اصالحاتتاریخ ارجاع24/11/1394:تاریخ دریافت
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1395تابستان، 1، شماره پنجمدوره تعالی بالینی                                          

ولین مراکز بهداشتی و درمانی، ئاعم از مدیران و مس
در قبال ) درمانگرانو سایر بخشانتوانپزشکان، پرستاران، 

). 3(دارندبرعهده) بیماران(گیرندگان آن خدمات
مندي از خدمات نظام سالمت، مستلزم دانش، آگاهی بهره

هایی است کـه سـبب رضـایت از    کافی و شناخت موقعیت
أثیر ـآگـاهی، تـ  . گـردد تـرین خـدمات مـی   کسب مطلـوب 
ـــبســزایی در تعــ ـــامل بی ان ـدگـــدگان و گیرنـدهنــهـن ارائ

ـــایتاً تـدمت و نهـــخــ ـــدگـــت و دیـایـــن رضـأمی ت ـاه مثب
هــاي مختلــف مــداخالت دارد و دهنــدگان بــر جنبــهارائــه

تــر و تــري را بــراي ارائــه خــدمات ســریعوبـشــرایط مطلــ
معـه  در حـال حاضـر اقشـار جا   ).4(ازدسـ تر فراهم مـی کامل

ــدکــردهبــیش از پــیش از حقــوق خــود آگــاهی پیــدا   و ان
-بهداشت و درمان میٔنهیدرزممبادرت به ادعاهاي حقوقی 

دهندگان خـدمات بهداشـتی   کنند  لذا اهمیت آگاهی ارائه
و درمانی از منشـور حقـوق بیمـار و رعایـت آن در مراکـز      
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نسبت بـه گذشـته فزونـی    

امري بدیهی است کـه آگـاه نمـودن    مسئلهاین . یافته است
دهندگان خدمات بهداشـتی و درمـانی،   بیماران توسط ارائه

شـتی درمـانی و   گیـري بهدا در تصـمیم هـا آنسهیم نمودن 
سـرعت بخشـیده و   هاآنمحترم شمردن حقوقشان به بهبود 

ــودن در بیمارســتان را  ــهدوره بســتري ب چشــمگیري طــورب
همچنین، احتمال بازگشت مجدد بیمار بـه  . دهدکاهش می

دهد کـه از نظـر اقتصـادي اهمیـت     بیمارستان را کاهش می
).5(بسیار دارد

خش ـکه به است شده نشان دادمطالعات مختلف انجام
اي از رضایتمندي بیماران در مراکز درمانی به عمده

دهندگان خدمات بهداشتی رعایت حقوق آنان توسط ارائه
اختن ـراي برآورده سـو درمانی و کمک به آنان ب

ا ـتحقیقات زیادي ب).6(شودوط میـان مربـایشـنیازه
ار ـوق بیمـایت حقـگی رعـونـت و چگـد بر اهمیـأکیـت

هاي متعددي نامهین و آیینـن قوانـام و منجر به تدویـانج
صرفاً تدوین و اما براي رعایت حقوق بیمار،شده است 

کندو بیانیه کفایت نمینامهنیآئصدور بخشنامه، قطعنامه، 
دهندگان هاي الزم به ارائهو در کنار آن باید آموزش

د در ـارائه گردد تا بتواننهاآنخدمات، بیماران و خانواده 
).7(دــه باشنــري داشتــش مؤثـت نقـراقبـو مانـامر درم

ن ــه تعییــی در زمینــام پژوهشـاران با انجـمی و همکـعظی
دهندگان خدمت به این نتیجه رسیدند که اهی ارائهــآگ

دهندگان خدمت در سطح متوسط است میزان آگاهی ارائه
سن، ازجملهاي متغیرهاي زمینهو بین نمره آگاهی و 

هفتگی و رشتهيهانوبتدرآمد، وضعیت تأهل، تعداد 
پژوهش ). 9(ارتباطی وجود نداردهاآنتحصیلی 

یشترین میزان و همکارانش نشان داد که بپورانیفرض
دهندگان خدمات بیمار از دیدگاه ارائهرعایت حقوق 

داردمربوط به استان) درصد5/63(درمانیبهداشتی و 
6/2(، کمترین میزان رعایت»اطالعات بیمارمحرمانگی «

احترام به حریم خصوصی «به استانداردمربوط ) درصد
خدمات دهندگانارائهدرصد 9، یطورکلبه.  است» بیمار

شناسایی، «بهداشتی و درمانی اعتقاد داشتند که استاندارد 
5/42، شودینمرعایت » حمایت و بهبود حقوق بیمار

درصد اعتقاد به 5/48درصد اعتقاد به رعایت نسبی و 
درصد از 9/25به عقیده . رعایت کامل حقوق بیمار داشتند

رعایت » بیمار از حقوق خوديسازآگاه«دهندگانارائه
درصد 44درصد معتقد به رعایت نسبی و 30، شدینم

ق مشارکت خانواده بیمار ح«. معتقد به رعایت کامل بودند
طوربهدگان ـدهند ارائهـدرص5/36نظراز» در درمان

درصد معتقد به رعایت نسبی 8/58شد، ایت میـل رعـکام
رضایت آگاهانه «. درصد معتقد به عدم رعایت بودند8/9و 

دهندگان خدمات درصد ارائه9/45از دیدگاه » بیمار
نسبی طوربهدرصد 5/36کامل و طوربهبهداشتی و درمانی 

درصد معتقد به عدم رعایت آن 7/17و شد رعایت می
از منظر » حق مشارکت بیمار در تحقیق و پژوهش«. بودند

دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی درصد ارائه8/30
درصد اعتقاد به رعایت نسبی 5/42شود، اصالً رعایت نمی

و در . درصد اعتقاد به رعایت کامل آن داشتند7/26و 
- درصد از ارائه8/28به اعتقاد » حق اهداء عضو«نهایت، 

درصد معتقد به 6/31، شدینمدهندگان اصالً رعایت 
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درصد معتقد به رعایت کامل 6/40رعایت نسبی و
).13(بودند

مرور مطالعات پیشین مبتنی بر جستجوي اولیه الکترونیکـی  
بیانگر آن اسـت کـه در خصـوص    هاي اطالعاتی در پایگاه

میـــزان آگـــاهی و رعایـــت حقـــوق بیمـــاران از دیـــدگاه  
هـاي  دهندگان خدمات بهداشـتی و درمـانی، پـژوهش   ارائه

اسـت امـا تناقضـات    شـده انجاممختلف و متنوعی در ایران 
هـا زیـاد اسـت کـه برخـی از      موجود در نتایج این پـژوهش 

کننـدگان از ایـن   اسـتفاده مندان به این موضـوعات و عالقه
ــابع  ــدهمنـ ــ منتشرشـ ــار تردیـ ــدم تمـــ ـرا دچـ رکز ـد و عـ

را متبلــور مســئلهنمایــد و تصــویري کلــی از ابعــاد    مــی
ــی ــازدنم ــاا. س ــالنیب ــان ح ــا  ، همچن ــدي ب ــات جدی مطالع
هــاي قبلــی طراحــی و اجــرا  شناســی مشــابه پــژوهشروش

را به خـود  یتوجهقابلشوند که منابع مادي و غیرمادي می
بـا کنـار هـم قـرار دادن و     کـه یدرحالدهند، اختصاص می

تـوان  ه مـی ـیکپارچه نمودن نتایج مطالعـات صـورت گرفتـ   
منجر به کـاهش  حالنیدرعانجام داد که کاملیاي مطالعه
، بـا  رونیـ ازا. گرددها به لحاظ زمان و منابع مادي میهزینه

مسـتندات موجـود را   توانیمافتهیساختارانجام یک مرور 
از ابعـاد موضـوع   تـر کامـل استخراج، ترکیـب و تصـویري   

.  ارائه نمود
ــتجوهاي   ــق جس ــهطب ــلب ــدهعم ــگران،  آم ــط پژوهش توس

را در کنـار  شدهانجامي مبسوطی که نتایج مطالعات مطالعه
، پـژوهش حاضـر   رونیـ ازا. هم قرار داده باشد، یافت نشـد 

هـدف بررسـی میـزان    یک مطالعه مـروري سـاختاریافته بـا    
دهنــدگانارائــهآگــاهی و رعایــت حقــوق بیمــار از منظــر  

.باشدیمخدمات بهداشتی و درمانی 

روش پژوهش
بـــراي بررســـی مطالعـــات اولیـــه انجـــام شـــده توســـط  

هــاي پژوهشـگران داخــل کشـور، از مقــاالتی کــه بـه زبــان   
موجـود در  یالمللنیبفارسی و انگلیسی در مجالت ملی و 

ــاه ــاتی پایگـ ــاي اطالعـ ، Magiran ،Iranmedex ،SIDهـ
Irandoc وScience Direct  ــاریخ ــا ت ــاه دي29ت 1393م
ــدهاســتفاده ــتش ــه. اس ــل   منظــورب ــتن کام ــه م ــتیابی ب دس

فارسـی و  يهادواژهیکلمرتبط از ) هاآنیا چکیده (مقاالت
انگلیسی و با ترکیب کلمات مهم، اصـلی و حسـاس ماننـد    

Patient`s Right ،Patient`s Right in Iran ،Patient

Bill of Right ،Patient Bill Iranــب فارســی و ترکی
. استفاده شد» حقوق بیمار«

ها معیارهاي انتخاب و ارزیابی کیفیت مقاله
ي تمام مقاالت در ابتدا لیستی از عناوین و چکیده

توسط پژوهشگر ادشدهیهاي اطالعاتی موجود در پایگاه
تعیین و انتخاب عناوین مرتبط، منظوربهو شد تهیه 

با بررسی و . قرار گرفتندیموردبررسمستقل صورتبه
ي عناوین مستندات، نام مؤلف یا مؤلفین، سال مطالعه

انتشار، شماره و نام مجله، موارد تکراري حذف شدند و 
مرتبط از مطالعه دقیق متن مقاالت، مواردپس 

پس از مشخص شدن مقاالت مرتبط، ند شدبانتخا
لیست ارزیابی کیفیت مقاالت با استفاده از چک

STROBE1تعیین ،)8(لیست استاندارد استکه یک چک
بخش متنوع بوده و 43شامل ستیلچکاین . گردید

هاي شناسی پژوهش شامل روشهاي متنوع روشجنبه
متغیرها، تحلیل آماري و اهداف يریگاندازه، يریگنمونه

با ستیلچکدر این . دهدیممطالعه را مورد ارزیابی قرار 
نمره براي هر بخش، حداقل امتیاز قابل کسب، 1احتساب 

در . در نظر گرفته شد45ي و حداکثر آن نمره40ي نمره
داده شده به ) نمره40(هایت مقاله هایی که حداقل امتیازن

را کسب کرده بودند، به مطالعه وارد لیست سؤاالت چک
هاي مقاالت مورد مطالعه در قالب نام نویسنده داده. شدند

اول، مکان مطالعه، سال انتشار، هدف مطالعه، حجم نمونه، 
گیري، ابزار و مقیاس سنجش، گروه سنی و روش نمونه

هاي مورد بررسی، بررسی میزان آگاهی و جنسی، حیطه
.راج شدندرعایت حقوق بیمار استخ

1. Strengthening the Reporting of Observational
Studies in Epidemiology
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مروريو همکارانعابدي

1395تابستان، 1، شماره پنجمدوره تعالی بالینی  

معیارهاي ورود مطالعه
مقاالتی که پس از ارزیـابی و کسـب امتیـاز الزم، میـزان     
ــانی از   ــه دهنــدگان خــدمات بهداشــتی و درم آگــاهی ارائ

از دیـدگاه ارائـه   حقوق بیمار و میزان رعایت حقوق بیمـار 
دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی را مورد بررسی قـرار  

.داده بودند، وارد مطالعه مروري شدند

معیارهاي خروج
ت ـسـلیکـچبراساسی که ـاتـالعـه از مطـآن دست

د و ـب نمودنـکس40ر از ـره کمتـت، نمـابی کیفیـارزی
دهندگان ارائهر ازـغیهاآنموردمطالعهامعه ـجعاتی ـالـمط

و هی از حقوق بیمار یا به مواردي غیر از آگاخدمت بود 
حقوق بیمار اشاره نمودند، از مطالعه خارج تمیزان رعای

.شدند

هایافته
هاي مختلف، تعداد در اولین مرحله از جستجو در پایگاه

مقاله حاصل از مطالعات پژوهشگران ایرانی به ثبت 95
در ادامه، . رسیده در داخل و خارج از کشور یافت شد

از مجموع مرتبطریغمقاله56پس از مرور عناوین، تعداد 

تعداد . حذف شدندبا توجه به معیارهاي خروج(مقاالت
هاي اطالعاتی، تکراري در پایگاهمشابهتمقاله به علت 10

مقاله مرتبط وارد مطالعه شدند که با 31بودند و تعداد 
لیست ارزیابی کیفیت و برخورداري از معیارهاي چک

. دارا بودندورود و خروج شرایط ابقاء در مطالعه را
ي مقاله2هاي مقاالت، همچنین با جستجو در رفرنس

مقاله 33از ). 1شمارهشکل(مرتبط نیز وارد مطالعه شدند
مقاله به بررسی 19به مطالعه مروري حاضر، واردشده

دهندگان خدمت از منشور حقوق میزان آگاهی ارائه
ایت ـــزان رعـی میـررسـبه بمقــالـه8،)9-1،23-3،5(بیمار

- 2،30(کنندگـان خدمتیمـــار از نــگـاه ارائهوق بـــحق
رار ـررسی قـورد بـهر دو مقوله را م) 31-36(مقاله6و )24

1شمارههاي مهم در جدولاي از یافتههـد که خالصـدادن
.استشدهارائه

فلوچارت بررسی و جستجوي مقاالت:1شکل شماره 

)96(مقاالت حاصل از جستجوي اولیه

)54(به دلیل مرتبطشدهحذفمقاالت 

.)42(مقاالتی که بالقوه با موضوع مرتبط بودند

)54(به دلیل تکرارشدهحذفمقاالت 

)32(به مطالعه جهت بازیابی متنواردشدهمقاالت 

)2(پس از بازبینی منابعواردشدهمقاالت 

.)34(وارد فرآیند تحلیل شدندهاآنبه مطالعه که اطالعات واردشدهمقاالت مرتبط 
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آگاهی و رعایت حقوق بیماریافتهساختارمرور 

1395تابستان، 1، شماره پنجمدوره تعالی بالینی  

هاي مطالعات اولیه واردشده به مرور ساختاریافتهویژگی. 1جدول 

ف
سال ،مکان مطالعه،نویسنده اولردی

انتشار
نتیجه کلیروش نمونه گیري،حجم نمونه،نوع مطالعه،هدف

هايتانبیمارس،محمد عرب1
)1(1387،خصوصی شهر تهران

35،)تحلیلـی -توصیفی(مقطعی ،هاي خصوصی از حقوق بیمار و عوامل مؤثر بر آنتعیین آگاهی مدیران بیمارستان
نمونه گیري سرشماري،مدیر

آگـاهی ضـعیف برخـوردار    درصد سـطح 23درصد سطح آگاهی متوسط و 54خصوصی تهران از سطح آگاهی خوب، يهامارستانیبدرصد مدیران 23
.بودند

بیمارستان آموزشی ،نسرین عظیمی2
)9(1393،منتخب شهر تهران

دانشجوي گروه مامایی، کارورز زنان و دسـتیار  39،)تحلیلی-توصیفی(مقطعی ،خدمتدهندگانارائهتعیین آگاهی 
در دسترسیاحتمالریغيریگنمونه،خدمتدهندهارائهتخصصی زنان 

.درصد سطح آگاهی خوب برخوردار بودند8/12درصد سطح آگاهی متوسط و 5/79درصد از سطح آگاهی ضعیف، 7/7

بیمارستان ،کوکب بصیري مقدم3
)10(1389،آموزشی گناباد

،نفر از کارکنـان گـروه پزشـکی   33،)تحلیلی-توصیفی(مقطعی ،تعیین میزان آگاهی کارکنان از منشور حقوق بیمار
اياي دو مرحلهتصادفی طبقهيریگهنمون

.درصد سطح آگاهی خوب برخوردار بودند9/87درصد از سطح آگاهی متوسط و 1/12

دانشکده ،فریده بحرانی4
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

)11(1391،شیراز

تصـادفی  يریـ گنمونـه ،پزشـک دندان97،)تحلیلی-توصیفی(مقطعی ي،احرفهتعیین میزان آگاهی از اصول اخالق 
ساده 

.از سطح آگاهی متوسطی برخوردار بودندپزشکاندنداندرصد 61

-بیمارستان،زهرا بستانی خالصی5

)2(1391،هاي دولتی شهر رشت
-توصـیفی (مقطعـی  ،تعیین دیدگاه بیماران و پزشکان و پرستاران در خصوص ضرورت رعایت منشور حقوق بیمار

.گزارش نشديریگنمونهروش ،پزشک14و پرستار 22،)تحلیلی
.شودیمرعایتبیمارحقوقمنشورکهبودنددرصد معتقد93درصد و 05/80پرستاران و پزشکان به ترتیب با 

همایش سراسري ،علی دواتی6
بازآموزي پزشکان عمومی کشور 

)3(1389،در تهران

غیـر  يریـ گنمونـه ،نفـر 351،)تحلیلـی -توصـیفی (عـی  مقط،تعیین آگاهی پزشکان عمومی از منشور حقوق بیمـار 
احتمالی در دسترس

سطح آگـاهی خیلـی   ) درصد1/5(مورد 18. در طیف متوسط قرار داشت) درصد4/68(مورد 240سطح آگاهی بیشتر پزشکان از منشور حقوق بیمار با 
سـطح آگـاهی خیلـی ضـعیف     ) درصـد 7/1(مـورد  6عیف و سطح آگاهی ض) درصد8/10(مورد 38سطح آگاهی خوب، ) درصد14(مورد 49خوب، 
.داشتند

7
1391،تهران،سیده رقیه احسانی

)12(

و کمتـرین  » اطمینان از محرمانه بودن کلیه اطالعات پزشـکی حق حفظ حریم شخصی و کسب «در حیطه ) درصد1/83(بیشترین میزان آگاهی پرستاران تصادفیيریگنمونه،نفر119،)توصیفی(مقطعی ،تعیین نیاز آموزشی پرستاران زن در خصوص حقوق بیمار
درصـد 6/16ضـعیف، آگـاهی درصـد 8/20مجمـوع در. بـود » ...حق دریافت اطالعات ضروري در مورد گروه درمـانی و  «در حیطه ) درصد3/40(آن 

.داشتندخوبیآگاهیدرصد6/62ومتوسطآگاهی
،تهران،امامی رضويحسندیس8

1385)25(
مقطعـی  /تهـران خمینـی امـام بیمارسـتان اورژانـس پزشـکان وبیمـاران نگـاه ازبیمـار حقوقمنشوررعایتتعیین

تصادفی ساده يریگنمونه،نفر رزیدنت اورژانس70،)توصیفی(
.دنددرصد رعایت ضعیف بو7/37درصد رعایت متوسط و 48درصد از پزشکان معتقد به رعایت کامل منشور حقوق بیمار، 3/14

1393،تهران،فرشته فرزیان پور9
)13(

مقطعـی  ،ایرانيهامارستانیبرعایت حقوق بیمار و خانواده از دیدگاه پرستاران در یالمللنیبارزیابی استانداردهاي 
. اشاره نشديریگنمونهروش ،نفر263،)تحلیلی-توصیفی (

.  باشدیم37/2±35/0شدهانیبيهاطهیححقوق بیمار در یالمللنیباردهاي میانگین و انحراف معیار امتیازات داده شده به استاند

10
)14(1389،زاهدان،مهناز قلجه

نفـر پزشـک و   63،)تحلیلـی -توصیفی(مقطعی ،تعیین آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران از رعایت حقوق بیمار
ياطبقهتصادفی صورتبهو پرستاران پزشکان به صورت سرشماري يریگنمونهروش ،نفر پرستار132

.  درصد بود7/44معادل 39/9±89/1درصد و پرستاران 5/61معادل 92/12±25/2میانگین نمره آگاهی پزشکان از حقوق بیمار 

11
)26(1385،رشت،عاطفه قنبري

تعـداد نمونـه آمـاري    ،)یتوصـیف (مقطعی ،مقایسه دیدگاه پرستاران و مربیان پرستاري در مورد رعایت حقوق بیمار
سرشماري يریگنمونهروش ،گزارش نشد

از دیدگاه پرستاران شدهکسبمیانگین و انحراف معیار نمرات . شودیممعتقد بودند که حقوق بیمار در بیمارستان رعایت ) درصد7/54(اغلب پرستاران 
میـانگین و انحـراف   . شـود ینمـ معتقد بودند که حقوق بیمار رعایت ) درصد6/57(اغلب مربیان پرستاري . بود5/60±1/9در مورد رعایت حقوق بیمار 

.  بود3/52±3/16در مورد رعایت حقوق بیمار هاآنمعیار نمرات 
1393،اهواز،فاطمه حاجی بابایی12

)15(
-توصـیفی (مقطعـی ،از حقوق بیماران روانـی یپزشکروانو دستیاران پزشکانروانتعیین ارتباط بین میزان آگاهی 

سرشماري يریگنمونهروش ،نفر20،)تحلیلی
درصد اذعـان داشـتند کـه میـزان رعایـت      15. درصد در سطح خوب قرار داشت75درصد پزشکان از حقوق بیمار در سطح متوسط و 25میزان آگاهی 

.  درصد در حد عالی قرار دارد30درصد در حد خوب و 55حقوق بیمار در حد متوسط، 
13

1384،همدان،ه حسنیانمرضی
)27(

مقطعـی  ،همـدان پزشکیعلومدانشگاهيهامارستانیبدرمددجویانحقوقرعایتمورددرپرستاراننگرشتعیین
غیر احتمالی در دسترس يریگنمونهروش ،نفر75،)توصیفی(

مثبتدرصد نگرش7/60درصد نگرش مثبت، 3/64درصد نگرش مثبت، 7/67درصد نگرش مثبت، 85
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مروريارانهمکو عابدي

1395تابستان، 1، شماره پنجمدوره تعالی بالینی                                          

هاي مطالعات اولیه واردشده به مرور ساختاریافتهویژگی. 1جدول 

ف
سال ،مکان مطالعه،نویسنده اولردی

انتشار
نتیجه کلیروش نمونه گیري،حجم نمونه،نوع مطالعه،هدف

1391،تهران،حسینییعلدیس14
)4(

نفـر  28،)تحلیلـی -توصـیفی (مقطعـی  ،از منشـور حقـوق بیمـار   یبخشـ توانتعیین آگاهی مددجویان و درمانگران 
سرشماري يریگنمونهروش ،درمانگر

.  درصد ضعیف بود1/32درصد متوسط و 3/14درصد درمانگران خوب، 6/53سطح آگاهی 

،بیرجند،جوادي نیاسیدعلیرضا15
1391)16(

مقطعـی  ،آموزشی دانشـگاه علـوم پزشـکی بیرجنـد از منشـور حقـوق بیمـار       يهامارستانیبتعیین آگاهی پرستاران 
غیر احتمالی در دسترس يریگنمونهروش ،نفر161،)تحلیلی-توصیفی(

.  بوددرصد4/57معادل70/1با انحراف معیار 74/5منشور حقوق بیمار ٔنهیدرزمدر مطالعه کنندگانشرکتمیانگین نمره آگاهی 

،ایالم،حسن جوزي ارکوازي16
1390)28(

يریـ گنمونـه روش ،نفـر 60،)تحلیلـی -توصـیفی (مقطعی ،تعیین دیدگاه پرستاران و بیماران از رعایت حقوق بیمار
سرشماري 

.  درصد پرستاران با رعایت حقوق بیمار موافق بودند70

،مازندران،کاظم نژادمحموددیس17
1391)29(

آموزشـی دانشـگاه   يهـا مارستانیبتعیین میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه پزشکان و پرستاران شاغل در 
يبندطبقهتصادفی يریگنمونهروش ،نفر466،)تحلیلی-توصیفی(مقطعی ،علوم پزشکی مازندران

درصـد در  2/16درصد در سـطح متوسـط،   6/49درصد در سطح ضعیف، 3/33پزشکان و پرستاران مورد پژوهش رعایت کلی حقوق بیماران از دیدگاه
. بود65/2±83/0میانگین میزان رعایت کلی حقوق بیماران از دیدگاه آنان . درصد در سطح عالی بود9/0سطح خوب و 

،اصفهان،علی محمد مصدق راد18
1383)32(

،اران و پزشکان نسبت به حقوق بیمار و میزان رعایت آن در بیمارستان شهید بهشتی اصفهانتعیین میزان آگاهی بیم
سرشماري يریگنمونهروش ،نفر30،)توصیفی(مقطعی 

آگـاهی  درصد از 4/7درصد پزشکان از آگاهی در حد ضعیف، 7/3/ ،امتیاز بود1از 90/0±12/0میانگین نمره تعدیلی آگاهی پزشکان از حقوق بیماران 
. درصد از آگاهی در حد عالی برخوردار بودند8/77درصد از آگاهی در حد خوب و 1/11در حد متوسط، 

19
1388،تهران،علیرضا پارساپور

)30(

مقطعـی  ،مقایسه نگرش بیماران و پزشکان و پرسـتاران در خصـوص میـزان رعایـت ابعـاد مختلـف حقـوق بیمـار        
سرشماري يریگنمونهروش ،پزشک82پرستار و 143،)تحلیلی-توصیفی(

)درصد1/87(71/8±89/1و پرستاران ) درصد5/82(25/8±19/2میانگین و انحراف معیار میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پزشکان ) 1
)درصد8/70(08/7±08/3پرستاران،)درصد7/72(27/7±48/2پزشکان) 2
)درصد72(20/7±65/2پرستاران،)درصد78(80/7±3/2پزشکان) 3
)درصد7/60(07/6±03/3پرستاران،)درصد7/64(47/6±86/2پزشکان) 4

20
)5(1386،کرج،میترا پارسی نیا

،)تحلیلـی -توصـیفی (مقطعی ،شهرستان کرج از حقوق بیماريهامارستانیبتعیین میزان آگاهی پرستاران شاغل در 
يبندطبقهتصادفی يریگنمونهروش ،نفر186

.درصد پرستاران از حقوق بیمار آگاهی داشتند که در سطح پایینی بود38/22

،ام سلیمه رودي رشت آبادي21
)33(1392،کرمان

روش ،نفـر 288،)توصـیفی (مقطعـی  ،تعیین آگاهی از منشور حقوق بیمار و میزان رعایت آن از دیـدگاه پرسـتاران  
ياهیسهميریگنمونه

09/4±65/0و میانگین نمره رعایـت منشـور حقـوق بیمـار     درصد68معادل68/0±19/0از منشور حقوق بیمار کنندگانشرکتآگاهی میانگین نمره کل
. بود

1390،مشهد،امیر واحدیان عظیمی22
)34(

روش ،پرسـتار 486،)تحلیلـی -توصـیفی (مقطعـی  ،تعیین آگاهی پرسـتاران از حقـوق بیمـار و میـزان رعایـت آن     
ياطبقهتصادفی يریگنمونه

درصـد خـوب   3/36درصد رعایت حقوق بیمار را متوسط، 3/1. درصد آگاهی عالی داشتند5/54درصد آگاهی خوب، 3/45درصد آگاهی متوسط، 2/0
.درصد عالی عنوان کردند4/62و 

23
)17(1386،شاهرود،محمد امیري

،)تحلیلـی -توصیفی(مقطعی ،صوص منشور حقوق بیمارتعیین میزان آگاهی و نگرش پزشکان و پیراپزشکان در خ
تصادفی سیستماتیکياطبقهيریگنمونهروش ،نفر200

بیانگر نگرش مثبت20از 09/17درصد بیانگر آگاهی خوب و میانگین نمرات نگرش 9/81معادل 20از 38/16میانگین نمرات آگاهی 

1389،زاهدان،نسرین رضایی24
)18(

،پزشـک 55پرسـتار و  132،)تحلیلـی -توصـیفی (مقطعی ،پزشکان و پرستاران از منشور حقوق بیمارتعیین آگاهی
شدهيبندطبقهپزشکان سرشماري و پرستاران تصادفی يریگنمونهروش 

درصد بود64معادل 45/13±39/2درصد و پرستاران 72معادل 12/15±45/2نمره کلی میزان آگاهی پزشکان 

1385،کاشان،جديفاطمه رنگرز25
)31(

،پرسـتار 202پزشـک و  62،)توصـیفی (مقطعـی  ،تعیین نظرات پزشکان و پرستاران نسبت به منشور حقـوق بیمـار  
سرشماري يریگنمونهروش 

.نظر موافق داشتنددرصد2/74در طیف مخالف قرار گرفت و 9/4نتایج نشان داد نظر جامعه پژوهش نسبت به کل منشور حقوق بیمار با میانگین امتیاز 

26
)19(1386،تهران،اصغر زارعی

35،)تحلیلـی -توصیفی(مقطعی ،دولتی و خصوصی شهر تهران از حقوق بیماريهامارستانیبتعیین آگاهی مدیران 
سرشماري يریگنمونهروش ،نفر مدیر بیمارستان خصوصی35نفر مدیر بیمارستان دولتی و 

درصـد از سـطح آگـاهی ضـعیفی دربـاره      17درصد از سطح آگـاهی متوسـط و   5/48دولتی از سطح آگاهی خوب، يهانمارستایبدرصد مدیران 5/34
درصـد  23درصد سـطح آگـاهی متوسـط و    54خصوصی سطح آگاهی خوب، يهامارستانیبدرصد مدیران 23در مقابل، . حقوق بیمار برخوردار بودند
.سطح آگاهی ضعیف داشتند

27
)20(1386،رانته،محمد عرب

،نفـر 46،)تحلیلـی -توصـیفی (مقطعـی  ،دولتی شهر تهران از حقـوق بیمـار  يهامارستانیبوضعیت آگاهی مدیران 
سرشماري يریگنمونهروش 

.درصد ضعیف بود17درصد متوسط و 5/48درصد خوب، 5/34حقوق بیمار يدربارهدولتی تهران يهامارستانیبسطح آگاهی مدیران 
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هاي مطالعات اولیه واردشده به مرور ساختاریافتهویژگی. 1جدول 

ف
سال ،مکان مطالعه،نویسنده اولردی

انتشار
نتیجه کلیروش نمونه گیري،حجم نمونه،نوع مطالعه،هدف

28
)21(1387،تهران،د عربمحم

-توصـیفی (مقطعـی  ،خصوصی شهر تهران از حقوق بیمار و عوامل مؤثر بـر آن يهامارستانیبتعیین آگاهی مدیران 
سرشماري يریگنمونهروش ،نفر35،)تحلیلی

درصد نیز از سطح آگـاهی ضـعیف   23درصد از سطح آگاهی متوسط و 54خوب، یآگاهخصوصی تهران از سطح يهامارستانیبدرصد از مدیران 23
.درباره حقوق بیمار برخوردار بودند

29
،تهران،وینا عجمی قلعه رشیدي

1391)35(

مقطعی ،بهزیستییبخشتوانمراکز یبخشتوانتعیین رابطه آگاهی از حقوق بیمار با میزان رعایت آن در کارشناسان 
ي سرشماريریگنمونهروش ،نفر62،)تحلیلی-توصیفی(

7/59درصـد در سـطح خـوب،    5/35و  87/3با انحراف معیـار  84/11از حقوق بیمار یبخشتواننتایج نشان داد که میانگین نمرات آگاهی کارشناسان 
وق به دست آمد که میزان رعایت حق40/2با انحراف معیار 77/7میانگین رعایت حقوق بیمار . در سطح متوسط بود3/5درصد در سطح خیلی خوب و 

.درصد در سطح خوب بود5/8درصد در سطح ضعیف و فقط 6/13درصد در سطح متوسط، 79بیمار، 
30

1391،تهران،اسماعیل محمدنژاد
)22(

و کمتـرین  » حق حفظ حریم شخصی و کسب اطمینان از محرمانه بودن کلیه اطالعات پزشکی«در حیطه )درصد51/95(بیشترین میزان آگاهی پرستاران تصادفی يریگنمونهروش ،نفر156،)توصیفی(مقطعی / تعیین میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار 
مقصد در صورت اعـزام بـه سـایر    يامهیب، میزان تعرفه و پوشش یدرمانگروهحق دریافت اطالعات ضروري در مورد «آن نیز در حیطه ) درصد97/33(

.بود» مراکز درمانی
31

)36(1382،یزد،خدیجه نصیریانی

مقطعـی  ،شـهر یـزد  يهـا مارسـتان یبتعیین ارتباط میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمـار بـا میـزان رعایـت آن در     
ياطبقهتصادفی يریگنمونهروش ،نفر280،)همبستگی(

61/12±03/3ف معیار نمره آگـاهی  میانگین و انحرا. درصد آگاهی ضعیف داشتند4/1درصد متوسط و 4/41درصد پرستاران سطح آگاهی خوب، 2/57
.ردیگیمبود که در سطح خوب قرار 

میانگین و انحراف معیـار رعایـت حقـوق بیمـار     . درصد در حد عالی بود8/1درصد در حد متوسط و 2/53نظر پرستاران در مورد رعایت حقوق بیمار، 
بود60/2±84/9

1393،کرمان،محمود نکوئی مقدم32
)37(

،نفـر 24،)تحلیلـی -توصـیفی (مقطعـی  ،گاهی و رعایت حقوق بیمار در مراکز جراحی محدود کرمانتعیین میزان آ
سرشماري يریگنمونهروش 

درصد پرستاران عقیده داشتند که رعایت حقوق بیمار در سطح مطلوب است3/67. درصد پرستاران در سطح خوب بود5/87آگاهی 

33
)23(1385،تهران،عباس هوشمند

کننـده لیتسـه آموزشی شهر تهران از حقـوق بیمـار و عوامـل    يهامارستانیبن میزان آگاهی پرستاران شاغل در تعیی
يبندطبقهيریگنمونهروش ،نفر554،)تحلیلی-توصیفی(مقطعی ،هاآنرعایت این حقوق از دیدگاه 

رعایت حقوق بیماران از دید پرستاران به سه گـروه  کنندهلیتسهعوامل . نددرصد پرستاران از سطح آگاهی باالیی برخوردار بود5/95نتایج نشان داد که 
.خدمات تقسیم شدکنندگانافتیدرعوامل سازمانی، عوامل کارکنان و عوامل مربوط به 

34
)24(1392،قم،مرجان رسولی

هـاي  ر بیمارسـتان تعیین میزان آگاهی و نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران در خصوص منشـور حقـوق بیمـاران د   
پرسـتار و  78پزشـک،  26(نفـر  300،)تحلیلی-توصیفی(مقطعی ،1390وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 

گیري پزشکان و پرستاران غیراحتمالی در دسترسروش نمونه،)بیمار179

درصـد  1/82. نمـره بـود  57/60و 51/21ه و در پزشکان نمر21/63و 22/25آگاهی و نگرش در خصوص منشور حقوق بیماران در پرستاران به ترتیب 
).p>001(درصد پزشکان هم داراي آگاهی و نگرش متوسط بودند 5/38. درصد پرستاران به ترتیب داراي آگاهی و نگرش بودند59و 
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سال 20ي سنی جمعیت مورد مطالعه از دامنه:سن-1
در اغلب . سال ختم شده است60شروع و به باالتر از 

سال 40-50مطالعات، جمعیت مورد مطالعه در دامنه سنی 
گزارش نشد و در چند مطالعه نیز گروه سنی . قرار داشتند

در بسیاري از موارد نیز به ارائه میانگین سنی جمعیت 
.مورد مطالعه بسنده شد

دهندگان خدمت، اغلب در میان ارائه: جنسیت-2
ل ـان تشکیـاران را زنـلب پرستـمدیران مرد بودند و اغ

.در برخی از مطالعات نیز جنسیت گزارش نشد. دادندمی
از نوع مقطعی تمامی مطالعات: نوع مطالعه-3

مطالعه نصیریانی و جزبهبودند ) تحلیلی–توصیفی(
همبستگی انجام شد و این صورتبهکه )35(همکاران

.اندصورت گرفته1382-1393هاي مطالعات در فاصله سال
، شدهانجامابزار سنجش مطالعات : ابزار سنجش-4

مبتنی بر منشور حقوق بیمار بود که تعداد ياپرسشنامه
مورد و 15-28مربوط به سنجش میزان آگاهی، سؤاالت

مربوط به سنجش میزان رعایت حقوق سؤاالتتعداد 
.مورد، متغیر بود28الی 10بیمار 

: ارـوق بیمـور حقـاي مورد بررسی از منشـهحیطه-5
)1قبیـل ی از ـایـههـطـحیشدهانجامات ـب مطالعـدر اغل

حق )3حق انتخاب، )2آگاهی بیمار از حقوق خود، 
حق )5حق احترام، )4حفظ حریم شخصی، رازداري و 

حق اعتراض )7حق مراقبت و درمان صحیح و )6امتناع،
.مورد بررسی قرار گرفتند

در مطالعات : بندي براساس امتیازنحوه سطح-6
خدمت از منشور دهندگانارائهمربوط به میزان آگاهی 

، »-10تا-17«، »25/0کمتر از «هاي حقوق بیمار گزینه
بیانگر سطوح خیلی » انحراف معیار2میانگین منهاي «

صفر تا «، »5صفر تا «، »11صفر تا «هاي ضعیف، گزینه
صفر «، »امتیازا «، »انحراف معیار2میانگین منهاي «، »6/5

، »33/0تا -1«، »5/0تا 25/0«، »3صفر تا «، »9صفر تا «، »7تا 
هاي بیانگر سطوح ضعیف، گزینه» 10کمتر از «، »-9تا-3«
عالوهبهمیانگین «، »32/11تا 67/5«، »10تا 5«، »22تا 12«

4«، »18تا 10«، »14تا 8«، »امتیاز2«، »انحراف معیار1منهاي 

، »14تا 8«، »66/0تا 34/0«، »10تا 6«، »75/0تا 51/0«، »7تا 
هاي سطوح متوسط، گزینهبیانگر » 20تا 10«و » 22تا 12«
عالوهبهمیانگین «، »17تا 33/11«، »15تا 10«، »23باالتر از «
8«، »28تا 19«، »21تا 15«، »امتیاز3«، »انحراف معیار2تا 1

5«، »15تا 11«، »1تا 67/0«، »14تا 11«، »85/0تا 76/0«، »10تا 
هاي بیانگر سطوح خوب، گزینه» 30تا 20«، »11تا 

86/0«، »76/99بیشتر از «، »انحراف معیار2عالوهبهمیانگین «
بیانگر سطوح خیلی خوب » 18تا 12«و » و باالتر16«، »1تا 

در مطالعات مربوط به میزان رعایت منشور حقوق . بود
هاي بیانگر سطح خیلی ضعیف، گزینه» 28«بیمار گزینه

بیانگر سطوح »5صفر تا «و » 9/2تا 1«، »25/47کمتر از «
» 10تا 6«و » 4تا 3«، »5/73تا 26/47«هاي ضعیف، گزینه

تا 6/73«، »112تا 85«هاي بیانگر سطوح متوسط، گزینه
بیانگر سطوح خوب و » 16تا 11«و » 5تا 1/4«، »75/99

بیانگر سطوح » 76/99بیشتر از «و » 140تا 113«هاي گزینه
.خیلی خوب بود

) درصد54/54(مطالعه18شدهانجاممطالعه 33از -7
مربوط به دیدگاه پرستاران در مورد آگاهی و رعایت 

مربوط ) درصد33/33(مورد11. حقوق بیماران بوده است
مربوط به ) درصد12/12(مورد4به دیدگاه پزشکان، 

هاي خصوصی و دولتی بوده آگاهی مدیران بیمارستان
هم به میزان است و در بین این مطالعات، سایر موارد

، پزشکاندندان، یبخشتوانکمتري در بین کارشناسان 
.دهندگان خدمت بوده استو سایر ارائهپزشکانروان

منشورازدهندگان خدمتارائهآگاهیمتوسط-8
)3(دواتی و همکارانمطالعهدردرصد1/5ازبیمارحقوق

تغییردر)23(مطالعه هوشمند و همکاراندردرصد5/95تا
بیمارحقوقمنشوررعایتمیانگینهمچنینواستبوده

93تا)35(نصیریانی و همکارانمطالعهدردرصد8/1از
متغیر )2(بستانی خالصی و همکارانمطالعهدردرصد

بههـکايهـالعــمط24، درگریدعبارتبه. تـاسودهـب
اهیـآگسطحندـرداختـپیـاهـآگزانـمیشــجـسن

ازکمتر(ضعیفمورد،11درخدمت تنهادهندگانارائه
خوب و سطح ومتوسطسطوحبرعالوه،)درصد3/33
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ط به سنجش آگاهی باالتر از مطالعه مربو24آگاهی در 
.شدگزارش) درصد3/33(متوسط
حقوقرعایتمیزانبهکهايمطالعه15میاندر-9

کهبودندمعتقد) درصد3/93(مورد14پرداختندبیمار
.شودمیرعایتبیمارحقوقمنشور

بحث
و افتهیساختاردر این مطالعه با استفاده از مرور 

ه اولیه مطالع33يهاافتهیضوابط پژوهش مختص به آن، 
و میزان رعایت منشور ) از(که به بررسی میزان آگاهی
دهندگان خدمات بهداشتی و حقوق بیمار از دیدگاه ارائه

ها این یافته. کنار هم گردآوري شددرمانی پرداختند، در 
دهندگان خدمات نشان داد که سطح آگاهی ارائه

درصد 1/45بهداشتی و درمانی از منشور حقوق بیمار 
ف ـد ضعیـدرص62/19ط و ـدرصد متوس28/35خوب، 

دهندگان خدمات بهداشتی و همچنین عقیده ارائه. است
2/65درمانی بر این بود که منشور حقوق بیمار به میزان 

.گرددهاي کشور رعایت میدرصد در بیمارستان
درصد 87در پژوهش ویس نیز مشخص شد که 

شان اطالعات و آگاهی پزشکان نسبت به حقوق بیماران
مطالعه دیگر در پاکستان نشان داد کهیدرحال). 37(دارند

جراحی آگاهی ضعیفی در مورد حقوق گروهه اعضاي ک
).38(بیماران و اخالق پزشکی دارند

توجه به این نکته ضروري است که در کشور ما 
تدوین و جهت اجرا 1381منشور حقوق بیمار در سال 

در کشور و شدهانجامابالغ گردید اما نتایج تحقیقات 
بیانگر عدم دهندگان خدمت ارائهیآگاهسنجش میزان 

چون تدوین ). 30(اجراي مناسب منشور حقوق بیمار است
داللت بر اجرا و رعایت حقوق ییتنهابهو ایجاد قانون 

بیماران ندارد و در برخی مطالعات هم تفاوت نظرات در 
مورد رعایت منشور حقوق بیماران از نظر پزشکان و 

ان نتایج پژوهشی در لیتوانی نش).39(پرستاران وجود دارد
داد که بیشتر کارکنان پزشکی در مورد حقوق بیمار فقط 

اما پژوهشی دیگر ؛ )40(خوانده یا شنیده بودند

و همکاران در لیتوانی در مورد Sirinskieneتوسط
مثبت نشان HIVمحرمانگی در مورد بیماران اهمیت حق

بیماران نباید به سبب اطالع داد که حق محرمانگی این
).41(شودبیمار یا پرستاران آنها نقضدادن به همسر 

منشور حقوق بیمار شامل ارائه مناسب و به موقع کیفیت 
خدمات
هاي بهداشتی با حفظ حریم و شان و منزلت مراقبت

این راستا یک مطالعه کیفی با ، در)42(باشدبیماران می
نگرش و برداشت کادر درمانی از حقوق بیماران

دهد که حق تالونیا نشان میهاي دولتی کادر بیمارستان
احترام به اتونومی بیمار از دید دریافت اطالعات و

ترین رکن حقوقپرستاران و بیماران، مهم
).43(شودبیمار محسوب می

خدمات دهندگاننقش مهم همه ارائهبا توجه به
اعم از پرستاران، پزشکان، (بهداشتی و درمانی

منشور حقوق بیمار در رعایت ..) .، مدیران وپزشکانروان
بایست به این مهم بیشتر ، میهاآنگاهی در بین آءو ارتقا

هاي موجود در عدم توجه شود و با شناخت شکاف
اجراي مناسب این منشور، راهکاري مناسب جهت 

با توجه . دهنده خدمت یافتافزایش آگاهی جامعه ارائه
هاي به اینکه میزان آگاهی مدیران در بیمارستان

هاي درصد خوب و در بیمارستان34/5تهران، خصوصی 
، این میزان )19،20(درصد برآورد شده است23دولتی 

گاهی پایین است چون آشنایی کامل مدیران آ
ها با اصول و مبانی حقوق بیمار امري ضروري بیمارستان

آتیهايریزيبرنامهسببتواندمیمدیراناست، آگاهی
کهشودفرآیندهاییوتجهیزاتتهیه بهتر امکانات،براي

جلبباعثوبخشدتحققراقانونی بیمارانهايخواسته
ارزیابی هاي شاخصچون یکی از . شودهاآنرضایت

. استعملکرد مراکز درمانی میزان رضایت بیماران 
دهندگان خدمات درمانی القی مناسب ارائهـورد اخـبرخ

هاي مختلف از ارتباط اولیه در زمان پذیرش تا در زمینه
از روند هاآنرعایت حریم بیماران، آگاه ساختن 

اقدامات درمانی و رعایت منشور حقوق بیمار که 
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، سبب برقراري استاز اخالق پزشکی يارمجموعهیز
شود که این کادر درمان با بیماران میترارتباط مناسب

و همکاري بهتر هاآنبه امر خود زمینه اعتماد بیماران
شود و نتیجه آن دهندگان خدمات درمانی میبیمار با ارائه

و این استتسریع در روند تشخیص و درمان بیماري 
-چرخه، روند دستیابی به رضایت بیماران و بهبود شاخص

.کندهاي درمانی را تسریع می
نتیجه گرفت که بستر مناسب براي رعایت حقوق توانیم

و همچنین افزایش آگاهی هم در نیروهاي بیماران
ها وجود داردخدمت و هم مدیران بیمارستاندهندهارائه

توان با توجه بیشتر به مطالعات در این زمینه و ارائه که می
کننده رعایت حقوق راهکارهاي مناسب، عوامل تسهیل

هاآنبیمار شناسایی و روز به روز احترام به حقوق 
درآموزشیمنسجمبرنامهتدوینرونیازا. افزایش یابد

توانمند نمودنمکرر، دفعاتبهخدمتضمنقالب
هاي ارائه خدمات بر هاي نظامکارکنان، برقراري سیاست

هاي عامه به حقوق اساس حقوق بیمار، ارتقاء آگاهی
شناختی، تدوین بیمار، برقراري حقوق بیمار با معیار بوم

سازي همراهان ت، آگاهقوانین حق برخورداري از سالم
هاي حق بیمار به حقوق واقعی بیماران، تدوین برنامه

سطحافزایشجهت...مشاوره بیمار در فرآیند درمانی و 
قبولقابلسطحتاسالمتخدماتدهندگانارائهآگاهی

.گیردقرارسالمتگذارانسیاستمدنظربایستیایراندر
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سؤاالت
کدام مورد ذیل است؟مستلزمسالمت،نظامخدماتازمنديبهره- 1

دانش) الف
آگاهی)ب
شناخت موقعیت) ج
همه موارد)د
؟شودیمشامل اي از رضایتمندي بیماران در مراکز درمانی عمدهیک بخشکدام- 2

خدمات بهداشتی و درمانیدهندگان رعایت حقوق آنان توسط ارائه)الف
شناخت موقعیت بیماران از وضعیت درمانی) ب
سریع و فوري به بیمارانارائه خدمت ) ج
خدمتدهندگانارائههاي بهداشتی بیماران توسط توجه به نیازمندي) د
؟دهدمیافزایشدوره بستري بودن در بیمارستان را کیکدام- 3

دهندگان خدمات بهداشتی و درمانیارائهآگاه نمودن بیماران توسط ) الف
گیري بهداشتی درمانیدر تصمیمبیماران سهیم نمودن )ب
بیمارانمحترم شمردن حقوق ) ج
عدم توجه به دانش و آگاهی بیمار) د
؟باشندیمخدمات بهداشتی درمانی کدام دهندگانارائهجنس غالب در - 4

مؤنثجنس ) الف
جنس مذکر) ب
نسبتکیدوبههر ) ج
، بخش درمانی جنس مذکرمؤنثبخش بهداشتی جنس ) د

؟باشدیمکدام مورد در مورد حقوق بیماران صحیح -5
.تمامی پزشکان از حقوق بیمار دانش کافی دارند) الف

.باشدیمحقوق بیماران در تمامی دنیا یکسان ) ب
.موفق بوده استاجراي مناسب منشور حقوق بیمار ران در یاج 

.در تالش براي اجراي مناسب حقوق بیمار استدنیا) د
است؟شدهنیتدودر چه سالی منشور حقوق بیمار در ایران -6

1380) الف
1381) ب
1382) ج
1383) د
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.است......منشور حقوق بیمار زیرمجموعه - 7
شرح وظایف)الف

اخالق پزشکی)ب
عملکرد) ج
ارزیابی) د
؟باشدیمصحیح هامارستانیبدر مورد رعایت حقوق بیماران در کیکدام- 8

.باشدیمسال 20سنی باالي محدودهرعایت حقوق بیمار در مورد ) الف
.رعایت حقوق بیمار فقط بایستی توسط پرستاران رعایت شود) ب
.مطلع باشندکامالًپزشکان تنها کسانی هستند که باید در مورد حقوق بیمار ) ج
.بر منشور حقوق بیمار واقف باشندخدمات بهداشتی درمانی بایستی دهندگانارائههمه ) د

شود؟مطلوب اجرا طوربهحقوق بیمار ضروري است ذیل يهانهیگزاز کیکدامدر- 9
دولتیيهامارستانیب) الف

خصوصیيهامارستانیب) ب
هر دو مورد) ج
کدامچیه) د

رعایت حقوق بیمار داراي بیشترین اهمیت است؟از موارد ذیل درکیکدام-10
محرمانگی اطالعات بیمار) الف

احترام به حریم خصوصی بیمار)ب
بیمار از حقوق خوديسازآگاه)ج
همه موارد)د
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