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  )1381(هاي دولتی کاشان  میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان
  *؛ رضا ربیعی*فاطمه رنگرزجدي

  
 :چکیده 

 ماریمنشور حقوق ب .باشد ها می ازآن هدف منشور حقوق بیمار دفاع از حقوق بیماران و اطمینان از مراقبت کافی :سابقه و هدف
ین مطالعه به ا لذا ؛دهد رتقا میاا ر ـ درمانی  هاي بهداشتی مراقبت  کیفیتو  گردد می دهندگان بهبود ارتباط بین بیماران و ارائه موجب 

  .صورت پذیرفت 1381هاي دولتی شهر کاشان درسال  منظور بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیماران بستري در بیمارستان
 طور کاشان که به دولتی هاي بیمارستاندر از بیماران بستري نفر  320روي  ییلتحل- توصیفیبه روش مطالعه این  :ها مواد و روش

مریکا که با جامعه اشده براساس منشور حقوق بیمار جامعه  ها از طریق پرسشنامه تهیه داده. انجام گرفت ،انتخاب شده بودندساده  تصادفی
  .آوري گردید  به صورت مصاحبه مستقیم جمع ،ایران همخوانی داشت

از تشخیص و  اطالع بیمار. درصد موارد رعایت شده بود 74/67نشان داد منشور حقوق بیمار در جامعه مورد پژوهش در نتایج  :ها یافته
درصد، اخذ رضایت از بیمار در هنگام  08/25هاي درمانی در  ، رسیدگی به اعتراضات بیمار در مورد هزینهدرصد 72/80درمان در 

درصد، رسیدگی به درخواست بیمار در خصوص درمان و ترخیص با میل شخصی  7/21ان در معاینه براي حضور افراد غیرمرتبط با درم
 >0001/0(زنان باجامعه مردان  میزان رعایت منشور حقوق بیماردرجامعه داري بینااختالف معن .درصد موارد رعایت شده بود 8/53در 

P( اراي تحصیالت زیردیپلم با افراد باالتر از دیپلمد دانیز افر و)0001/0(P< مشاهده گردید.  
خصوص درمورد  بهاین مسأله . شود ها حقوق بیمار در جامعه مورد پژوهش از دیدگاه بیماران کامال رعایت نمی براساس یافته: بحث

 فزایشا براي ر الزمیتدابشود  لذا پیشنهاد می ؛وجود داشت ان در هنگام انجام معاینهمافراد غیرمرتبط با در گرفتن اجازه حضور توسط
  . رش اخذ گرددیماران در هنگام پذیو بهاي درمانی  دهندگان مراقبت ارائهگاهی آ
  

  .ماری،ب ، بیمارستان دولتیماریب حقوق، منشور حقوق :ها کلید واژه
  
  
  

  » 1384بهار :پذیرش  1383بهار :دریافت« 
 

  .مدارك پزشکی ، کارشناس ارشددانشگاه علوم پزشکی کاشانراپزشکی،یت علمی دانشکده پأیعضو ه*

   0361- 5558883: تلفن.دانشگاه علوم پزشکی کاشان، جاده راوند، کاشان :عهده دار مکاتبات *

به این توان  هدف از منشور حقوق بیمار را می  :مقدمه
دفاع از حقوق انسان به منظور  :صورت ذکر کرد



 
 

                                                    فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -1384، بهار سال نهم، شماره اول -بهبود   
      
)٦٣

(

حفظ حرمت و عزت او و براي اطمینان از اینکه در 
هاي پزشکی، بدون  در فوریت ویژه مواقع بیماري به

تبعیض نژادي، سنی، جنسی و دارابودن قدرت مالی، 
 .از جسم و جان او محافظت به عمل خواهد آمد

دارد این حق بیمار است  منشور حقوق بیمار بیان می
از پزشکان و . که از مراقبت محترمانه برخوردار شود

در  ،کنند از او مراقبت می اُافراد دیگري که مستقیم
آگهی بیماري  مورد تشخیص، نوع درمان و پیش

اطالعات دقیقی را بخواهد و در مورد ادامه درمان یا 
گیري کند و برنامه  شده تصمیم ردکردن درمان توصیه

دفاع از بیمار ). 1(دارد  درمانی خود را محرمانه نگه
منظور  البته. باشد ان نیز میجزئی از وظایف پرستار

افراد در مورد حقوق بیمار این دفاع درگیري با  از
هاي  دهندگان مراقبت بلکه پرستاران و ارائه ،نیست

درمانی در انجام اموري که منافع بیمار را  ،بهداشتی
  ).2(کوتاهی نمایند  وجه نباید به هیچ ،کند تضمین می

مندي  با رضایت ارتباطدر   شده انجام در تحقیق
شده از نحوه خدمات پزشکان و  بیماران ترخیص

پرستاران در بیمارستان شهید دکتر بهشتی شهرستان 
 69مندي کامل بیماران در محدوده  کاشان رضایت

 درگر یق دیتحق). 3(ستا دهش گزارش درصد
میزان رضایت بیماران بستري در   خصوص
مندي بیماران از  رضایت ،هاي شهر کاشان بیمارستان

شده  شده  نسبی گزارش واحدها و خدمات دریافت
بیمارستان دولتی   4ر این پژوهش که در د. است

به ارتباطات بین  ،شهر کاشان صورت پذیرفت
کارکنان مراکز درمانی با بیماران به عنوان یکی از 

مندي بیماران اشاره شده  عوامل مهم در رضایت
  ). 4(است

درمانی فقط  هاي بهداشتی هاي نوین مراقبت شیوه
ثر واقع ؤمواند ت می با تشریک مساعی پزشک و بیمار

ها در  کردن آن سهیم نمودن بیماران، آگاه شود و
شمردن حقوقشان به بهبودي  حترمو م گیري تصمیم

بودن در  دوران بستري و بخشد میها سرعت  آن
تحقیقات نشان داده ). 5(دهد بیمارستان را کاهش می

است ارائه اطالعات الزم به بیمار در زمینه نتایج عمل 
الی ضرورت استفاده از دارو را بروز اتفاقات احتم و

باعث ترخیص  و دهد درصد کاهش می 50تا میزان 
 در ضمن، .)6( شود بیمار می مقرر موعد زودتر از

است که وقتی پزشک  حاکی از آنها  نتایج پژوهش
درصد  10 تنها، کند طور رسمی بیمار را ویزیت می هب

 در حالی ،بیماران توانایی بیان مشکالت خود را دارند
که وقتی پزشکان به گفتگوي بیشتري با بیماران خود 

درصد از بیماران توانایی بیان  50،پردازند می
هرگونه تالشی در  .)7(یابند  مشکالت خود را می

جهت بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی باید با 
دهندگان مراقبت و مرکز  درنظرگرفتن بیماران، ارائه

  ).8(م شود هاي درمانی انجا کننده هزینه پرداخت
همین اواخر که بخشنامه و  تا  رانیا در  

طرف  دستورالعمل اجرایی منشور حقوق بیماران از
درمان و آموزش پزشکی به  وزارت بهداشت،

  درمانی ابالغ گردید  واحدهاي بهداشتی
منشور حقوق بیماران به صورت  ،)1381زمستان (

اصل سوم  12اما براساس بند ،رسمی  وجود نداشت
ساختن  برطرف ن اساسی جمهوري اسالمی ایران،قانو

 کار، مسکن، تغذیه، خصوصهرنوع محرومیت در 
همچنین،  .بهداشت وتعمیم بیمه حق آحاد مردم است

از قانون مجازات اسالمی مصوب  468به موجب ماده 
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هاي پزشکی مکلفند بدون توجه   ، شاغالن حرفه1375
اسی سی موقعیت اجتماعی نژاد، مذهب و به ملیت،

ممکن را در حدود وظایف  بیماران حداکثر تالش
شترشدن یب انگریقات بیتحق). 8(ببرند کار هخود ب

. )10و9(باشد یحقوق خود م مورددر آگاهی بیماران
درصد 12کا نشان داد تنها یمراق در یتحق نتایج یک 

چ یکننده درتحقیق از حقوق خود ه ماران شرکتیب زا
میزان شکایت از  ن همزما. )11(اند هآگاهی نداشت

طور  ههاي گذشته ب جراحان نسبت به سال پزشکان و
که در سال  طوري هب ،گیري افزایش داشته است چشم
مریکا از هر هفت پزشک یک نفر در طول ا در 1965

این  در اما ،شده دادگاه محکوم می طبابت خود در
ها این میزان به یک پزشک از هر چهار پزشک  سال

علیه  ها صد شکایتدر 80 .)12( رسیده است
 پزشکان به علت عدم ارتباط صحیح بین پزشک و

اطالعات کافی به بیمار توسط  ئهبیمار، عدم ارا
عدم اخذ رضایت صورت گرفته است  پزشک و

ا هوتریشدن استفاده از کامپ متداول ).13(
 توسط متخصصان پزشکی نمابرهاي  ودستگاه

در  دي رایمه مسائل جدیهاي ب ها وشرکت مارستانیب
جاد یمار ایب بودن پرونده همورد حفاظت از محرمان

منشور حقوق  مفاد که طبق حالی در، )14(دینما می
 کافی درخصوص درمان و بیمار دریافت اطالعات

از  وحفظ محرمانگی اطالعات هاي درمانی روش
 این پژوهش به منظور لذا ؛باشد حقوق بیماران می

بیمار در بررسی میزان رعایت منشور حقوق 
 1381سال  شهرستان کاشان در دولتی هاي بیمارستان

  . انجام گرفت
  :ها مواد و روش

از نوع مقطعی  لییتحل توصیفی به روشاین پژوهش 
هاي  محیط پژوهش را کلیه بیمارستان .صورت گرفت 

دولتی شهرستان کاشان شامل بیمارستان شهید دکتر 
کیل دادند خوانی تش بهشتی، نقوي، متینی و دکتر شبیه

 …این شهرستان فاقد بیمارستان خصوصی و (
بیماران بستري در بیمارستان روانپزشکی ). باشد می

گویی  خاص وعدم امکان پاسخ اخوان به علت شرایط
ها با  داده. ها به پرسشنامه از پژوهش حذف شدند آن

 :آوري گردید جمعاستفاده از پرسشنامه دو قسمتی 
به مشخصات مربوط پرسشنامه قسمت اول 

و قسمت دوم پرسشنامه  باتوجه به بود دموگرافیک 
منشور حقوق بیمار در ایران در زمان   عدم صدور

هایی از مفاد منشور  انجام تحقیق براساس بخش
مریکا که با فرهنگ و جامعه احقوق بیمار کشور 

و   هدف پژوهشی 5براساس و ایران همخوانی داشت 
طراحی ) لی، خیرب(سؤال پاسخ بسته  13در قالب 

و به صورت مصاحبه با بیماران در زمان گردید 
در خصوص بیماران  .تکمیل شدندترخیص بیماران 

سال مصاحبه با همراه  70باالتر از  و سال 18کمتر از 
سنجش روایی ظاهري پرسشنامه . بیمار انجام شد

 .ید قرار گرفتیتوسط چند نفر از کارشناسان مورد تأ
ي پرسشنامه از متن منشور احتوباتوجه به اینکه م

براي . ارزیابی نشد اروایی محتو ،حقوق بیمار بود
استفاده شد که کردن  نیم دوسنجش پایایی از روش 

و پایایی کل از روش ) R=  84/0(ضریب همبستگی 
پرسشنامه . به دست آمد)  R=  87/0(اسپرمن براون 

  .بود 13داراي حداقل امتیاز صفر و حداکثر امتیاز 
روش با با استفاده از فرمول حجم نمونه و  ها نمونه
درصد و سطح  99سطح اطمینان (گیري ساده  نمونه
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. نمونه انتخاب شدند 320به تعداد) درصد 5نوسان 
هاي مورد پژوهش  ها در بین بیمارستان توزیع نمونه

از طریق محاسبه درصد انتخابی نمونه در هر 
اه در هر تقسیم میزان پذیرش یک م(بیمارستان 

و ) بیمارستان برکل پذیرش یک ماه جامعه پژوهش
و با درصدگیري آن شد  تعیین ،ها ضرب آن حاصل

ها به این شرح توزیع  نمونه ،در هر بیمارستان
بیمار،  162بیمارستان شهید دکتر بهشتی  از:گردید

بیمار  44بیمار، بیمارستان متینی  54بیمارستان نقوي 
انتخاب بیمار 60خوانی  هبیمارستان دکتر شبی و از

  .شدند 
  

  :ها یافته

نفر جامعه  320آمده نشان داد از  دست نتایج به
درصد  75/48سواد،  درصد بی 63/30پژوهشی 
درصد داراي  5درصد دیپلم و  62/15زیردیپلم، 

درصد مردان و  46همچنین . اند تحصیالت عالی بوده
 توزیع. دادند درصد بیماران را زنان تشکیل می 54

نفر، در رده  54سال  21سنی بیماران در رده زیر 
سال  34-45نفر، در رده سنی  82سال  22-33سنی 

نفر، در رده  43سال  46-57نفر، در رده سنی  66
سال به  70نفر و در رده سنی  40سال  58-89سنی 

  .نفر بود 35باال نیز 
داد میزان رعایت منشور حقوق  نتایج تحقیق نشان

یافتن از تشخیص و درمان  ص اطالعبیماران در خصو
رصد د 72/80 1در جامعه مورد پژوهش مطابق جدول

  .بوده است 
  ).1381(در جامعه پژوهش برحسب جنس  توزیع فراوانی امتیازات مربوط به میزان رعایت حقوق بیمار -1جدول

 )n=  320(جمع   )=n 146 (مرد  )n=174(زن  جنس

  امتیاز                                  
  متغیر

  حداکثر
  امتیازات

  امتیاز
  شده کسب

  حداکثر
  امتیازات

  امتیاز
  شده کسب

  حداکثر
  امتیازات

  امتیاز
  شده کسب

 درماناطالع از تشخیص و

  
522  

422  
)84/80(  

438  
353  

)59/80(  
960  

775  
)72/80(  

  348  ها آن ها وحق اعتراض به میزان هزینه اطالع از
139  

)9/39(  
292  

98  
)56/33(  

460  
237  

)03/37(  

  696  بودن اطالعات پزشکی محرمانه
487  

)97/69(  
584  

320  
)79/54(  

1280  
807  

)05/63(  

  348  پزشک و رد درمان و عواقب آن تعویض حق
259  

)4/74(  
292  

199  
)15/68(  

640  
458  

)56/71(  

  348  ارائه درمان محترمانه
298  

)6/85(  
292  

243  
)21/83(  

640  
541  

)53/84(  

  2262  تجمع امتیازا
1605  

)95/70(  
1898  

1213  
)9/63(  

4160  
2818  

)74/67(  
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 وص میزان رعایت حق بیمار در اطالعصدر خ
  حق هاي درمانی مربوطه و یافتن از مقدار هزینه

اند  رضایت داشتهرصد د 03/37  ها آن  اعتراض به
هاي  حق اعتراض به هزینه ارتباطهمین  در که

  .بوده استرصد د 08/25 یدرمان
عایت حقوق بیمار در خصوص زان رمی

عات پرونده پزشکی در جامعه ودن اطالب محرمانه
دست آمد که گرفتن  هدرصد ب 05/63مورد پژوهش 

 اجازه حضور توسط افراد غیرمرتبط با درمان
  .بوده است درصد 7/21

میزان رعایت حقوق بیمار درخصوص حق  
 عواقب آن رد درمان و تعویض پزشک معالج،

توجه به  خصوص که دراینبوده  درصد 56/71

میل  در رد درمان و ترخیص با درخواست بیمار
دست آمد که کمترین میزان   هرصد بد 8/53شخصی 

رفتار محترمانه کارکنان با بیماران  .باشد دارا می را نیز
یزان رسیدگی کارکنان ماز این گروه  رصد ود 53/84

  .دست آمد هرصد بد 6/70 هاي بیماران به درخواست
کلی تحقیق نشان داد میزان رعایت منشور  طور هب

 74/67حقوق بیماران بستري در جامعه مورد پژوهش
 که میزان رعایت حقوق بیماران در بوده رصدد

حق اعتراض  هاي درمانی و هزینه خصوص اطالع از
ه درمان محترمانه ئارا ها کمترین میزان و نسبت به آن

  .اند  تصاص دادهبه خود اخ بیشترین میزان رعایت را
میزان  دهد آمده نشان می دست هسایر اطالعات ب

 جامعه مورد پژوهش  حقوق بیماران در رعایت منشور
  

  ).1381(مورد پژوهش برحسب میزان تحصیالت  توزیع فراوانی امتیازات مربوط به میزان رعایت حقوق بیماردر جامعه -2لجدو

  )n=  16(عالی تحصیالت  )n=  50(دیپلم   )n= 156(دیپلم زیر  )n= 98 (بیسواد    حصیالتت میزان      

  امتیاز
         متغیر

  حداکثر
  ات1امتیاز

  امتیاز
  کسب شده

  حداکثر
  امتیازات

  امتیاز
  کسب شده

  حداکثر
  امتیازات

  امتیاز
  کسب شده

  حداکثر
  امتیازات

  امتیاز
  کسب شده

  اطالع از تشخیص و
  درمان

294  226  
)87/76(  

468  
344  

)50/73(  
151  

148  
)66/98(  

48  
44  

)66/91(  
  ها و میزان هزینه اطالع از

  آنها حق اعتراض به
196  50  

)51/25(  
312  

55  
)62/17(  

100  
73  

)73(  
32  
  

25  
)12/78(  

محرمانه بودن اطالعـات  
  پزشکی

392  210  
)57/53(  

624  
342  

)8/54(  
200  

129  
)5/64(  

64  
60  

)75/93(  
پزشـک و رد   تعویض حق

  درمان و عواقب آن
196  155  

)08/79(  
312  

219  
)19/70(  

100  
94  

)94(  
32  

31  
)87/96(  

  ارائه درمان محترمانه
196  150  

)53/76(  
312  

231  
)03/74(  

100  
96  

)96(  
32  

26  
)25/81(  

  جمع امتیازات
1274  791  

)08/62(  
2028  

1191  
)72/58(  

650  
540  

)07/83(  
208  

186  
)42/89(  
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ده است درصد بو 9/63در مردان  و 95/70زنان  در
که به لحاظ آماري اختالف معناداري بین جامعه زنان 

  >P ) .   0001/0(با مردان وجود دارد
همچنین میزان رعایت منشور حقوق بیمار 

دهد کمترین میزان  برحسب تحصیالت نشان می
 72/58در افراد زیردیپلم  2رعایت مطابق  جدول 

 ددرصد بوده که اختالف معناداري بین افرا
 ت زیر دیپلم با افراد باالتر از دیپلم وباتحصیال

  ).>0001/0P(دانشگاهی مشاهده شد
  

   :بحث 
داد میزان رعایت منشور حقوق  نتایج این مطالعه نشان

درمان در  از تشخیص و  اطالع  بیمار در ارتباط با
در  .اشدب می درصد 72/80 جامعه مورد پژوهش

الهی  توسط نعمت کهشده در شیراز  تحقیق انجام
گزارش شده درصد  5/78این میزان  ،گردید انجام
همخوانی "با نتایج این تحقیق تقریبا که )15(است
رهنما در بررسی میزان رعایت  گودرزي و .دارد

پرستاران در بیمارستان  حقوق بیمار توسط پزشکان و
 میزان رعایت حقوق بیماران، امیرالمومنین شهر زابل

انتخاب  اري ودر خصوص بحث در مورد بیم را
درصد گزارش  51 و 40ترتیب  روش درمانی به

هاشمی میزان رعایت  بدخش و. )16(نموده است
و  در خصوص حق آگاهی بیمار را حقوق بیماران

درصد  32در امور بهداشتی  انتخاب آگاهانه او
همخوانی که با نتایج این تحقیق  )17(گزارش نمود

توافق  1995سال  انجمن جهانی پزشکان در. ندارد
در خصوص انتخاب درمان  بین پزشک و بیمار را 

همچنین  .)18(است ز اهمیت دانستهیحا

هاي  مراقبت بیمار در مساعی پزشک و تشریک
از عوامل دخیل در  آن را و ثربودهؤبهداشتی درمانی م

 .)5(کنند کاهش مدت بستري بیماران قلمداد می
 تحقیق نعمت الهی همخوانی نتایج تحقیق حاضر و

پزشکان استفاده شده  ترتیب از نظرات بیماران و که به
 پزشکان  و بیماران گویاي این نکته است که ،است

و به نظر هردو شمارند  توافق بین خود را مهم می
شرکت اودر  درمان و ،گروه اطالع بیمار از تشخیص

درتحقیق  .استز اهمیت یانتخاب نحوه درمان حا
قوق بیماران کمتر رهنما میزان رعایت ح گودرزي و

شرکت  توان علت آن را گزارش گردیده است که می
یا  پرستاران درتحقیق و امکان کمتربودن آگاهی و

درخصوص حقوق بیمار دانست  ها عدم موافقت آن
کمتربودن  .اي دارد که خود نیاز به تحقیق جداگانه
حق  خصوصدررا میزان رعایت حقوق بیماران 

 نه او درتحقیق بدخش وآگاهی بیمار وانتخاب آگاها
ها  در  توان باتوجه به اینکه تحقیق آن هاشمی می

بودن محیط  متفاوت است، گرفته مراکز بهداشتی انجام
  .پژوهش دانست

میزان رعایت حق  درخصوصنتایج این تحقیق  
 هاي درمانی و اطالع از مقدار هزینه بیمار در مورد

 .دست آمد هبدرصد  03/37 ،ها حق اعتراض به آن
همکاران در بررسی نگرش بیمار نسبت به  کشوري و

هاي آموزشی  رعایت حقوق بیماران در بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارش نمودند تنها 

 و ها درصد از بیماران در مورد میزان تعرفه 3/43
که با )19(پوشش خدمات درمانی توجیه شده بودند 

 که نتایج حالیدر ،نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد
 را میزان رعایت حق بیمار ،تحقیق نعمت الهی
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درصد و 5/91درمانی   هاي حق اطالع ازهزینهمورددر
گزارش نموده درصد  1/95ها را  حق اعتراض به آن

 .با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد که )15( است
 تحقیق کشوري و تحقیق حاضر ودراینکه دلیل با 

که  درحالی،سنجی شده استهمکاران از بیماران نظر
درتحقیق نعمت الهی از پزشکان نظرخواهی شده 

تفاوت بسیار زیاد بین نظریه پزشکان  است  که نتایج
رسد  به نظر می. دهد  را نشان می با نظریه بیماران

در . باشد برداشت پزشکان با انتظار بیماران متفاوت 
نع ارتباطی بین  پزشک مواتحقیقی دیگر تحت عنوان 

 ،درصد موارد 1/33که دربیمار گزارش شده است  و
هاي درمانی قبل از  آگاهی نداشتن بیمار از هزینه

شروع درمان و عوامل اقتصادي مانع ارتباط خوب  
الزم بر این اساس، . )20(شود بین پزشک وبیمار می

اختیار  اطالعات بیشتري در مسئولین امر است
  .دهندبیماران و پزشکان قرار 

 رعایت با  ارتباطدر  ایت حقوق بیمارمیزان رع
ماندن اطالعات پزشکی در جامعه مورد  محرمانه

حسنیان در .دست آمد هبرصد د 05/63پژوهش  
بررسی نگرش پرستاران در مورد رعایت حقوق 

هاي بیمارستانی دانشگاه علوم  مددجویان در بخش
درصد 3/64 رعایت حق رازداري را ،پزشکی همدان

یعقوبی در تحقیق ). 21(ده است موارد گزارش نمو
 خود در مورد میزان آگاهی دانشجویان  پزشکی و

که  ورز از قوانین مربوطه، گزارش نمودپرستاري کار
درصد از دانشجویان مورد پژوهش حق بیمار در  64

مورد دسترسی به اطالعات پرونده اداري وپزشکی را 
که با نتایج این تحقیق همخوانی  )22(قبول داشتند

 گودرزي و رهنما در نظرخواهی از پرستاران و .اردد

بودن مذاکره بیمار با  پزشکان میزان رعایت محرمانه
 که با)16(درصد گزارش نموده است 83پزشک را 

با توجه به .همخوانی ندارد  "نتایج این تحقیق کامال
اینکه پزشک وکارکنان خدمات بهداشتی به اعتبار 

 ،شدت بیماري هاي شخصی خود به نوع و ویژگی
اعترافات بیمار و اطالعات محرمانه دیگري از او 

ها  د که بایستی به عنوان امانت نزد آننیاب دست می
ها جز در موارد خاص از نظر  باقی بماند و افشاي آن

ین بودن این یپا ،)23(باشد  شرع و قانون خالف می
 میزان بایستی مورد توجه جدي قرار گیرد و

 کارکنانها به  جهت رفع آنهاي الزم در  آگاهی
از جمله عواملی که در . ه گرددئدرمانی اراـ  بهداشتی

 حضور دانشجویان و ،توان ذکر نمود می ارتباطاین 
حضور در  وم گرفتن اجازهلز بهها  عدم آگاهی آن

این نکته که صرف  هنگام معاینات است و
گردد دانشجویان  بودن بیمارستان موجب می آموزشی

گرفتن اجازه از بیمار ندانند، کافی  م بهخود را ملز
  .نیست 

میزان رعایت حقوق بیمار درخصوص حق 
رد درمان در جامعه مورد  تعویض پزشک معالج و

حسنیان حق  .به دست آمددرصد  56/71 پژوهش
درصد گزارش نموده است  7/67قبول یا رد درمان را 

در  .که با نتایج این تحقیق همخوانی دارد) 21(
درصد  6/89نعمت الهی این میزان برابر با تحقیق 

که با نتایج این تحقیق  )15(گزارش شده است
که بیمار حق  درحالی ،طورکامل همخوانی ندارد به

درمان را رد  ،دهد دارد تا حدي که قانون اجازه می
حق دارد از عواقب تصمیم خویش آگاه  کند و
نظریه پزشکان درخصوص  ،رسد به نظرمی).1(گردد
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رد درمان با میزان  ت حق تعویض پزشک ورعای
  .ستارعایت آن از دید بیماران با هم متفاوت 

مورد دریافت درمان  در رعایت حقوق بیمار میزان
 .ودب درصد  53/84پژوهش  جامعه مورد محترمانه در

گزارش درصد  2/86رااین میزان   الهی  نعمت
درصددانشجویان 93یعقوبی درتحقیق. )15(است نموده
 گودرزي و ).22( اند بوده احترام براي بیمار قائلحق 

درصد موارد 77اند که در  رهنما گزارش نموده
حسنیان ).16(گردد میاحترام ارائه  هابا دقت و مراقبت

درصد موارد گزارش  85رعایت حق احترام را  
که با نتایج این تحقیق همخوانی )21(نموده است 

درصد بیماران  5/57بهنام  در تحقیق قاسمی و.دارد 
اند که حقوق و قلمرو آنان اغلب اوقات از  بیان داشته

سوي کارکنان مورد توجه واحترام قرار گرفته است 
 در ،که با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد )24(

دریافت درمان در که از یک طرف حق بیمار  حالی
دریافت درمان  و از طرف دیگر باشد محترمانه می

).  5(دهد  مت بیماران را کاهش میمحترمانه مدت اقا
بودن این میزان نسبت  به سایر موارد  ینیباتوجه به پا
خصوص  ههاي الزم ب بایستی آموزش رسد به نظر می

پذیرش که  پزشکی، پرستاري، خدمات و کارکنانبه 
صورت  ،دنباش ها در تماس مستقیم می بیماران با آن

رسی بر براياین خصوص انجام تحقیق  در. پذیرد
میزان رعایت حقوق بیماران برحسب کادر 

 هاي مداوم دهنده مراقبت و همچنین ارزیابی هئارا
  .شود میزان رضایت بیماران توصیه می

میزان  ،آمده دست بهدر خصوص سایر اطالعات  
رعایت حقوق بیمار برحسب میزان تحصیالت نشان 
داد امتیاز افراد باالتراز دیپلم نسبت به امتیاز افراد 

داري بیشتر اطور معن به تحصیالت عالی دیپلم و فاقد
تواند به دلیل داشتن  علت آن می که )>P 001/0(است

از حقوق  اطالعات بیشتر بیماران با تحصیالت باال
نیز نشان داده  که تحقیقات دیگر همچنان، خود باشد

داري بین میزان آگاهی بیماران با ااست اختالف معن
فاقد تحصیالت  به افراد تحصیالت دانشگاهی نسبت

 یا و)25و11(وجود دارد از حقوق خود دانشگاهی
ها  آن برخورد بهتر کارکنان با توان آن را به علت می

که شایسته است در یک تحقیق جداگانه  نمودفرض 
  .مورد بررسی قرار گیرد

بین جامعه زنان با مردان درخصوص میزان 
 ياختالف معناداربیماران رعایت منشور حقوق 

مشاهده گردید که با سایر تحقیقات  همخوانی دارد 
تواند مسئولیت بیشتر مردان در  علت آن می .)26(

  .مالی فرض گردد مورد مسائل حقوقی و
در کل مطالعه نشان داد منشور حقوقی بیمار در   

رعایت موارد  درصد 74/67جامعه مورد پژوهش 
در که د که این میزان در تحقیقات نعمت الهی وش می

از پزشکان  نظرسنجی نموده  شده و شیراز انجام
که  )15( دست آمده است هبدرصد  4/80،است

 ؛دلیل آن تفاوت در نوع  نمونه پژوهش باشد احتماالً
 گردد مسئولین وزارت بهداشت و لذا پیشنهاد می

صورت مدون تهیه ه کارهاي عملی را ب درمان راه
ه طالعات بدر هنگام پذیرش بیماران این ا و ایندنم

گان  کنند صورت مکتوب به بیماران و مراجعه
سایر افراد  ضمن اینکه به دانشجویان و .شود ارائه

 تا به منظور شود داده ها آموزش بیمارستان شاغل در
ها  حرمت بیماران قبل از حضور بر بالین آن حفظ

  .ازبیماران اجازه بگیرند 
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