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مقدمه :حقوق بيمار همان نيازهای جسمی ،روانی و اجتماعی در شرايط خاصی است که فرد

پژوهشی

تحت درمان قرار می گيرد بنابراين وظيفه پرستار دفاع از حقوق و منافع بيمار است .هدف از اين
مطالعه بررسی رعايت حقوق بيماران توسط پرستاران و ارتباط آن با ضرورت توجه به اين حقوق
از ديدگاه آنان در بيمارستان های آموزشی شهر يزد بود.

تاريخچه مقاله
دريافت 133497913 :
پذيرش 1334913912 :
کلید واژگان
پرستار ،رعايت حقوق بيمار،
ضرورت رعايت حقوق بيمار ،شهر
يزد

روش کار :در اين مطالعه که به صورت توصيفی مقطعی انجام شد ،تعداد  253پرستار به صورت
تصادفی انتخاب گرديدند .ميزان رعايت حقوق بيماران در بيمارستان و ضرورت رعايت آن با
توجه به محتوای منشور حقوق بيمار توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .پس از تکميل
پرسشنامه توسط پرستاران ،داده ها با استفاده از SPSSمورد ارزيابی قرار گرفت.
يافته ها :نتايج مطالعه نشان داد که بين ميزان رعايت حقوق بيماران با تحصيالت پرستاران از

نظر آماری رابطه ی مستقيم وجود دارد( ،)P=39331اما بين ميزان ضرورت توجه به حقوق
بيماران در حيـطه های مختلف با تحصـيالت پرستاران رابـطه آماری معـنا داری مشــاهده نشد
( .) P=39377يکی ديگر از جنبه های مورد بررسی ،رابطه ميزان رعايت حقوق بيماران با افزايش
سن و افزايش مدت زمان اشتغال آن ها بود که طبق اين مطالعه ،ميزان رعايت حقوق بيماران در
نويسنده مسئول
 Email:حيطه های مختلف با افزايش سن رابطه مستقيم داشت( ،)P=39343اما با افزايش مدت زمان
 Vakilim52@yahoo.comاشتغال رابطه ای مشاهده نشد و همچنين بين ميزان ضرورت توجه به حقوق بيماران در حيطه
های مختلف با افزايش سن و مدت زمان اشتغال رابطه معنا داری وجود نداشت .ميانگين رعايت
حقوق بيماران توسط پرستاران  4793و ميانگين ضرورت توجه به اين حقوق از ديدگاه آنان
 73961می باشد.
بحث و نتیجه گیری :يافته های اين مطالعه نشان داد که ميزان رعايت حقوق بيـمـاران مـورد
مطالعه در وضعيت مطلوبی قرار ندارد .به نظر می رسد تنها اعتقاد به ضرورت رعـايـت حـقـوق
بيماران توسط پرستاران ،ضامن رعايت اين حقوق نيست و احتماال عوامل ديگری بر ميزان رعايت
حقوق بيماران نقش دارند.

مقدمه
انسان موجودی است که دارای ابعاد مختلف جسمی ،روانـی و
اجتماعی می باشد که در دوران سالمت و بيماری دارای حقوقی
است(  .) 1بنابراين سالمتی به عنوان يکی ازحقوق اساسی انسان
محسوب می شود که توسط سازمان جهانی بهداشت نـيـز بـه
رسميت شناخته شده و در واقع بهره مند شدن از بـاالتـريـن
استانداردهای بهداشتی موجود ،يکی از اساسی ترين حقوق هـر
انسانی صرف نظر از نژاد ،مليت ،باورهای سياسی و وضـعـيـت
اجتماعی و اقتصادی می باشد(  .) 2همچنين در تعريف جـديـد،
حقوق بيمار همان نيازهای جسمی ،روانی و اجتماعی مشروع و
معقول وی در شرايط خاصی است که فرد تحت درمان پزشـک
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قرار می گيرد و شايسته است که اين نيازها توسـط کـارکـنـان
مورد توجه قرار گرفته و رعايت شوند( .) 3دردهه های اخير نيـز،
متناسب با پيشرفت علم بويژه علوم پزشکی و پيدايـش روش هـای
درمانی جديد و فناوری های نوين ،حوزه تعامـل و مـداخـالت
پزشکی افزايش يافته که اين مسئله خود باعث ايجاد چالـش هـای
اخالقی جديدی گرديده و بيماران به عنوان يـکـی از آسـيـب
پذيرترين گروه های اجتماعی همواره در معرض خـطـر قـرار
داشته و دارند .نظام سالمت کارآمد نيازمند مشارکت فـعـاالنـه
گيرندگان و ارائه کنندگان خدمات سالمت است .ارتباط مناسب
و صادقانه ،احترام به ارزش های شخصی و حرفه ای و حساسيت
نسبت به تفاوت های موجود ،الزمه مراقبت مطلوب از بـيـمـار
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 -1دانشجوی دکتری تخصصی سالمت در حوادث و باليا ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد ،يزد ،ايران  -2دانشجوی پزشکی ،دانشکده پزشکی،
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استاديار ،مرکز تحقيقات بيماريهای عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ايران -5متخصص پزشکی اجتماعی ،دانشيار گروه پزشکی اجتماعی،
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد ،يزد ،ايران .نويسنده مسئول
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است( .) 4بيمار برای احقاق حقوق خود به کارکنان کادر درمـان
شامل پزشک ،پرستار ،ماما و سايرين مراجعه می کند ،بنابرايـن
وظيفه آن ها و بويژه پرستاران دفاع از حقوق و منافع بيمار است
که از همان ابتدا به عنوان تعهد اوليه آن ها نسبت بـه بـيـمـار
محسوب می شود ،که اخيرًرا اين تعهد دفاع از بيمار ناميده مـی
شود و به عنوان نقش قانونی پرستار در نظر گرفته شده و در
واقع همان حف و حمايت از حقوق بيمار است(.)5
برخی اعتقاد دارند که پرستاران در اين رابطه نسبت به پزشکان
مسئوليت بيشتری دارند و استدالل آن هـا ايـن اسـت کـه
پرستاران مدت زمان بيشتری را به بيماران اختصاص می دهنـد
و بنابراين آن ها احساس همراهی و نزديـکـی بـيـشـتـری بـا
پرستاران دارند(  .) 6از طرفی نقش و مسئوليت پرستاران روز بـه
روز تعاريف وسيع تری پيدا می کند پرستاری به عـنـوان يـک
حرفه ويژه و مستقل برای جوامع قانونی و پزشکی شناخته مـی
شود .بنابراين پرستاران برای ايفای نقش حمايتی ضرورت دارد
که از آگاهی و بينش الزم مرتبط با حقوق بيمـاران بـرخـوردار
باشند .همچنين کسب آگاهی از موارد حقوقی مربوط به حـرفـه ی
پرستاری در جهت اصالح و بهبود استانداردهای مراقبتی و حف
حقوق بيماران عالوه بر کسب رضايت آن ها ممکن است بـاعـث
کاهش درگيری های قانونی پرستاران نيز گـردد( .)7زيـرا در
حرفه پرستاری عدم آگاهی بيش از آنکه مانعی بـرای فـرار از
حکم قانون باشد خود نوعی جرم محسوب می شود(.)1
امروزه با افزايش آگاهی جوامع بشری نسبت به مسائل بهداشتی
و تندرستی از يک سو و همچنين افزايش هزينه های خـدمـات
بهداشتی درمانی از سوی ديگر باعث ايجاد يک جنبش فعـال و
در حال رشد در ميان متقاضيان خدمات بهـداشـتـی درمـانـی
گرديده است(.)8
با توجه به اينکه سطح آگاهی بيماران نسبت به گذشته افزايـش
يافته و به اقدامات مراقبتی و پيگيری مسايل درمانی اهمـيـت
می دهند ،لذا وقتی انتظارات آنها در اين حوزه بـرآورده نشـود
عکس العمل نشان می دهند( .) 3بدين منظور در بسـيـاری از
کشورهای جهان جهت رعايت حقوق بيماران و آگاهی آنها و تيم
سالمت از اين حقوق ،منشور حقوق بيمار تدوين گـرديده اسـت
( .) 13که عبارت است از دفاع از حقوق انسان به منظور حـفـ
کرامت و عزت او جهت حصول اطمينان از اينـکـه در مـواقـع
بيماری بويژه در فوريت های پزشکی ،صرف نظر از تبعي سنی
و جنسی و دارا بودن قدرت مالی ،از جسم و جان و سالمـت او
مراقبت کافی به عمل خواهد آمد و اين مراقبت در مـحـيـطـی
سرشار از احترام و با کيفيت مطلوب ارائه خواهد شد(.)7
در ايران نيز منشور حقوق بيماران در سال  1381تدويـن و از
سوی معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکـی
ابال گرديد و بر اين اساس مراکز بهداشتی موظف شـدنـد کـه
مفاد منشور حقوق بيمار را در مکان مناسب و قابل ر يت نصـب

نمايند(  .) 4عمدت ًا اساس مفاد منشـور حـقـوق بـيـمـاران در
کشورهای مختلف يکسان می باشد کـه عـبـارتـنـد از :حـق
برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کيفيت بـاال ،حـق
برخورداری از اطالعات و محرمانه بودن آن ،رضايت آگـاهـانـه،
استقالل ر ی ،برخورداری از آموزش سالمت و بهداشت ،رعايـت
حريم خصوصی بيمار ،داشتن آرامش و مرگ با عزت ،حق ابـزار
اعتراض و شکايت و حق جبران خسارت( .)11رعايت مـنـشـور
حقوق بيمار موجب تسريع در بهبود روابط بيـمـار وکـارکـنـان
بهداشتی و درمانی می گردد که جهت درمان بهتر و سـريـعـتـر
بيمار رابطه کادر پزشکی و بيمار بايستی ارتقا يابد و در نهـايـت
برای بيمار و پزشک سودمند خواهد بود( .) 12اگرچه تـمـامـی
مديران و کارکنان بهداشتی بر آگاهی از مفاد منـشـور حـقـوق
بيمار در جهت رعايت هر چه بهتر آن تاکيد دارند و در هـمـه
کدهای اخالق پزشکی نيزمورد ت کيد قرار گرفته اما مطـالـعـات
مختلف نشان می دهد که ميزان آگاهی از حقوق حقه بيماران و
همچنين ميزان رعايت آن در شرايط مناسبی قرار ندارد(.)13
بنابراين مقررات و قوانين مربوطه عالوه بـر ارائـه دهـنـدگـان
خدمات به بيماران نيز آموزش داده شود تا حقوق طرفين ضايـع
نگردد .پرستاران نيز با کسب اطالعات حقوقی نسبت به حـرفـه
خود در جهت بهبود و اصالح استانداردهای الزم در زمـيـنـه
مراقبت از بيماران و تامين امنيت و سالمت آنها تالش کـرده و
مراقبت موثری ارائه نمايند(.)1
در مطالعه وکيلی و همکاران که درسال  1331در بيمـارسـتـان
شهيد صدوقی يزد انجام شد ،نشان داد که ميزان رعايت حقـوق
بيمار از ديدگاه بيماران در اين مرکز درمانـی  6392درصـد و
ميزان ضرورت توجه به اين حقوق از ديدگاه بـيـمـاران 76985
درصد بود و از نظر آماری بين ميزان رعايت حقوق بـيـمـار و
ميزان ضرورت توجه به اين حقوق از ديدگاه بيـمـاران رابـطـه
معناداری مشاهده شد(.)13
در مطالعه مشابه ديگری که در سال  1381در بيمارستان هـای
آموزشی شهر يزد توسط نصيريانی و همکاران انجام شد ،تعـداد
 283پرستار مورد پرسش قرار گرفتند و مطالعه در زمينه ميزان
آگاهی در مورد حقوق بيمار و ميزان رعايت آن تـوسـط ايـن
پرستاران و سنجيدن ارتباط بين ميزان آگاهی و ميزان رعـايـت
بود .نتايج اين مطالعه بيانگر آن بود که ميزان آگاهی پرستـاران
از حقوق بيمار در حد خوب بوده و بين ميانگين نمره آگاهی از
حقوق بيمار و سابقه کار ارتباط معنا داری مشـاهـده شـد و
همچنين بين رعايت حقوق بيمار و سابقه کار ارتباط معنا داری
نيز وجود داشت و به عبارتی هر چه آگاهـی و سـابـقـه کـار
پرستاران افزايش يافته حقوق بيماران نيز بيشتر رعايـت شـده
است .نتيجه اينکه با توجه به يافته های پژوهش مبنی بر تاثـيـر
آگاهی پرستاران بر رعايت حقوق بيمار می توان شرايطی فراهـم
کرد که آگاهی پرستاران از حقوق بيـمار در حد عالی قـرار گيرد
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روش کار
اين مطالعه از نوع توصيفی بوده و به روش مقطعی انجام گرديد
و با توجه به مطالعات مشابه که ميزان رعايت حـقـوق بـيـمـار
حدود  73بدست آمده است و ميزان خطا  6و با اطمـيـنـان
 35تعداد نمونه  253نفر برآورد شد که اين حجم نمونـه بـه
صورت تصادفی و بدون تفکيک سنی و جنسی پرستاران شاغـل
در کليه بخش های بيمارستان هـای آمـوزشـی شـهـر يـزد
(بيمارستان شهيد رهنمون ،شهيد صدوقی ،افشار و بيمارستـان
راه آهن) که مايل به پاسخگويی به سواالت پرسشنامه بودنـد و
بيشتر از  6ماه در بيمارستان فعاليت داشتند مورد پرسـش بـه
وسيله پرسشنامه قرار گرفتند .پرستارانی که کمتر ازشش مـاه
سابقه فعاليت داشتند يا پرستارانی که به صـورت پـاره وقـت
فعاليت داشتند و يا پرستارانی که تمايل به پـاسـخ دهـی بـه
سواالت نداشتند وارد مطالعه نشدند .در صورتی کـه پـرسـتـار
شرايط ورود به مطالعه را داشت برای پر کردن پـرسـشـنـامـه
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يافته ها
نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين رعايت حقوق بـيـمـاران
توسط پرستاران  4793و ميانگين ضرورت توجه به اين حقـوق
از ديدگاه آنان  73961بود .در اين پژوهش 253نفر به عـنـوان
اعضـای جامعـه آماری انتخاب شدند کـه از اين تـعداد 51 ،مرد
(  ) 2394و  133نفر( ) 7396زن بودند .از نظر تحصيالت ،تعداد
افراد دارای مدرک ديپلم ،فوق ديپلم ،ليسانس و فوق ليسانس به
ترتيب  8694 ، 298 ، 392و  196بودند .طبق ايـن بـررسـی
ميزان رعايت حقوق بيماران توسط پرستاران به تفکيک جنسيت
از نظر آماری رابطه معناداری ندارد .ميزان ضرورت تـوجـه بـه
حقوق بيماران توسط پرستاران بر حسب تفکيک جنسيت نيز از
نظر آماری رابطه ی معنادار نداشتند(.)P=39334
جدول شماره  1ميزان رعايت حقوق بيماران توسط پـرسـتـاران
براساس ميزان تحصيالت را نشان می دهد که در اين مـقـايسـه
 253نفر جامعه آماری براساس سطح تحصيالت بـه  4گـروه
ديپلم ،فوق ديپلم ،ليسانس و فوق ليسانس طبقه بندی شـدنـد.
براساس اين بررسی رابطه آماری معنی دار بين سطح تحصيالت
پرستاران و ميزان رعايت حقوق بيماران در حيطـه مـخـتـلـف
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(  .) 1در يک مطالعه که توسط کاگويا و هـمـکـاران در کشـور
اوگاندا حدود  295سال بعد از تاليف منشور حقوق بيمار در ايـن
کشور در سال  2312انجام گرفت سطح آگاهی از منشور حقوق
بيمار و رعايت حقوق بيماران در ميان بيـمـاران و کـارکـنـان
بهداشتی -درمانی مورد بررسی قرار گرفت .در اين بررسی کـه
در يک بيمارستان ريفرال بين المللی در شهر کامپاال انجام شد،
تعداد  211بيمار و  38پرسنل درمانی و key informant 16
انتخاب گرديدند که نتايج نشان داد ،حـداقـل 3695درصـد از
بيماران برای دريافت حقوق خود با مشکالتی مواجه بوده انـد،
بيشتر آنها( 73درصد) هنگامی که با يک چالش مواجه شده اند
تالشی برای به دست آوردن حقوق خود نکرده اند همـچـنـيـن
بيشتر بيماران( 8195درصد) و کارکنان بهداشتـی(6394درصـد)
اطالعی راجع به منشور حقوق بيمار نداشتند .آگاهی از حـقـوق
بيمار در ميان کارکنان بهداشتی درمانی( 73درصد) بيشـتـر از
بيماران( 43درصد) بوده و اين آگاهی در بـيـن بـيـمـاران بـا
متغيرهايی از قبيل سطح تحصيالت ،شغل و ميزان مراجعات به
بيمارستان و در ميان کارکنان بهداشـتـی درمـانـی نـيـز بـا
متغيرهايی از جمله سطح تحصيالت و طول مدت اشتـغـال در
ارتباط بوده است .نتيجه اينکه آگاهی از حقوق بيمار ،مسئوليت
پذيری و رعايت اين حقوق در بيمارستان مذکور محدود بوده و
بنابراين اقدامات ضروری جهت اجرای يکپارچه حقوق بـيـمـار
مورد نياز می باشد(.)14
با توجه به مطالب فوق الذکر و اينکه در سال های اخير مطالعـه ای
در اين زمينه در شهر يزد انجام نشده است لذا اين پژوهش بـا
هدف بررسی رعايت حقوق بيماران توسط پرستاران و ارتباط آن
با ضرورت توجه به اين حقوق از ديدگاه آنان را در بيمارسـتـان
های آموزشی شهر يزد انجام گرفت.

انتخاب شده و پرسشنامه در اختيار وی قـرار مـی گـرفـت.
پرسشنامه فوق الذکر که ابزار گرد آوری اطالعات مـا بـود بـه
صورت مستقل و در دو بخش سواالت بـوده کـه بـخـش اول
سواالت حاوی اطالعات شخصی افراد و شامـل(سـن ،جـنـس،
ميزان تحصيالت وسابقه فعاليت) و بخش دوم حـاوی سـواالت
مربوط به ميزان رعايت حقوق بيمار در بيمارستان و ضـرورت
رعايت آن با توجه به محتوای منشـور بـود .ايـن بـخـش از
پرسشنامه حاوی  15سوال ليکرت بوده که از  3تا  15درجـه
بندی شده بود .اين سواالت در  4حيطه احترام به بيمار و حريم
خصوصی وی و عدم تبعي (3سوال) ،حق دسترسی بيمـار بـه
اطالعات مربوط به بيماری خود(3سوال) ،حق انتخاب و تصميـم
گيری آزادانه( 2سوال) و وجود نظام رسيدگی به شـکايات بيمار
(  1سوال) ،تقسيم بندی گرديد .پرسشنامه دارای حداقل امتيـاز
 3و حداکثر امتياز  153بود .شايان ذکر می باشد که روايـی و
پايايی پرسشنامه مذکور در مطالعات متعددی مورد ارزيابی قرار
گرفته است( .) 13در نهايت سواالت هر ماده منشور با استفاده از
مقياس خيلی کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلی زياد سنجيده شده
و مجموع امتيازات از طريق نرم افزار SPSSويرايـش 16و بـا
استفاده از آزمون های آناليز واريانس و  T-TESTتـجـزيـه و
تحليل شد و نتايج کمی به صورت ميانگين و انحـراف مـعـيـار
نمرات و هم چنين به صورت درصد امتياز کسب شده ،کـه بـه
صورت نسبت حاصل ضرب تعداد سواالت در نمرات کسب شـده
و در تعداد بيماران به حداکثر نمره قابـل اکـتـسـاب در کـل
پرسشنامه و در هر حيطه محاسبه شده ،بيان شد.

جدول  -1مقايسه میزان رعايت حقوق بیماران در حیطه های مختلف بر حسب تحصیالت پرستاران
حیطه

بیماران

18948 ±3935

15936 ±7942

()n=216

()n=4

17934 ±6913

26925 ±1944

39318
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رعايت احترام به

ديپلم ()n=23

فوق ديپلم()n=7

لیسانس

فوق لیسانس

P-Value

رعايت دسترسی
بیماران به

51933 ±16934

33933 ±18931

43931 ±12963

53962 ±12948

39331

امکانات درمانی
رعايت حق
انتخاب روش

11933 ±3927

5936 ±5948

7948 ±3978

6987 ±5954

39333

درمانی
رعايت حق
شکايت
رعايت کلیه
حقوق بیماران

6923 ±2973

5971 ±2938

5924 ±2934

5962 ±3915

39323

86985 ±23938

63936 ±28956

73943 ±23923

83937 ±13983

39331

* با استفاده از روش آماری ANOVA
جدول  :2مقايسه میزان ضرورت توجه به حقوق بیماران در حیطه های مختلف بر حسب تحصیالت پرستاران
حیطه

ديپلم ()n=23

فوق ديپلم()n=7

رعايت احترام به

4933 ±229177

28933 ±1934

بیماران
رعايت دسترسی
بیماران به

53978 ±12931

72986 ±5923

لیسانس

فوق لیسانس

()n=216

()n=4

23981 ±6913

27953 ±2934

63974 ±14981

66987 ±8951

P-Value
39341

39133

امکانات درمانی
رعايت حق
انتخاب روش

14932 ±2981

15936 ±3934

13953 ±3963

17953 ±2934

39388

درمانی
رعايت حق

7961 ±1913

8921 ±1922

7923 ±2933

7953 ±2934

39474

رعايت کلیه

133953 ±15966

125936 ±7983

135928 ±23972

113937 ±12964

39377

شکايت
حقوق بیماران

* با استفاده از روش آماری  ANOVAو P-Value= 39377
مشاهده شد .همچنين ارتباط ميزان ضرورت توجه به اين حقوق
از ديدگاه پرستاران با سطح تحصيالت آنان مورد بررسـی قـرار
گرفت که در زمينه رعايت احترام به بيماران رابطه معنی دار بـا
سطح تحصيالت پرستاران مشاهده شد اما در ساير حيطـه هـا
رابطه معنا داری ديده نشد(جدول .)2

يکی ديگر از جنبه های مورد بررسی رابطه ميزان رعايت حقـوق
بيماران با افزايش سن وافزايش مدت زمان اشتغال آنها بود کـه
دامنه سنی پرستاران بين  21تا  53سال با ميـانـگـيـن سـنـی
 31974و انحراف معيار  6957بود .مدت زمان اشتغال پرسـتـاران
بين  1تا  26سال با ميانگين  8946سال وانحراف معـيـار 6948
بود .طبق اين مطالعه ميزان رعايت حقوق بيماران در حيطه های
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جدول  -3مقايسه میزان رعايت حقوق بیماران و میزان ضرورت توجه به حقوق بیماران در حیطه های مختلف بر حسب
سن و مدت زمان اشتغال
میزان رعايت حقوق بیماران

بیماران
میزان رعايت دسترسی
به امکانات

اشتغال

افزايش سن

افزايش مدت زمان
اشتغال

PValue

R

P-Value

39384

39184

3933

39156

-39345

39478

39311

39867

39132

39138

39355

39385

-39134

-39131

-39343

43793

R

P-Value

R

P-Value

R

میزان رعايت حقوق
بیماران در زمینه ی

39183

39333

39176

39335

-39388

39163

-39321

39743

انتخاب روش درمانی
میزان رعايت حق
شکايت بیماران
میزان رعايت کلیه
حقوق بیماران

39348

39443

39353

39434

-39333

39643

39312

39853

39128

39343

39338

39121

-39334

39138

-39327

39674

* با استفاده از روش آماری  Pearson Correlationو P-Value= 3935

مختلف با افزايش سن رابطه مستقيم داشت و با افزايش مـدت
زمان اشتغال رابطه ای نداشت و بين ميزان ضرورت توجـه بـه
حقوق بيماران در حيطه های مختلف با افزايش سـن و مـدت
زمان اشتغال رابطه معناداری وجود نداشت(جدول شماره .)3
همچنين ارتباط ميزان رعايت حقوق بيمار توسط پرستاران بـا
ميزان ضرورت توجه به اين حقوق از ديدگاه آنان مورد بـررسـی
قرار گرفت که در زمينه رعايت احترام به بيماران بيـن مـيـزان
رعايت و ضرورت توجه رابطه معنادار مشاهده شد اما در سـايـر
حيطه ها و همچنين رعايت کليه حقوق بيماران بيـن مـيـزان
رعايت و ضرورت رعايت رابطه معنی داری يافت نشد.
(جدول شماره .)4
بحث و نتیجه گیری
در مطالعه حاضر بيشترين ميزان رعايت حقوق بيماران مـربـوط
به حيطه احترام به بيماران( ) 5896و کمترين آن مـربـوط بـه
ميزان رعايت حق انتخاب روش درمانی( ) 38973آنـهـا بـود.
همچنين ميزان ضرورت توجه به حقوق بيماران در مـجـمـوع
4حيطه( ) 73961گزارش شد که بيشترين آن مربوط به حيطـه
احترام به بيماران( ) 73953و کمترين آن مـربـوط بـه حـق
دسترسی به امکانات( ) 67988اختصاص دارد.
جنبه ديگر برحسب نمره کسب شده توسط پرستاران در ايـن
مطالعه در زمينه رعايت حقوق بيماران توسط پـرسـتـاران در
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حيطه متوسط و باالتر بودند .در مطالعه نصيريانی نيز کـه در
سال  1381مانند مطالعه حاضر در بيمارستان هـای آمـوزشـی
شهر يزد انجام گرفت ميزان رعايت حقوق بـيـمـاران تـوسـط
پرستاران را  793درصد در حد ضعيف 5392 ،درصد پرستاران در
سطح متوسط و  3791در سطح خوب و  198در سطح عالی بيان
نموده است( .) 1پژوهش حاضر حدود  11سال پس از مطالـعـه
مذکور در بيمارستان های آموزشی شهر يزد انجام شد کـه بـه
نظر می رسد در طول اين مدت بهبودی نسبی در زمينه رعايت
حقوق بيمار توسط پرستاران حاصل شده(58درصد نصف نـمـره
کامل و بيشتر در مطالعه ما ،در مقابل  3893درصد در مطالـعـه
قبلی) و اين ميزان رعايت حقوق ،هر چند هـنـوز در سـطـح
مطلوب نمی باشد ليکن بهبودی در اين زمينه که احتماالالً ناشی
از بهبودی در زمينه آگاهی پرستاران از وظايف خود ،آمـوزش هـای
رسمی و غير رسمی اخالقی و همچنين تذکـر مسـئـولـيـن و
برخورد با متخلفين است اميدوار کننده می باشـد .از طـرفـی
مطالعه وکيلی که در بيمارستان های آموزشی شهر يزد انـجـام
شد نشان داد که رابطه مستقيمی بين ميزان آگاهی بيماران از
حقوق خود و ميزان رعايت آن توسط کارکنان درمـانـی وجـود
دارد( .) 13بنابراين اين روند بهبود در زمينه رعـايـت حـقـوق
بيماران را می توان به افزايش آگاهی بيماران در اين زمينه نيـز
نسبت داد .در مطالعه سيد رسولی و يزدان پور در سـال 1383
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میزان رعايت احترام به

افزايش مدت زمان

افزايش سن

حیطه

میزان ضرورت توجه به حقوق بیماران

گزارش گرديد که بيماران معتقدند در زمينه تشخيص ،درمان و
پيشرفت بيماری خود و خطرات ناشی از درمان اطالعات مـورد
نياز را از کادر درمانی دريافت نمی کنند( .)15البته نتايج بدست
آمده با يافته های مطالعه واحديان عظيمی در ايـن زمـيـنـه
مطابقت ندارد و بر طبق اين مطالعه 6294درصد پرسـتـاران در
سطح عالی و  3696درصد آنها در سطح خوب و  193درصد آنهـا
در حد ضعيف حقوق بيماران را رعايت می کنند(.)7
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که رعايت حـقـوق بـيـمـار در
بيمارستان های آموزشی يزد در وضعيت مناسبی قرار نـدارد و
بايد برای بهبود ابن وضعيت اقدام فوری و همچنيـن اقـدامـات
بلند مدت انجام پذيرد و از مقايسه ميزان رعايت حقوق بيمار با
ميزان ضرورت توجه به اين حقوق از ديدگاه پـرسـتـاران ،ايـن
نتيجه حاصل شد که اعتقاد پرستاران به ضرورت رعايت حقـوق
بيماران منجر به رعايت حقوق بيماران می شود اما با توجه بـه
نتايج به دست آمده از اين مطالعه به نظر می رسد کـه تـنـهـا
اعتقاد به ضرورت رعايت حقوق بيمار توسط درمانی از جـملـه
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پرستاران ،ضامن رعايت اين حقوق نيست .اگرچه تدوين و ابـال
منشور حقوق بيمار اقدامی ارزشمند در جهت ايـفـای حـقـوق
بيماران می باشد ،اما زمانی می توان به رعايت مفاد آن از سـوی
کادر درمانی اميدوار بود که تمهيدات و اقدامـات الزم جـهـت
فرهنگسازی مناسب ،توجه همه جانبه به حقوق کليه ذينفـعـان،
شناسايی موانع فراهم گردد و راهکارهايی جهت اجرايی شـدن
مفاد منشور ارائه گردد و همچنين رعايت حقوق بيـمـاران بـه
عنوان يکی از شاخص های ارزشيابی مراکز ارائه خدمات سالمت
در نظر گرفته شود.
در اين مطالعه که در يک جامعه  253نفری انجام شد ،مـيـزان
رعايت حقوق بيماران در مجموع  4حيطه  47937درصـد و در
مقابل ميزان ضرورت توجه به حقوق بيماران در مـجـمـوع 4
حيطه  73961گزارش گرديد .اين نتايج نشان مـی دهـد کـه
رعايت حقوق بيمار در بيمارستان های آموزشی يزد در وضعيـت
مناسبی قرار ندارد و بايد برای بهبود ابن وضعيت اقدامات فوری
و بلند مدت انجام پذيرد .همچنين از مقايسه مـيـزان رعـايـت

جدول :4مقايسه میزان رعايت حقوق بیماران با میزان ضرورت توجه به آن از ديدگاه پرستاران
حیطه ی ضرورت حقوق

میزان ضرورت

میزان ضرورت

میزان ضرورت

میزان

میزان ضرورت

حیطه ی

احترام به

دسترسی به

انتخاب روش

ضرورت حق

توجه به کلیه

رعايت حقوق

بیماران

امکانات

درمانی

شکايت

حقوق بیماران

39263

39374

39134

3111

39144

میزان رعايت

R

احترام به
بیماران

P Value

39333

39242

39131

39378

39323

R

39332

39117

39117

39377

39331

امکانات

P Value

39618

39365

39364

39228

39154

میزان رعايت

R

39324

39338

39124

39153

39364

میزان رعايت
دسترسی به

حقوق بیماران
در زمینه ی
انتخاب روش

P Value

39735

39546

39351

39312

39312

درمانی
میزان رعايت

R

39332

39134

3935

39363

39137

حق شکايت
بیماران

P Value

39634

39334

39423

39277

39331

میزان رعايت

R

39364

39117

39132

39117

39121

کلیه حقوق
بیماران

P Value

39316

39366

39338

39366

39355

* با استفاده از روش آماری  Pearson Correlationو P-Value= 39355
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همچنين لحاظ نمودن رعايت حقوق بيماران به عنوان يکـی از
.شاخص های ارزشيابی مراکز ارائه خدمات سالمت فراهم گردد
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تشکر و قدردانی
بدين وسيله از پرستاران گرامی و حوزه معاونت محترم پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد تشکـر و قـدردانـی
 اين مطالعه برگرفته از پايان نامه دکتر بابک هاشـمـی.می شود
پور می باشد الزم است تشکر و قدردانی نويسندگان مقـالـه در
. بيان گردد،اين مختصر
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Abstract
Introduction :Patient rights are physically, mentally and socially needs in the particular circumstances in
which a person is treated. Thus, nurses are in charge of protecting patients' rights and benefits.In this
study the degree to which patient rights are observed and the need for nurses to pay attention to this
fact in educational hospitals in Yazd were examined.
Methods :A random sample of 250 nurses from different wards of educational hospitals of Yazd in
1392 was selected and the questionnaire was administered.
Results :In this study which was conducted on 250 nurses, in nurses' opinions, the mean value of the
nurses' observance of patient rights was 47.97 % and the mean value of the need to observe their
rights from the nurses' points of view was 70.61%. There were no significant correlations between
the degree of the observance of patient rights and the need to observe their rights from nurses' points
of view.
Conclusion :The findings of the study indicate that the degree of the observance of patient rights is
not sufficient. It seems that nurses' awareness of the need to observe the patients' rights does not
guarantee their observance. Probably other parameters influence observance of patient rights.
Key words :urse, observing patients’ right, Necessity of patient`s rights, Yazd
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