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  1382 سال ـ نا كاشان نسبت به منشور حقوق بيمارشهرستانپزشكان و پرستاران بررسي نظرات 
 

  2، رضا ربيعي*2و1فاطمه رنگرز جدي
 

  خالصه
زمـان   دفـاع از حقـوق انسـان بـه منظـور حفـظ حرمـت و عـزت او بـراي اطمينـان از ايـن كـه در                               ،منشور حقوق بيمـار   : سابقه و هدف  

 ايجـاد   پرسـتاري   و يپزشـك   كـادر   رابطـه خـوب بـين       آن  اجـراي  به عمـل آمـده و بـا        ،ت او مراقبت كافي   جسم و جان و سالم     بيماري از 
هـاي شـهر كاشـان نسـبت بـه       پرسـتاران بيمارسـتان   بـه منظـور بررسـي نظـرات پزشـكان و          اين پژوهش  . گردد   تسريع مي  ان بهبود بيمار  و

  .  انجام پذيرفت1382سال  منشور حقوق بيماران در
ــه روش: هــا مــواد و روش ــژوهش حاضــر ب ــر رويمقطعــي پ ــه پژوهشــي ب ــر از پزشــكان و پرســتاران285(  كــل جامع  شــاغل در  نف

هـا بـا اسـتفاده از پرسشـنامه          داده .نظـرات بودنـد     و تحصـيالت  متغيرهـاي پـژوهش جـنس،      .صورت پـذيرفت   )هاي شهر كاشان   بيمارستان
ـ  1381در سـال     آمـوزش پزشـكي     درمـان و   ،ت بهداشـت  تهيه شده بر اسـاس منشـور حقـوق بيمـار ابـالغ شـده از طـرف وزار                   طـور  ه  ب

 )4 و 2بـا تعيـين دو نقطـه بـرش     (تحليـل اطالعـات     و  بـراي تجزيـه      .درصـد آن محاسـبه گرديـد       مستقيم گـردآوري و سـپس فراوانـي و        
      .گرديد سنجش χ2آزمون  با نظر گرفته شد و موافق در 4-6 تفاوت و  بي2-4بين   مخالف،2ميانگين امتيازات كمتر از 

 در خصـوص بنـدهاي منشـور        .دنباشـ    پزشـكان و پرسـتاران بـا منشـور حقـوق بيمـار موافـق مـي                 از درصـد  5/74 نتايج نشـان داد   : نتايج
ــا بيشــترين ميــزان موافقــت مربــوط بــه حفــظ حــريم شخصــي بيمــار و محرمانــه م ،حقــوق بيمــار ــده پزشــكي ب ــدن محتويــات پرون  ان

ـ  درصـد  11/48ه درمان محترمانه بـا      يرا براي ا  رصد و كمترين موافقت   د 84/95 نيـز   پرسـتاران و   بـين نظـرات پزشـكان بـا        .دسـت آمـد   ه  ب
  .دست نيامده  بα =05/0دار آماري در سطح  بين جامعه زنان با مردان اختالف معني

ر زمينـه   د نتـايج پـژوهش ضـرورت انجـام تحقيقـات بيشـتر            ،باشـد   موافـق مـي   جامعـه پژوهشـي بـا منشـور حقـوق بيمـار             : گيري نتيجه
  .دهد را نشان ميي الزم يهاي اجرا ضمانت

  پزشكان و پرستاران ، منشور حقوق بيماران، حقوق، نظر:ن كليدياگواژ
  
           . درماني دانشگاه علوم پزشكي ايراندانشجوي دكتراي مديريت اطالعات بهداشتي -1

           .اشاندانشگاه علوم پزشكي كپيراپزشكي دانشكده گروه مدارك پزشكي مربي  -2

  .فاطمه رنگرز جدي:  نويسنده مسوول*
  .گروه مدارك پزشكيدانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پيراپزشكي،  بلوار قطب راوندي، 5كاشان، كيلومتر : آدرس

   rangrazejeddi_F@kaums.ac.ir :پست الكترونيك
  27/1/84 :         تاريخ دريافت              0361 5558883: نتلف

  15/8/85:         تاريخ پذيرش نهايي            0361 5558883: دورنويس
  

  مقدمه
منشور حقوق بيمار عبارت است از دفاع از حقوق انسان 
به منظور حفظ حرمت و عزت او براي اطمينان از اينكه در مواقع 

بدون تبعيض سني و جنسي هاي پزشكي  بيماري به ويژه در فوريت
و دارا بودن قدرت مالي از جسم و جان و سالمت او مراقبت كافي 
به عمل خواهد آمد و اين مراقبت در محيطي سرشار از احترام و با 

 در بررسي نگرش پزشكان .]1[ه خواهد شد يكيفيت مطلوب ارا
 پزشكان به بيمار حق %34نسبت به منشور حقوق بيمار در مكزيك 

گيري به  مخالف دادن حق تصميم% 34 دادند گيري مي تصميم

گيري را بر عهده شخص   درصد حق تصميم32 .اند بيماران بوده
يلي تمايلي يدر پژوهشي ديگر پزشكان اسرا .]2[اند  ديگري دانسته

رعايت منشور حقوق بيمار ] 3 [اند براي اجراي منشور نداشته
درماني   بهداشتي وكاركنان موجب بهبود سريع در روابط بيمار و

تر بيمار رابطه كادر  سريع كه براي درمان بهتر و] 4 [گردد مي
ي با هر يي باال ايجاد گردد اين كارايبيمار بايستي با كارآ پزشكي و
گيرد در نهايت براي بيمار و   انجام ميهر دشواري كه هزينه و

ارتباط موفق منجر به اجراي كامل  .پزشك سودمند خواهد بود
از  ها شده و افزايش كيفيت مراقبت ات پزشكي توسط بيمار،دستور
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 كاهد اي مي طور قابل مالحظهه ميزان شكايت بيماران از پزشكان ب
 تحقيقات نشان داده است عدم ارتباط موفق بين پزشك و .]5، 4[

بيمار از عوامل بسيار مهم در طرح شكايت از پزشكان بوده است 
 قانون اساسي برخورداري 29ل كشور ما به موجب اص در .]7 ،6[

ازنشستگي،ا از ت اجتماعي از نظر ب از  پيري، بيكاري، مين 
نياز  سوانح و حوادث و ماندگي، در راه سرپرستي، بي ،يكارافتادگ

هاي پزشكي به صورت بيمه  مراقبت درماني و ،به خدمات بهداشتي
 دولت مكلف است خدمات و غيره حقي است همگاني و و

 .كندمين ايك افراد جامعه تيك را براي هاي فوق حمايت
همچنين منشور حقوق بيمار در ده بند توسط وزارت 

جهت اجرا ابالغ  آموزش پزشكي تدوين و درمان و بهداشت،
 آمريكا، انگلستان، در ساير كشورها نظير كانادا، .]3[گرديده است 

سوئد نيز منشور حقوق بيمار مورد توجه  يس، استراليا،ئسو آلمان،
ها  بيمارستان در اين كشورها منشور حقوق تهيه و رار گرفته است،ق
اما ] 8 [اند  درماني ملزم به اجراي آن شده،مراكز بهداشتي و

 نتايج باشد،  اجراي منشور حقوق بيمار ميتحقيقات بيانگر عدم
تحقيق انجام شده در بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان نشان داده 

شور حقوق بيمار در حد عالي  بوده است كه آگاهي پزشكان از من
باشد و نتيجه  است ولي ميزان رعايت آن در حد ضعيف مي

خدمات بهداشتي كنندگان  هيارا گيرد كه تنها آگاهي پزشكان و مي
شواهد نيز  ضمن اينكه ]4[باشد   حقوق بيماران كافي نميدرماني از
ساير كاركنان بخش  هاي پزشكان و غم تالشردهد علي نشان مي

وري از امكانات ميزان نارضايتي  با وجود بهره درمان و بهداشت و
هاي آن  شكايات بيماران رو به افزايش است كه يكي از ريشه و

پرستاران در برقراري رابطه با بيماران بيان  عدم موفقيت پزشكان و
- 4 حدود 1970طوري كه در آمريكا در سال ه شده است ب

شدند كه اين رقم در سال  ميدرصد پزشكان مورد شكايت واقع   3
 درصد ارتقا يافته 20 به 1980در اواسط سال   درصد و8 به 1976
 دهد  از خود نشان ميدر ايران نيز اين روند سير صعودي] 5[است 

پرستاران نسبت به منشور   نظر پزشكان وتوجه به اينكه با .]10، 9[
وارد از  ز اهميت است ويحقوق بيماران در اجراي اين حقوق حا

كاهش اثربخشي  ناپذير و جسمي جبران صدمات روحي وآمدن 
 نيز به ونمايد   جلوگيري ميهاي بهداشتي درماني تمراقب خدمات و

 اين پژوهش كاشان، شهر  در اين زمينه دريپژوهشعدم انجام دليل 
هاي شهر  پرستاران بيمارستان  قصد دارد نظرات پزشكان وانجام و

 حقوق بيمار بررسي نموده تا گامي در كاشان را نسبت به منشور
 تابيماران برداشته  دهندگان مراقبت و هيجهت بهبود روابط بين ارا

  .بهتر درمان گردند تر و بيماران سريع
  

  ها مواد و روش
پزشكان و پرستاران  است كه  مقطعياي  مطالعهاين تحقيق

 رراق پژوهش  مورد) نفر285( ي شهر كاشانها  بيمارستانشاغل در
 پرسشنامه پزشكان و( پرسشنامه 2استفاده از  ها با ادهد .گرفتند

كه از  (سوال 10 حاوي سواالت جنس، مقطع تحصيلي وپرستاران 
 ،بندهاي منشور حقوق بيمار ابالغ شده توسط وزارت بهداشت

با  با مقياس ليكرت و و )درمان و آموزش پزشكي گرفته شده بود
وجه  چ هيبه ،بسيار كم كم، ط،متوس  خوب،،هاي بسيار خوب گزينه

پژوهشگران توسط   مستقيماها پرسشنامه .گرفت مورد سنجش قرار
  Validityسنجشبراي . آوري گرديد پس از تكميل جمع توزيع و

 لذا پرسشنامه توسط چند .ي ظاهري استفاده شديپرسشنامه از روا
ه  با توجه به اينكمورد تاييد قرار گرفت نفر از متخصصان بررسي و

از متن منشور حقوق بيمار گرفته شده بود  محتوي پرسشنامه عينا
ي محتوي يروااز اين رو ي محتوي نبوده يروا نيازي به سنجش

-splitبراي سنجش پايايي از روش  .مورد سنجش قرار نگرفت

half پايايي  .دست آمده ب% 95ضريب همبستگي  استفاده شد و
دست ه  ب88/0شد كه براون محاسبه ـ كل نيز از روش اسپرمن 

ها  يك از گزينه  به هرها جهت تجزيه و تحليل بهتر داده .آمد
 ،6  =گزينه بسيار خوب ؛شرح داده شدترتيب ين ه اامتيازاتي ب

 ،1 =وجه يچ هبه  و2 =كم بسيار ،3 =كم ،4 =متوسط ،5 =خوب
 6حداكثر   و1 امتياز هر بند منشور حقوق بيمار حداقل بنابراين

 2دو نقطه برش  با و همين معيار راي كل منشور نيز باباشد كه ب مي
كه چنانچه ميانگين امتياز كمتر از  طوريه ب  در نظر گرفته شد4 و
 4-6بين  تفاوت و  بي2-4 بين ، بود نظر جامعه پژوهشي مخالف2

درصد هر گزينه محاسبه  سپس فراواني و. موافق در نظر گرفته شد
  .ها استفاده شد  آناليز داده جهت χ2آزمون همچنين از  .گرديد

  
  نتايج

پرستاران نسبت به   به منظور بررسي نظرات پزشكان و
  از جامعه پژوهشي  نفر264 روي  بريتحقيقمنشور حقوق بيماران 

 پرستاران  نفر مرد،46  نفر زن و16كه پزشكان  انجام گرديد
 داراي از پزشكان  نفر41 ده ووب ر مردنف 77  زن ونفر  125

نتايج  .مدرك كارشناسي داشتند پرستاران از  نفر163 وتخصص 
 بوده كه در 5/5امتياز   بيشترينتحقيق نشان داد در جامعه پزشكان

مورد  پزشكان در نظر جامعه مربوط به طيف موافق قرار داشته و
محرمانه ماندن اطالعات   وحفظ حريم شخصيحق بيمار در 

  وباشد ر خوب ميگزينه بسيا ) درصد3/90(  مورد56 پزشكي با
 مربوط بهگيرد  تفاوت قرار مي  كه در طيف بي6/3 امتيازكمترين 

 مورد گزينه بسيار 11  دريافت درمان محترمانه باحق بيمار در
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طور كلي نظر پزشكان نسبت به ه ب .باشد  مي) درصد7/17( خوب
 در طيف موافق قرار 9/4ميانگين امتيازات  منشور حقوق بيمار با

حقوق بيمار نيز فقط دريافت صوص بندهاي منشور خ در. دارد
تفاوت قرار   در طيف بي6/3درمان محترمانه با ميانگين امتيازات 

  در جامعه.گيرند يف موافق قرار ميـساير بندها در ط و دارد
 بوده كه 7/5 امتياز بندهاي منشور حقوق بيمار پرستاران بيشترين

 بيمار در حفظ حريم مربوط به حق طيف موافق قرار گرفته و در
 مورد 152 با محرمانه ماندن اطالعات پزشكي و  او وشخصي

 كه در طيف 1/4گزينه بسيار خوب و كمترين امتياز )  درصد3/75(
 مورد 52 موافق قرار داشته مربوط به دريافت درمان محترمانه با

ي گزينه نفراواو كمترين باشد  گزينه بسيار خوب مي)  درصد7/25(
 مربوط به حق بيمار در خصوص اطالع از نام  بسيار خوب

  مورد38 درماني باگروه پزشكان و پرستاران و ديگر اعضاي 
  درجامعه پژوهش نظر پرستاران در كل  .باشد  مي) درصد8/18(

خوب همچنين بيشترين فراواني گزينه بسيار .طيف موافق قرار دارد

ماندن محرمانه   وظ حريم شخصيف حدر  حق بيماربهمربوط 
و كمترين مربوط به حق بيمار در خصوص اطالعات پزشكي او 

فراواني  درماني با گروهاطالع از نام پزشكان و پرستاران و اعضاي 
نيز مطابق در كل جامعه پژوهش . باشد  مي)درصد  8/18( 38

توزيع فراواني نظرات پزشكان و پرستاران نسبت  1جدول شماره 
 مورد پژوهش بيشترين فراواني به منشور حقوق بيمار در جامعه
  مورد208 ظ حريم شخصي بافگزينه بسيار خوب مربوط به ح

 مربوط به حق بيمار در اين گزينه فراواني و كمترين ) درصد7/78(
 درماني گروهخصوص اطالع از نام پزشكان و پرستاران و اعضاي 

كل جامعه پژوهشي نظر   در.باشد  مي)درصد  3/21(  مورد56 با
پزشكان نسبت به منشور حقوق بيمار با ميانگين امتياز  ان وپرستار

 در طيف موافق قرار دارد در خصوص بندهاي منشور حقوق 9/4
اطالع از نام پزشكان و پرستاران  ،هبيمار نيز دريافت درمان محترمان

 به 5/4، 4/4 ،9/3ترخيص با ميل شخصي با   درماني وگروهو 
  )1جدول شماره . (اند ت آوردهدسه ترتيب كمترين امتيازات را ب

  
  82 در سال منشور حقوق بيمار در جامعه مورد پژوهشموارد توزيع فراواني نظرات پزشكان و پرستاران نسبت به  -1جدول 

 بسيار كم كم متوسط خوب بسيار خوب  حقوق بيماران
به 

 هيچوجه

ميانگين 
 امتيازات

  9/3  15)8/5(  58)9/21(  30)3/11(  34)9/12(  64)2/24(  63)9/23(*  دريافت درمان محترمانه

 گروهاطالع از نام پزشكان و پرستاران و 
  درمان

)3/21(56  )3/33(88  )4/28(75  )7/8(23  )1/6(16  )2/2(6  5/4  

  1/5  2)8/0(  0  5)9/1(  49)6/18(  121)8/45(  87)9/32(  اطالع از مراحل درمان و سير بيماري

 اطالع از عوارض درماني و مشاركت در تعيين
  درمان

)1/34(90  )3/41(109  )3/17(46  )7/5(15  )8/0(2  )8/0(2  5  

  5/4  3)1/1(  20)6/7(  31)7/11(  65)6/24(  78)6/29(  67)4/25(  ترخيص با ميل شخصي

محرمانه ماندن   وحفظ حريم شخصي
  اطالعات پزشكي

)7/78(208  )1/17(45  )3(8  )8/0(2  )4 /0(1  0  7/5  

در حضور اخذ رضايت بيمار به هنگام معاينه 
  افراد غيرمرتبط با درمان

)1/64(169  )3/22(59  )7/5(15  )1/1(3  )8/6(18  0  4/5  

 درماني در هنگام بستري و گروهدسترسي به 
  پس از ترخيص

)6/49(131  )7/41(110  )1/6(16  )1/1(3  )5/1(4  0  4/5  

  9/4  4)5/1(  7)7/2(  8)3(  42)9/15(  110)7/41(  93)2/35(  هاي آموزشي و پژوهشي اطالع از فعاليت
اطالع از مهارت گروه معالج و ميزان تعرفه و 

  اي مركز اعزام شونده بيمه پوشش 
)39(103  )2/40(106  )4/14(38  /)3(8  )6/2(7  )8/0(2  1/5  

  9/4  4/3)3/1(  3/13)5(  8/12)8/4(  8/38)7/14(  89)7/33(  7/106)4/40(  كل منشور حقوق بيمار

  .گر درصد مي باشد اعداد داخل پرانتز بيان*          
  

 كه حق بيمار در دريافت درمان محترمانه در طيف
ضمن اينكه  .گيرند  طيف موافق قرار ميو ساير بندها درتفاوت  بي

مربوط به  بيشترين توافق در خصوص منشور حقوق بيمار

محرمانه ماندن اطالعات پزشكي  هاي حفظ حريم شخصي و گزينه
پس از ترخيص به  م بستري و درماني در هنگاگروهدسترسي به  و

  .باشد امتياز مي  3/5 و 3/5 ترتيب با
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  82 سال منشورحقوق بيماران در جامعه مورد پژوهشموارد نسبت به   توزيع فراواني نظرات موافق و مخالف پزشكان و پرستاران-2جدول 
  نظـر

  حقوق بيمار
  مخالف  بي تفاوت  وافقم

  73)7/27(  64)2/24(  127)1/48(*  دريافت درمان محترمانه
  22)3/8(  98)1/38(  144)6/54(  ....اطالع از نام پزشكان و پرستاران و

  2)8/0(  54)4/20(  208)8/78(  اطالع از مراحل درمان و سير بيماري
  4)5/1(  61)1/23(  199)4/75(  ...اطالع از عوارض درماني و مشاركت

  23)71/8(  96)4/36(  145)9/54(  ترخيص با ميل شخصي
  1)4/0(  10)8/3(  253)84/95(  يم شخصي و محرمانه ماندن اطالعاتحفظ حر

  18)8/6(  18)8/6(  228)4/86(  اخذ رضايت بيمار در هنگام معاينه در حضور افراد غيرمرتبط با درمان
  4)5/1(  19)2/7(  241)3/91(   درماني در هنگام بستري پس از ترخيصگروهدسترسي به 

  13)6/4(  50)6/18(  203)8/76(  هاي آموزشي و پژوهشي طالع از فعاليتا
  9)4/3(  46)4/17(  209)2/79(  ...اطالع از مهارت گروه معالج و

  7/16)3/6(  6/51)5/19(  195)2/74(  كل منشور حقوق
  نتز بيانگر درصد مي باشدا اعداد داخل پر*         

  
ــماره    ــدول ش ــابق ج ــرات  2مط ــي نظ ــع فراوان   توزي

 و مخــالف پزشـكان و پرســتاران نســبت بــه  تفــاوت بــي ،موافـق 
دهـد    نشـان مـي  83منشور حقـوق بيمـاران در جامعـه پژوهشـي      

بيشترين نظر موافق مربوط بـه حفـظ حـريم شخصـي و محرمانـه               
بيشـترين نظـر   ) %3/95( مـورد    253ماندن اطالعـات پزشـكي بـا        

ــي ــام پزشــكان و  ب ــاوت اطــالع از ن ــا تف ــورد98 پرســتاران ب   م
 و بيشترين نظـر مخـالف دريافـت درمـان محترمانـه بـا              )1/37%(

 22ســپس تــرخيص بــا ميــل شخصــي بــا  و )%6/27( مــورد 83
 5/87 دهــد هــا نشــان مــي ســاير يافتــه .باشــد مــي) %3/8(مــورد 

ــكان زن و  ــد از پزش ــا    7/71 درص ــرد ب ــكان م ــد از پزش درص

 درصـد از    8/72همچنـين    .باشـند  منشور حقوق بيمار موافـق مـي      
ــتار ــور     2/75ن زن و اپرس ــا منش ــرد ب ــتاران م ــد از پرس درص

يــات بيشــتر در جــدول يحقــوق بيمــار موافقــت دارنــد كــه جز
 توزيع فراواني نظرات پزشـكان بـا پرسـتاران نسـبت بـه        3 شماره

درصـد زنـان     5/74در كـل نيـز      . منشور حقوق بيمار آمده اسـت     
 درصـد از مـردان جامعـه پـژوهش نسـبت            74  و جامعه پـژوهش  

 تفـاوت   χ2 آزمـون . انـد  هقوق بيمار نظر موافـق داشـت      به منشور ح  
داري بين جامعـه زنـان بـا مـردان و پزشـكان بـا پرسـتاران                  معني

  .نشان نداد

  
  82هاي شهر كاشان نسبت به منشور حقوق بيمار سال  پرستاران بيمارستان توزيع فراواني نظرات پزشكان و -3جدول 

  جامعه جنس
  نظر  مردان  زنان

 پزشكان

  فر ن16
  پرستاران

   نفر125
  جمع

  نفر 141
  پزشكان

  نفر 46
  پرستاران

  نفر 77
  جمع

  نفر 123
  91)74(  58)3/75(  33)5/71(  105)5/74(  91)8/72(  14)5/87(*  موافق

  24)5/19(  15)9/19(  9)6/19(  27)2/16(  26)8/20(  1)3/6(  تفاوت بي

  8)5/6(  4)4(  4)7/8(  9)4/6(  8)4/69(  1)3/6(  مخالف

  .باشدمي اعداد داخل پرانتز بيانگر درصد *           
  

  بحث
نتايج مطالعه نشان داد نظر جامعه پژوهش نسبت بـه كـل            

 در طيـف موافـق قـرار        9/4منشور حقوق بيمار با ميانگين امتيـاز        
 درصد نيز نظر موافـق بـا منشـور حقـوق بيمـاران              2/74گرفت و   

ور حقـوق   ساير تحقيقات نيز ميزان موافقت پزشكان با منش        داشتند،
 كـه بـا نتـايج       ،]11[ درصد اعالم داشته است      100دود  بيمار را ح  

تحقيق حاضر همخواني دارد ولي تحقيقـاتي كـه از ديـد بيمـاران              
با نتايج اين تحقيق همخواني ندارد      ] 12[اند   مورد ارزيابي قرار داده   
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توان مربـوط بـه تفـاوت برداشـت پزشـكان و               مي علت آن را   كه
 يا ديد منفي نسـبت      ماران با انتظارات بيماران   پرستاران از حقوق بي   

ي مورد بررسـي    ا  تحقيق جداگانه  دراست   كه شايسته     دانست به آن 
نتايج نشان داد نظر جامعه پـژوهش در خصـوص حـق             .گيرد قرار

 در طيـف    99/3با ميانگين امتياز     بيمار در دريافت درمان محترمانه    
ن  نظـر    ش بـا آ    درصد جامعـه پـژوه     11/48تنها   تفاوت بوده و   بي

 درصـد رعايـت     77ه درمان محترمانه    يي ارا در تحقيق  موافق دارند 
گـزارش    موافـق   درصد 2/86 ،الهي   در تحقيق نعمت   ،]13[شود    مي

 ، نتايج با تحقيق حاضـر همخـواني نـدارد          اين كه ،]11 [شده است 
 .تحقيقي كه نتايج آن با اين تحقيق همخواني داشته باشد پيدا نشـد            

توان به دليل اين دانست كه در تحقيـق حاضـر            يعلت تفاوت را م   
نظر پزشكان و پرستاران نسبت به منشور حقوق بيمار سنجيده شده           
است ولي در دو تحقيق فوق ميزان رعايت منشور حقوق سـنجيده            

دليل پايين بودن نظر موافق جامعه پژوهش نسبت بـه           شده است و  
دم اطالع كـادر    عتوان   را مي حق بيمار در دريافت درمان محترمانه       

عواقـب   پزشكي از مزاياي تدوين و رعايت منشور حقوق بيمـار و          
رعايـت آن دانسـت كـه شايسـته اسـت            احتمالي عـدم وجـود و     

دهـد    نتايج تحقيق نشـان مـي     . ولين امر به رفع آن اقدام نمايند      ومس
درصد از جامعه پژوهشي در خصوص حق بيمـار در           6/54حدود  

پزشـكان و   زشـك و پرسـتار و سـاير         اطالع يافتن بيماران از نام پ     
 بود كه   4/4ياز كسب شده    و ميانگين امت   نظر موافق دارند  پرستاران  

دهد كه اين    تحقيقات متعدد نشان مي    .گيرد در طيف موافق قرار مي    
حقيق گزارش شـده    تگردد در يك     طور كامل رعايت نمي   ه  مقوله ب 

ـ            02/40است تنها    ورد  درصـد از بيمـاران اطالعـات الزم را در م
 .]14 [اند گروه معالج دريافت كرده    يضاساير اع  پرستار و  پزشك و 
كه با  ] 13[ درصد گزارش نموده است    4/31اين مورد را    گودرزي  

الهـي     در تحقيـق نعمـت     امـا  .نتايج ايـن تحقيـق همخـواني دارد       
درصد جامعه پژوهش بر حـق بيمـار در آگـاهي از نـام و                05/89

 كـه بـا نتيجـه تحقيـق     ]11[د ان كيد نمودهاتخصص پزشك معالج ت  
 در تحقيقاتي كه از نظـرات       رسد به نظر مي   .داردنحاضر همخواني   

پزشكان براي سنجش ميزان رعايت اين مورد استفاده شـده اسـت            
كـه در   دهـد در حـالي   ميزان رعايت درصد بـااليي را نشـان مـي    

تحقيقاتي كه ميزان رعايت منشور حقوق بيمار از ديـدگاه بيمـاران            
 كه تحقيـق حاضـر   آن موافقت ندارند شده است بيماران با      استفاده

پزشكان با اين اصل كامال موافق نبوده اسـت         نظر  دهد   نيز نشان مي  
 بـه  .كننـد  خوبي رعايت نمي  ه  له آن را ب   اخاطر همين مس  ه  شايد ب  و
والن بيمارستان است كه موانع منشور حقوق       ور حال به عهده مس    ه

تحقيق در مورد حـق بيمـار در اطـالع          نتايج   .بيمار را از بين ببرند    
 درصـد   8/78ي  مراحل تشـخيص، درمـان و سـير بيمـار         يافتن از   

ـ    4/75مشاركت در درمان     اطالع از عوارض و    .باشد  مي ه درصـد ب
 در  5 و 4/4ست آمده است كه هر دو به ترتيب با ميانگين نمـره             د

 در كاشان 1381  تحقيق انجام شده در سال    .طيف موافق قرار دارند   
اند به آنها اطالعـات الزم        درصد بيماران اظهار داشته    20شان داد   ن

 علت  و كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد      ] 12[داده نشده است    
 خصوصـي و   هـاي دولتـي و     توان حضور پزشكان در بخش     را مي 

ه اطالعـات   يارا  بالين بيماران و   اي حضور بر  نداشتن وقت كافي بر   
پيشـنهاد   هـاي آموزشـي دانسـت،    خصوص در بيمارسـتان  ه  الزم ب 
ـ     پزشكاني كه در بيمارستان    گردد مي كـار هسـتند از     ه  ها مشـغول ب

 تا نيـاز بـه حضـور در         ايند استفاده نم   به شكلي  مزاياي تمام وقتي  
در خصـوص حـق بيمـار در         .هاي خويش را نداشته باشـند      مطب

دست آمد كـه در  ه  ب5/4ترخيص با ميل شخصي ميانگين امتيازات   
 درصـد  9/54تحقيق نشـان داد در كـل     ق قرار گرفت و   طيف مواف 

در تحقيق انجام شده در  .باشند جامعه پژوهش با اين حق موافق مي
خصوص ميزان رعايت منشور حقوق بيمار در كاشان نيز اين مورد           

 كه با نتايج ايـن تحقيـق        ]12[ درصد گزارش نموده است      8/53را  
دست ه  صد ب ر د 90زان  الهي اين مي   در تحقيق نعمت  . همخواني دارد 

 در تحقيـق    . كه با نتايج اين تحقيق همخواني ندارد       ]11 [آمده است 
خالف كاشان جهت سنجش ميـزان رعايـت حقـوق           الهي بر  نعمت

يـد  وتحقيقـات ديگـر م     .بيمار از پزشكان نظرخواهي شـده اسـت       
امـا   .]4 [باشد ان از منشور حقوق بيمار مي     پرستار آگاهي پزشكان و  

پرستاران توافق الزم در     رغم آگاهي پزشكان و    عليرسد   به نظر مي  
در عمـل نيـز منشـور حقـوق بيمـار            و اين خصوص وجود ندارد   

گردد در تحقيقي جداگانه علت عـدم        پيشنهاد مي  .گردد رعايت نمي 
توافق پزشكان با منشور حقوق بيمار ابالغ شـده از طـرف وزارت             

نظـر   .يـرد آموزش پزشكي مورد مطالعه قـرار گ        درمان و  ،بهداشت
محرمانه ماندن   جامعه پژوهشي در خصوص حفظ حريم شخصي و       

 در  7/5 معه مورد پژوهش با ميانگين امتياز     اطالعات پزشكي در جا   
 درصد جامعه پژوهش با آن نظـر  8/95 گيرد و طيف موافق قرار مي  

 در تحقيق ميزان رعايـت حقـوق بيمـار در كاشـان             .موافق داشتند 
حسنيان در  . ]12 [است گزارش شده درصد   05/63 رعايت اين بند  

بررسي نگرش پرستاران در مورد رعايت حقوق مددجويان رعايت         
ا نتايج  كه ب ] 15[ درصد گزارش نموده است      3/63حق رازداري را    

رهنمـا ميـزان رعايـت       اين تحقيق همخواني ندارنـد گـودرزي و       
  درصد گزارش نمـوده اسـت      83ار را   محرمانه ماندن مذاكرات بيم   

بـاال بـودن نظـر     .تقريبا با نتايج اين تحقيق همخواني دارد كه  ]13[
توان به علت وجـود      موافق جامعه پژوهش در اين خصوص را مي       

 ،]5 [ قانون تعزيرات ذكـر نمـود      106قوانين مختلف از جمله ماده      
شود براي هر يك از بندهاي منشور حقوق بيمار قـانون            پيشنهاد مي 
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وص جامعـه پژوهشـي     نتايج پـژوهش در خصـ     . مدون وضع گردد  
 در طيف موافق قرار 3/5نسبت به اخذ رضايت با ميانگين امتيازات      

.  درصد جامعه پژوهش نظر موافق داشتند      4/86در كل نيز     داشته و 
] 12 [دست آمد ه   ب 7/21 كاشان اين ميزان     تحقيق انجام شده در    در

زادگان گزارش نمـوده     فرج .كه با نتايج اين تحقيق همخواني ندارد      
درصد جامعه پژوهش با اخذ رضايت از بيمار موافـق           76 كه   است
با توجه به اينكه    .  كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد       ]16 [هستند

تواند از هر فردي كه بدون اجازه او را معاينه كند شكايت             بيمار مي 
بـه   پزشكان و پرستاران  نمايد جهت جلوگيري از آن شايسته است        

   . توجه الزم داشته باشندحفظ حريم شخصي بيماران
  

  نتيجه گيري
نتيجه كلي اين كه هرچند نظرات پزشكان و پرسـتاران در           

به دليل   امادارد    قرار  موافق در طيف  خصوص منشور حقوق بيمار   
 بـه نظـر     شـود   طور كامل رعايت نمي   ه   در عمل اين حقوق ب     اينكه

 .باشـد  پرستاران با بيماران يكسان نمي     برداشت پزشكان و   رسد مي
 گذاري قوانين الزم را تدوين نمـوده،        مراجع قانون  گردد پيشنهاد مي 

 و آموزش پزشكي در جهت رفع       ولين وزارت بهداشت، درمان   ومس
قوانين و مقررات جـاري بـه        ها اقدام و   تفاوت برداشت  ابهامات و 

، دوشآموزش داده   پيراپزشكي   وهاي پزشكي     كليه دانشجويان رشته  
 شرايط محيطي و هستندها مكلف  رستانولين بيماو مس ضمن اين كه  

 ،ي اجراي منشور بيمار فراهم آورنـد   پرسنلي برا  امكانات فيزيكي و  
در  پرستاران در اين زمينه مرتبا آگاهي يافته و        از نظرات پزشكان و   

  .جهت اجراي منشور حقوق بيمار از آن استفاده نمايند
  

  دردانيتشكر و ق
م پزشكي كاشـان    از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علو     

مين نموده همچنين از كليه پزشكان  اهاي پژوهش فوق را ت      كه هزينه 
و پرستاران كه حاضر به شركت در تحقيق شدند تشكر و قدرداني            

  .گردد مي
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