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دکتر علی عقیقی ، 1دکتر شهرام توفیقی، 2دکتر احمد عامریون ، 3دکتر محبوبه توسلی ، 4علی اکبر صادقی ، 5محمد شکری،5
عیسی مالمیر ،5نصیر امانت
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چکیده
هدف  :هر بیمار در زمان مراجعه به مراکز درمانی بدون هیچ تبعیضی دارای حقوق قانونی است که رعایت آن از سوی ارائه دهندگان خدمت
الزامی است .علم به حقوق خود و رعایت آن توسط مسئولین سبب باال رفتن رضایتمندی از خدمات مراکز درمانی شده و به تبع آن موجب
افزایش اثربخش��ی اقدامات درمانی خواهد ش��د .هدف از انجام این مطالعه تعیین آگاهی بیماران از حقوق خود و میزان رعایت حقوق آنها در
بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح می باشد.
مواد و روشها  :مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده و در  6بیمارستان منتخب نظامی و بر روی  360بیمار بستری در سه ماهه اول
 1391انجام گردیده است .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 50سوالی بود که پس از تایید روایی و پایایی آن بصورت مصاحبه مستقیم با
بیمار مورد استفاده قرار گرفت .یافتهها با استفاده ازآزمون های  Tمستقل و آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار  SPSS-16تجزیه و تحلیل
گردید.
یافتهها %46/9 :بیماران زن و  %53/1مرد بودند .میانگین س��نی بیماران  44/3±15/5بود %8/3 .بیماران س��ربازان وظیفه %38/6 ،شاغلین
نظامی %27/2 ،بازنشس��ته و  %25/9از خانواده های نیروهای مس��لح و آزاد بودند .یافته ها نشان داشتن سطح آگاهی مطلوب حقوق بیمار در
 %7/3بیماران در حد خوب ،در  %10/9متوسط و در  %81/8ضعیف بود .بین میزان آگاهی با سطح تحصیالت ( )P=0.001و بخش بستری
( )P=0.003رابطه معنی داری وجود داش��ت .در مورد رعایت حقوق بیمار نیز نش��ان داده شد که  %5/2ضعیف %75/8 ،متوسط و  %19موارد
خوب بوده است .بین میزان رعایت حقوق بیمار با بخش بستری (  )P=0.04و شغل ( )P=0.001و سن ( )P=0.008رابطه معنیداری مشاهده
گردید .بیشترین میزان رعایت حقوق بیماران مربوط به حیطه درمان مناسب ( )%34/2و کمترین آن مربوط به حیطه انتخاب و تصمیم گیری
در درمان ( )%8/1برآورد شد.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد که نه تنها بیماران آگاهی ضعیفی از حقوق خود دارند ،بلکه ارائه دهندگان خدمت نیز حقوق آنان را
به طور مطلوبی رعایت نمی کنند .ارائه برنامه های آموزشی در سطح جامعه برای شناخت حقوق بیماران و نظارت بیشتر بخش حاکمیت بالینی
بیمارستانها و ارگانهای مربوط نظیر بازرسی توصیه می شود.
کلمات کلیدی  :آگاهی ،حقوق بیمار ،بیمارستان نظامی
مقدمه:
مفاهیم اخالقی مانند حقوق بیمار همواره در تاریخ طب مطرح بوده
اس��ت ،متونی مانند س��وگند نامه بقراط ،مناجات نامه ابن میمون و
آیین اخالقی عقیلی ش��یرازی از متون کهنی هس��تند که بر رعایت
حق��وق بیماران و رجحان منافع بیمار بر پزش��ک تاکید دارند (.)1
نهض��ت جهانی حقوق بش��ر در دهههای اخی��ر توجه مجامع علمی
جهان��ی را به گروه های خ��اص اجتماعی نظیر بیماران جلب نموده
است ( .)2توجه به حقوق بیماران به دلیل آسیب پذیری و نیازمندی
آنها به صورت روزافزونی مورد توجه جوامع پزشکی در سطح جهان
قرار گرفته است.
حقوق بیمار ،رعایت نیازهای جس��می ،روان��ی ،معنوی و اجتماعی
مش��روع و معقولی است که بصورت استانداردها و قوانین و مقررات
درمانی تبلور یافته و تیم درمان مس��ئول و موظف به اجرا و رعایت
آن می باش��د ( .)2بیماران فارغ از اینکه به چه دلیلی به یک مرکز
درمانی مراجعه می کنند دارای حقوق رس��می و قانونی هستند ()3
و تحقیقات اخیر نیز حاکی از این اس��ت که هرچه آگاهی و س��هیم
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کردن بیمار در تصمیم گیری های مربوط به درمان بیش��تر باش��د
س��رعت درمان نیز افزایش مییابد ( .)4قابل ذکر اس��ت که یکی از
عوامل موثر در افزایش رضایت بیماران از خدمات ارائه ش��ده وجود
یک ارتباط دوطرفه بین ارائه کننده خدمت و بیمار میباشد و الزمه
این امر آگاهی طرفین از حقوق خود است (4و.)5
مسئولین بیمارستان ها موظف هستند هنگام بستری بیمار ،منشور
حقوق بیمار را به وی تس��لیم کنن��د تا بیمار به حقوق خود به طور
کامل آش��نا ش��ود ( .)5منش��ور حقوق بیمار عبارت است از دفاع از
 -1ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (ع) ،گروه مدیریت خدمات بهداشت
و درمان ،دانشکده بهداشت دانشجوی Ph.Dرشته مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانیDVM-MPH،
 -2ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (ع)Ph.D،و استادیار ،گروه مديريت
خدمات بهداشتي درماني دانشكده بهداشت
 -3ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (ع) Ph.D،و دانشیار ،مرکز تحقیقات
مدیریت سالمت  ،نویسنده مسئول
 -4جراح و متخصص زنان و زایمان ،فلوشیپ نازایی و  ، IVFپژوهشگر
 -5ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (ع) ،دانشکده بهداشت ،دانشجوی Ph.D
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 -6کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی  ،دانشکده بهزیستی و توان بخشی ،پژوهشگر
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حقوق وی در زم��ان دریافت خدمت بدون هیچگونه تبعیضی از هر
نظ��ر و ب��ه منظور حفظ حرمت و عزت انس��انی بیمار ( .)6روش��ن
نمودن میزان آگاهی بیماران از حقوقش��ان تصویری از واقعیت ها و یافتهها:
کاس��تی های موجود ارائه میدهد تا بتوان گامی مهم و اساس��ی در از  360بیم��ار م��ورد مطالع��ه  169نف��ر ( )%46/9زن و  191نفر
ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات به بیماران برداشت (6و.)7
( )%53/1م��رد بودند .میانگین س��نی بیم��اران  44/3±15/5بود و
منش��ور فعلی حقوق بیمار در ایران که در آبان ماه  1388از س��وی بیش��ترین بخش بس��تری که بیماران از آنجا انتخاب ش��دند بخش
وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی به مراکز درمانی ابالغ داخلی بود (جدول  1و نمودار .)1
گردی��د در پنج محور کلی و  37بند به همراه بینش و ارزش و یک
جدول  :1مشخصات دموگرافیک بیماران بستری ( 360نفر)
تبصره پایانی تهیه گردیده است .محور های پنج گانه منشور شامل
حق دریافت خدمات سالمت مطلوب ،حق دریافت اطالعات به نحو
مطلوب و کافی ،حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت
خدمات سالمت ،حق احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل
رازداری و در نهای��ت حق دسترس��ی به نظام کارآمد رس��یدگی به
شکایات اس��ت ( .)7مطالعه پیش رو با هدف تعیین آگاهی بیماران
از حقوق خود و میزان رعایت حقوق آنها در بیمارستانهای منتخب
نمودار  :1درصد فراوانی توزیع بیماران مورد مطالعه در بخشهای بستری ( 360نفر)
نیروهای مسلح انجام شده است.
واریانس یک طرفه در نرم افزار  SPSS-16انجام شد.

مواد و روشها:
مطالع��ه حاضر یک پژوهش توصیفی اس��ت که بصورت مقطعی در
سه ماهه اول س��ال  1391انجام شده است .در این پژوهش از بین
بیمارس��تانهای نظامی شهر تهران  6بیمارس��تان به روش تصادفی
س��اده انتخاب و با توجه به تعداد بیماران بس��تری و مدت بستری
س��هم هر بیمارستان مشخص و درمجموع 360بیمار به روش نمونه
گیری تصادفی طبقه ای از بخش های مختلف انتخاب شدند.
پرسش��نامه با اس��تفاده از مطالعات مش��ابه (9و )8و با لحاظ کردن
ویژگیهای بیمارستانهای نظامی به صورت محقق ساخت طراحی
و پس از تایید روایی آن توس��ط اس��اتید و صاحبنظران ،پایایی آن
با اس��تفاده از ضریب آلف��ای کرونباخ معادل  0/81مورد آزمون قرار
گرفت .پرسشنامه مذکور مشتمل بر سه بخش که بخش اول حاوی
س��واالت دموگرافیک بیماران ،بخش دوم سواالت مربوط به آگاهی
بیماران از حقوق خود و بخش س��وم مربوط ب��ه رعایت حقوق آنها
توس��ط ارائه دهندگان خدمت اس��ت که با پاس��خ پنج گزینهای در
مقیاس لیکرت طراحی گردید .برای مش��خص نمودن میزان آگاهی
و رعای��ت حقوق بیمار در بیمارس��تانهای م��ورد مطالعه ،امتیازات
بدس��ت آمده در سه گروه تقسیم بندی شدند که بر اساس آن صفر
تا  50امتیاز معادل ضعیف 50 ،تا  75امتیاز معادل متوسط و باالی
 76به عنوان خوب در نظرگرفته ش��د .س��پس پرسشنامه به صورت
رو در رو و پس از آموزش پرسش��گران جهت یکسان کردن شرایط
و به حداقل رس��اندن مخدوش کننده های مربوط به پرسشگران در
مدت سه ماه و در هنگام ترخیص و پس از بررسی آزمون کاپا جهت
یکسان س��ازی تاثیرات شخصیتی پرسشگران تکمیل گردید .نهایتا
آنالی��ز داده ها با اس��تفاده ازآزمون های  Tمس��تقل و آزمون آنالیز
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یافته ها نش��ان می ده��د بیماران بخش جراحی ب��ا میانگین نمره
72/5±18/8بیش��ترین آگاه��ی و بخ��ش زن��ان ب��ا میانگین نمره
41/7±19/2کمترین آگاهی را نس��بت به حقوق خود داشتند و در
مجموع تنها  %7/3بیماران س��طح آگاهی خ��وب (نمره باالی ،)76
 %10/9س��طح آگاهی متوسط (نمره  50تا  )75و  %81/8بیماران از
س��طح آگاهی ضعیفی (نمره زیر )50از حقوق خود داشتند%13/2 ،
از بیم��اران از وجود منش��ور حقوق بیمار از طری��ق وجود تابلوهای
بیمارس��تانی و بنر های نصب شده مطلع گردیده و  %86/8از وجود
ای��ن منش��ور اظه��ار بیاطالعی می کردن��د .بین س��طح آگاهی از
حق��وق بیمار با متغیرهای تحصیالت ( )P=0.001و بخش بس��تری
( )P=0.003رابط��ه معنیداری داش��ت .بطوریکه با افزایش س��طح
تحصیالت س��طح آگاهی افزایش داش��ت و بیم��اران بخش جراحی
بیشترین و بخش زنان کمترین سطح آگاهی از حقوق خود داشتند.
در م��ورد رعای��ت حقوق بیمار توس��ط ارائه دهن��دگان خدمت نیز
نشان داده شد که  %5/2ضعیف %75/8 ،متوسط و  %19موارد خوب
بوده اس��ت .بر اس��اس آزمون آنالیز واریانس ی��ک طرفه بین میزان
رعایت حقوق بیمار و بخش بستری(  ،)P=0.04شغل ()P=0.0014و
25
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گروه های سنی( )P=0.008رابطه معنیداری مشاهده شد .همچنین
ب��ا وجود اینک��ه  %63از بیماران در مراحلی از درمان خود ش��کایت
داشتند ،اما تنها  %17/5آنها معتقد بودند که اظهار شکایت آنها موثر
و قابل پیگیری است .بیشترین میزان رعایت حقوق بیماران از میان
پنج حیطه توصیف ش��ده در منشور حقوق بیمار در حیطه دریافت
خدمات مناس��ب ب��ا  %34/2و کمترین می��زان در حیطه انتخاب و
تصمی��م گی��ری در درمان با  %8/1اندازه گیری ش��د .میزان رعایت
س��ایر حیطه ها از نظر بیماران ش��امل دریاف��ت اطالعات مطلوب و
کافی  ،%21/6احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری
 %23/8و نظ��ام کارآمد رس��یدگی به ش��کایات %12/3اندازه گیری
گردید.
بحث و نتیجه گیری:
نتایج مطالعه نش��ان می دهد تنها درص��د کمی( )%7/3از بیماران از
حقوق خود اطالع کافی دارند و این آگاهی با س��طح تحصیالت آنها
ارتباط مس��تقیم دارد و بیماران بخش جراحی بیش��ترین آگاهی و
بخش زنان کمترین آگاهی را نس��بت به حقوق خود داش��تند که با
توجه به مدت باالی اقامت بیماران جراحی ش��ده و امکان آش��نایی
بیش��تر آنها با مقررات و قوانین و یا دسترس��ی بیش��تر به تبلیغات
منش��ور بیماران در بیمارس��تان تا حدودی قابل توجه اس��ت .عدم
رعایت کامل حقوق بیمار توس��ط ارائ��ه دهندگان خدمت نیز که از
دیگر نتایج این مطالعه است ،نشان می دهد ،عدم آشنایی با حقوق
بیمار نه تنها در بیماران بلکه در کادر پزش��کی نیز مش��هود اس��ت
بیشتر مطالعات مشابه داخلی نیز مانند مطالعه نجفی پور و همکاران
در س��ال  1381در جهرم ( ،)10عرب و همکاران در سال 1389در
ته��ران ( ،)11اش��کوری و همکاران در س��ال  1387در تهران()12
و مص��دقراد در س��ال  1383در اصفهان ( )13آگاه��ی بیماران و
رعایت این حقوق را در حدود ضعیف تا متوس��ط ارزیابی کرده اند.
که با نتایج این مطالعه همخوانی دارند .کلروزی در س��ال  1387در
بیمارس��تان های ارتش سطح نارضایتی بیماران از عدم رعایت مفاد
حقوق بیمار توس��ط پرستاران را  %17/2نشان داد ( .)14شریفی در
س��ال  1391در کرمانشاه نشان داد که بیماران آگاهی کمی نسبت
به حقوق خود داش��ته و در  72/4درصد موارد میزان رعایت حقوق
بیم��اران در حد متوس��ط ب��ود و بین رعایت حقوق بیمار با س��طح
آگاه��ی ارتباط آماری معنیداری وجود داش��ت( .)15در مطالعات
خارجی نیز آگاهی بیماران از حقوق خود در سطوح مختلفی ارزیابی
شده اس��ت ،به طوریکه در مطالعه کوزو در س��ال  2006در ترکیه
میزان آگاهی بیماران  %9گزارش ش��د ( )16و در مطالعه دنوت در
لیتوانی که این رقم %56بود ( .)17اما مطالعه یوسف در سال 2009
در مالزی سطح آگاهی بیماران را در حد  %90ارزیابی کرد (.)18
به نظر میرس��د با توجه به نیاز بیماران ب��ه احترام همراه با رعایت
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اصول اخالقی که مستلزم ارتباط متقابل ارائه دهندگان و گیرندگان
خدمت در چهارچوب منشور حقوق بیمار است ،هنوز آگاهی آنان از
حقوق خود که در منشور حقوق بیمار تایید و مورد تاکید قرار گرفته
کم و نیاز به آموزش و برنامه ریزی در این زمینه احساس میگردد.
از این رو ارائه برنامه های آموزش��ی در سطح جامعه نیروهای مسلح
برای شناخت حقوق بیماران و انجام وظایف هر فرد و به طور اخص
تبیین حقوق بیماران به صورت برنامه ای از پیش طراحی ش��ده در
بیمارستان ها ضروری است.
همچنین نهادهای مستقلی که بر حسب نظامی بودن بیمارستان در
بیمارس��تان وجود دارند مانند بازرسی ،عقیدتی و حفاظت بصورت
مجزا می توانن��د در کنار خدمات تخصصی کنترلی مانند حاکمیت
بالینی نقش پررنگتری را در پیگیری حقوق بیماران ایفا نمایند.
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Evaluation of patients' knowledge of their rights at military hospital
Aghighi A, Tofighi SH, Amerieon A, Tavassoli M, Sadeghi AA, Shokri M, Malmir I, Amanat N

Abstract
Introduction:
Every patient without any discrimination has the legal right that it is required by the service providers. Knowing
their rights and compliance by the service providers can lead to satisfaction in patients. The aim of this study was
to evaluate of patients› knowledge of their rights in the selected military hospitals.
Methods:
This study is a descriptive cross sectional evaluation in 6 selected military hospitals in three months of 2012; this
survey was conducted using a questionnaire containing 50 question on 360 patients. The data were analyzed by the
spss16 using T student and one way ANOVA tests.
Results:
only %7.3 patients had good awareness of patient rights and %9.10 average and %8.81 poor. Between The awareness
and knowledge (p= 0.001) and hospitalizations (p=0.003), were significant relationship. The rights respecting of
the patient was shown that %5.2 poor, %75.8 moderate and %19 have been good. . Between the respecting patient
rights and hospitalized (p=0.04) and Job (p=0.001) and age (p=0.008) A significant relationship was observed.
Conclusion:
The results showed that not only patients have poor awareness of their rights, but also their rights disregarded
appropriate by service providers. So awareness training is recommended.
Keywords:
Awareness; Patient Rights; Military hospital.
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