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Abstract 
Background and Objective: Patients consent for medical care is a legal requirement. Consent is 
a document that patient must be necessary aware about all risks of surgery, treatment strategy, 
Substitution and the risks involved by physician. This study was done to evaluate status of filled 
consent form of hospitalized patients in Ardabil – Northwest of Iran. 

Materials and Methods: This descriptive cross sectional study was done by interview with 
patients and accompained patients in hospitals of Ardabil – Northwest of Iran during 2010. 
Patient demographics and other variables gathered by a questionnaire. Data was analyzed by 
Chi-Square test. 
Results: 86 (57%) of patients were female and 64 (43%) male. 35 (23%) were illiterate and 
92 (61%) under diploma. 45% of patients get information about their illness from doctors. 
According to patient ideas, 13% of reception personals did not complete consent form. 
65 (43.3%) of patients stated that the context of consent form was unreadable and long. Rate of 
completing form for patients were 87%. 40% of completed forms was not signed by witnesses. 
The patients and relatives were not satisfied with the form itself, and this observation statistically 
was significant (P<0.001). 

Conclusion: This study showed that validity of completed consent forms are low and it is 
necessary to design programs for improvement the quality of filling the consent forms. 
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  چكيده
 موافقت و يقلب ليتما يعني ماريب تيرضا .است يقانون الزام کي يپزشک يها مراقبت انجام يبرا ماريب از تيرضا کسب : هدف و زمينه

 از قبـل  مـار يب که يمدرک از است عبارت نامه رضايت .نشود انجام او يها يآزاد و حقوق هيعل قانون خالف بر يتعرض که نيا بر يمبن يو
 بـه  مطالعـه  اين .کند دايپ يآکاه پزشک توسط آن خطرات و نيگزيجا و درمان يها راه عمل، خطرات هيکل از ،تيرضا هرگونه به دادن تن

  .شد انجام لياردب شهر يها مارستانيب در رانمايب از تيرضا اخذ نحوه تعيين منظور
  

 مارسـتان يب سه يجراح يها بخش در آنان با مصاحبه و يحضور مراجعه با بيمار ١٥٠ يرو يمقطع يفيتوص مطالعه نيا : بررسي روش
ـ گ نمونـه  روش بـه  مارانيب .شد انجام ١٣٨٩ سال بهار يط لياردب يپزشک علوم دانشگاه يدرمان و يآموزش  .شـدند  انتخـاب  يتصـادف  يري

ـ ن و (GCS) ماريب ياريهوش تيوضع مراجعه، نوع مار،يب با دهنده تيرضا فرد نسبت ،کيدموگراف مشخصات شامل يبررس مورد يرهايمتغ  زي
ـ تجز يليتحل و يفيتوص آمار يها روش از استفاده با و يآور جمع ساخته محقق پرسشنامه سبراسا رهايمتغ ريسا ـ تحل و هي  يبـرا  .شـدند  لي

  .ديگرد استفاده اسکوئر يکا يآمار آزمون از رهايمتغ نيب ارتباط يبررس
  

 افراد از )درصد٢٣( نفر ٣٥ .ندبود مرد )درصد٤٣( نفر ٦٤ و زن مارانيب از )درصد٥٧( نفر ٨٦ .بود سال ٣٥ افراد يسن نيانگيم : ها يافته
 يدانشـگاه  التيتحصـ  )درصـد ١٦( نفـر  ٢٣ همچنين .بود پلميد و پلميرديز )درصد٦١( نفر ٩٢ تحصيالت و بودند سواد يب دهنده تيرضا

 درصـد ١٣ در دهنـدگان  تيرضا نظر طبق .بودند کرده کسب ياطالعات خود معالج پزشک از شان يماريب مورد در افراد از درصد٤٥ .داشتند
 يمحتـوا  کـه  داشتند انيب مارانيب از )درصد٣/٤٣( نفر ٦٥ .بودند نداده تياهم فرم ليتکم به نسبت مارستانيب رشيپذ بخش کارکنان موارد،

 بيترت به ماريب همراه ٢و١ درجه افراد و درصد٨٧ مارانيب يبرا پرسشنامه قسمت ٤ هر ليتکم زانيم .بود يطوالن و ناخوانا نامه رضايت فرم
 نسبت همراه افراد و مارانيب نيب نظرات اختالف .بود دهينرس شاهد دييتا به شده ليتکم يها پرسشنامه از درصد٤٠ .بود درصد٦٤ و درصد٧١
  ).>٠٠١/٠P( دبو دار يمعن يآمار لحاظ به بودن ناخوانا لحاظ از فرم اتيمحتو به

  
 اخذ تيفيک بهبود يبرا است الزم و داشتند ينييپا اعتبار شده اخذ يها نامه رضايت از يبعض که داد نشان مطالعه اين جينتا : گيري نتيجه
  .شود گرفته کار به زمال ريتداب مارانيب از نامه رضايت

  
  يپزشک مدارک ، ماريب حقوق ، نامه رضايت پرسشنامه : ها واژه کليد

  ________________________________________________________________________    
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  مقدمه
 پزشـکی  هـاي  مراقبـت  انجـام  يبـرا  بیمـار  از رضایت کسب
 نماینـدگی  بـه  یستبای پذیرش والنؤمس .است قانونی الزام یک
 یــا بیمــار از بیمارســتان، در جــراح یــا معــالج پزشــک ســوي از
 مجوزهـاي  درمـانی  اقـدامات  ياجـرا  يبـرا  او، نزدیک گانبست
 رخصـت،  اجـازه،  معنـی  به لغت در رضایت .کنند اخذ را الزم

 همچنـین  و آمـده  خرسـندي  و موافقت شدن، تسلیم خشنودي،
 زمـان  سـه  هـر  رضـایت  .باشـد  مـی  نیز اختیار و موافقت معنی به

  ).1( شود می شامل را آینده و گذشته حال،
 ایـن  بـر  مبنـی  يو موافقت و قلبی تمایل نییع بیمار رضایت

 انجـام  او هـاي  آزادي و حقـوق  علیه قانون برخالف تعرضی که
 از قبـل  بیمـار  کـه  مـدرکی  از اسـت  عبـارت  نامه رضایت .نشود

 هـاي  راه ،خطـرات  کلیـه  از یدرمـان  اقـدام  هرگونـه  بـه  دادن تـن 
 .ابـد ی یمـ  کامـل  آگـاهی  پزشک توسط آن جایگزین و درمان
 نامـه  رضـایت  عواقـب  و قـوانین  از یسـت بای ردرمـانی امو ارمندک

 و فهم قابل باید نامه رضایت کیفیت و باشد داشته کامل آگاهی
 بـا  و اجبار بدون بیمار و بوده )پزشکی اصطالحات بدون( ساده
 بـر  عـالوه  اسـت  بهتـر  .کنـد  امضـاء  را آن يمحتوا کامل درك
 نامـه  رضـایت  فرم شاهد عنوان به هم سومی فرد بیمار و پزشک
ــد امضــاء را ــق ).3و2( کن ــد طب ــاده 2 بن ــانون 59 م  مجــازات ق

 رضـایت  بـا  کـه  مشـروع  طبی یا جراحی عمل نوع هر ،اسالمی
 و آنهـا  قـانونی  نماینـدگان  سرپرسـتان،  و اولیـاء  بیمار، فرد خود
 جـرم  ؛شـود  انجـام  دولتی نظامات و عملی فنی، موازین رعایت
 و 321و 60 مـواد  و 59 مـاده  3 بنـد  براساس .شود نمی محسوب

 اشـاره  رضایت بحث به آنها در که اسالمی مجازات قانون 319
 بحـث م در ارکـان  تـرین  اصـولی  و تـرین  اساسـی  از یکـی  ؛شده
 و اجــازه ).4( باشــد مــی نامــه رضــایت وجــود پزشــکی، درمــان
 و بـوده  پزشـک  اقـدام  بـودن  مجـاز  کننـده  تاییـد  بیمار رضایت
 و رضـایت  بـدون  دیگـري  اقـدام  هـر  یـا  و جراحـی  عمل انجام
 بــدون پزشــک و اســت عمــومی جــرح حکــم در بیمــار جـازه ا

 به مجاز او پرستان سر یا و ولی یا ،بیمار رضایت نمودن ضمیمه
 بـا  اقـدامات  وقتـی  .اسـت  ضامن اقدام صورت در و نبوده اقدام
 رضایت ؛دارد بیهوشی به نیاز بیمار یا و است همراه باالیی خطر
 روي جراحـی  کـه  مـواردي  در همچنـین  .اسـت  ضروري کتبی

 بسـتن  جنـین،  سـقط  مثـل  ؛باشـد  مـؤثر  ازدواج از ناشـی  حقـوق 

 و الزم همسـر  کتبـی  رضـایت  رحم برداشتن و یرحم يها لوله
ــابراین ).3و2( اســت ضــروري ــ آگــاهی بن ــدارك والنؤمس  م
 بـدو  در کـه  نامـه  رضـایت  قـانونی  هاي جنبه و قوانین از پزشکی
 بسـیار  ؛گیرنـد  مـی  ضـایت ر وي از درمانی مراکز به بیمار ورود

 زمینـه  این در موجود قوانین از آنها آگاهی زیرا .است ضروري
 در را آنهــا و کاســته هــا موقعیــت برخــی در آنهــا بالتکلیفــی از

 نتــایج براســاس ).6و 5( کنـد  مــی حفــظ قـانونی  دعــاوي مقابـل 
 بـراي  تکمیلـی  هـاي  نامـه  رضـایت  اعتبـار  ؛شـده  انجام مطالعات
 در چــه و پرسشـنامه  اطالعـات  کمیــلت بحـث م در چـه  بیمـاران 

 همچنین .است پایین فرم تکمیل استاندارد موارد رعایت بحثم
 قـانونی  هـاي  جنبـه  از پزشـکی  مـدارك  والنؤمس آگاهی میزان
  ).7و1( باشد یم پایین نیز نامه رضایت فرم به مربوط

 وظـایف  از نامـه  رضـایت  پرسشنامه تکمیل که این به باتوجه
 ایـن  اهمیـت  به توجه با طرفی از و ودهب پذیرش بخش کارکنان
 ایـن  بـه  دادن آگـاهی  درمـانی،  مراکز و بیمار براي ها پرسشنامه
 بیمارسـتان  مـدیر  و بخـش  ولؤمسـ  اصـلی  وظـایف  از کارکنان
 بــه مربــوط قــانونی هــاي جنبــه اهمیــت بــه توجــه بــا ).7( اســت

 براسـاس  آن دقیـق  تکمیـل  بـه  نیاز و نامه رضایت يها پرسشنامه
 اخذ نحوه نییتع منظور به مطالعه نیا لذا ؛موجود هاياستاندارد
 شـهر  درمـانی  و آموزشـی  هاي بیمارستان در بیماران از رضایت
  .شد انجام 1389 سال در لاردبی

  بررسي روش
 مراجعــه بــا بیمــار 150 روي مقطعــی توصــیفی مطالعــه ایــن

ــوري ــاحبه و حضـ ــا مصـ ــان بـ ــش در آنـ ــا بخـ ــ يهـ  یجراحـ
 امــام  و فــاطمی علــوي،  یندرمــا یآموزشــ  يهــا بیمارســتان
 بهـار  یطـ  اردبیـل  پزشـکی  علـوم  دانشگاه به وابسته »ره«خمینی
  .شد انجام 1389 سال
 روش .شـدند  انتخـاب  یتصادف يریگ نمونه روش به مارانیب

 بـر  مشـتمل  سـاخته  خودمحقـق  اي پرسشـنامه  ها داده گردآوري
ــک ــؤال ی ــارجوابی س ــؤال 9 ،چه ــه س ــوابی س ــؤال 13و ج  س

ــود دوجــوابی ــايمتغ .ب ــورد یره ــی م ــامل بررس  مشخصــات ش
 مراجعـه،  نـوع  بیمار، با دهنده رضایت فرد نسبت دموگرافیک،
 اطالعـات  کسـب  بیمارسـتان،  بـه  ورود حین هوشیاري وضعیت
 مقصر درمان، احتمالی عوارض میزان معالج، پزشک از درمانی
 از اطــالع موفقیــت، عــدم صــورت در معــالج پزشــک دانســتن
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 عمــل، انجــام از قبــل درمــانی کــادر و معــالج پزشــک ســوابق
 ،نامـه  رضـایت  مـتن  از کامل آگاهی بیمارستان، کادر با آشنایی
 مـتن  بـودن  فهـم  قابـل  بیمـار،  توسـط  نامـه  رضایت کامل مطالعه
 بـا  فـرم  پرکـردن  بیمـار،  توسـط  نامـه  رضایت تایید ،نامه رضایت
  .بود شاهد توسط نامه رضایت فرم تایید و کامل وآزادي اختیار
 هـاي  روش و SPSS-16 يآمار رافزا نرم از استفاده اب ها داده
 آمـاري  هاي شاخص و جدول قالب در تحلیلی و توصیفی آمار
 .تنـد گرف قرار تحلیل تجزیه مورد اسکوئر کاي آماري آزمون و

  .شد گرفته نظر در 05/0 از کمتر داري معنی سطح
  ها يافته
  سـنی  دامنـه  بـا  سـال  35 مطالعـه،  مـورد  افـراد  یسـن  میانگین

 درصـد 3/71 ،زن بیماران از )درصد57( نفر 86 .بود سال 92-2
 و بودند سواد بی )درصد23( نفر 35 و سال 19-65 سنی رده در
 نفـر  23 و بـود  دیـپلم  و زیردیپلم )درصد61( نفر 92 التیتحص

  .داشتند دانشگاهی تحصیالت )درصد16(
 مراجعـه  اورژانسی صورت به ارانبیم از )درصد 45( نفر 68
ــرده ــدب ک ــر 128 و ودن ــد85( نف ــاران از )درص ــت در بیم  حال
  ).کی جدول( بود کامل هوشیاري

  
  مطالعه مورد بيماران دموگرافيك مشخصات : ۱ ولجد

  )درصد( تعداد  متغير
  )۴۳( ۶۴  مرد  جنس

  )۵۷( ۸۶  زن
 سطح

  تحصيالت
  )۲۳( ۳۵  سواد بي

  )۶۱( ۹۲  ديپلم و ديپلم زير
  )۱۶( ۲۳  دانشگاهي

  )۴۵( ۶۸  رژانسياو  بستري نوع
  )۵۵( ۸۲  انتخابي

 وضعيت
  هوشياري

  )۸۵( ۱۲۸  كامل هوشياري
  )۱۲( ۱۷  هوشيار نيمه
  )۳( ۵  هوشياري عدم

  )سال( سن
  )۷/۲۰( ۳۱  سال ۱۸ زير

۶۵-۱۹  ۱۰۷ )۳/۷۱(  
 )۸( ۱۲ سال ۶۵ باالي

  
 مـورد  در درصد45 ،بیمارستان به کننده مراجعه افراد کل از
 و بودنـد  کـرده  کسـب  اطالعاتی خود عالجم پزشک از يبیمار

 درصـــد12 و نداشـــتند آگـــاهی خـــود يمـــاریب از درصـــد43
  .ندداشت آگاهی تاحدودي
 میــزان بـه  )درصـد 28( نفـر  42 درمـان  احتمـالی  عـوارض  از

 بـه  )درصـد 40( نفـر  60 و تاحـدودي  )درصـد 32( نفر 48 زیاد،
  .داشتند آگاهی ،کم میزان
 آگـاهی  بـا  افـراد  از )درصـد 55( نفـر  82 را نامه رضایت فرم
 با )درصد25(نفر 37 و آگاهی بدون )درصد20( نفر 31 کامل،
 میـزان  بـین  اخـتالف  بررسـی  .بودنـد  نموده لیتکمکم  آگاهی
 همـراه  افراد و بیماران بین در نامهشپرس تکمیل نحوه از آگاهی
  ).>001/0P( بود دار معنی آماري نظر از

 کارکنـان  ،مـوارد  درصـد 87 در دهنـدگان  رضایت نظر طبق
 و بودنـد  هداد اهمیـت  فـرم  تکمیـل  بـه  بیمارستان پذیرش بخش

 بـه  پـذیرش  بخـش  کارکنـان  که بودند معتقد افراد از درصد13
  .اند هنداد اهمیت پرسشنامه تکمیل موضوع

 طـور  بـه  را فـرم  دهنـده  رضـایت  افراد از )درصد50( نفر 75
 اهدشـ  تاییـد  به ها نامه رضایت درصد37 .بودند نکرده پر ،کامل
 بیـان  همـراه  افـراد  و بیمـاران  از )درصد31( نفر 46 .بود نرسیده
 بـه  را معـالج  پزشـک  ،موفقیت عدم صورت در که بودند کرده
 بیمـاران  از )درصـد 7/24( نفـر  37 .داننـد  می مقصر زیاد احتمال

 هـدف  .بودنـد  آشـنا  قبل از درمانی بخش کارکنان ای کپزش با
 زیـاد  میـزان  به بیماران از )درصد3/61( نفر 92 براي رضایت از

 فـرم  تکمیـل  )درصد3/99( بیماران اعتقاد به .بود شده مشخص
 بیـان  بیماران از )درصد3/43( نفر 65 .بود گیر وقت نامه رضایت
 نفـر 109 .بـود  طوالنی و ناخوانا نامه رضایت محتواي که داشتند

ــرم قســمت 4 هــر بیمــاران از )درصــد7/72(  را نامــه رضــایت ف
 اختیـار  با بیماران از )درصد8/84( نفر 127 .دبودن کرده تکمیل
 درصـد 63 .بودنـد  کـرده  پـر  را نامه رضایت فرم آزادانه و کامل
 بیمـارانی  درصـد 4/17 .بـود  رسیده شاهد تایید به ها نامه رضایت
 کـه  داشـتند  بیـان  ؛بودند کرده فرم تکمیل به اقدام خودشان که
 ار معـالج  پزشـک  درمـانی  عمـل  در موفقیـت  عـدم  صورت در

 نـد؛ بود هوشـیار  یمـه ن کـه  بیمارانی درصد8/11 .دانند می مقصر
ــه خودشــان ــرم تکمیــل ب ــدام نامــه رضــایت ف ــد نمــوده اق  .بودن

 کیــ درجــه بســتگان از درصــد8/44 ،بیمــاران از درصــد2/52
 فـرم  بیمـار  همراه 2 درجه بستگان از درصد3/27 و بیمار همراه

 درصــد48 .بودنــد پرنکــرده کامــل آگــاهی بــا را نامــه رضــایت
 بیـان  ؛بودنـد  کـرده  فـرم  تکمیـل  بـه  اقدام خودشان که بیمارانی
 میـزان  .نیسـت  مشـخص  برایشـان  رضـایت  از هـدف  که داشتند
 همـراه  افـراد  و درصد87 بیماران براي فرم قسمت 4 هر تکمیل



  ١١١ / همکاران و يامان فيروز دکتر  

  )۳۹ پي در پي( ۳ شماره / ۱۳ دوره / ۱۳۹۰ زپايي / گرگان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله  

 طـور  بـه  .بـود  درصـد 64 و درصد71 ترتیب به 2و 1 درجه بیمار
  .بود دهنرسی شاهد تایید به تکمیلی هاي فرم درصد40 متوسط
  بحث
ــه ــا یافت ــان ه ــاالترین کــه داد نش ــزان ب ــار عــدم می ــرم اعتب  ف
 از قبل نامه ترضای فرم کامل مطالعه عدم به مربوط نامه رضایت
 بــوده درمـان  احتمــالی عـوارض  از آگــاهی عـدم  و آن تکمیـل 
 کـه  سـال  65 بـاالي  افـراد  و غیربـالغ  پایین سنین افراد در .است
 توسـط  فـرم  اسـت  بهتـر  نیستند؛ نامه رضایت فرم تکمیل به قادر
 درصـد  6/8 در مطالعـه  ایـن  در کـه  شود تکمیل بیمار هانهمرا
 مطالعـات  ریسـا  بـه  سـبت ن جـه ینت ایـن  و بود نشده رعایت موارد
 بـه  قـادر  کـه  بیمـاران  از بعضـی  در ).9و8( اسـت  بـوده  متفاوت
. نمودنـد  اقـدام  فرم تکمیل به بیمار همراهان ؛نبودند فرم تکمیل

ت یمار جدیموارد همراهان ب یمار در بعضیط بیبسته به شراالبته 
ــز ــه تکم  يادی ــبت ب ــنس ــت ی ــرم نداش ــوارددر و  ندل ف ــرم  يم ف

لـذا  . بـود  نامه توسط همراهان به صورت کامل پر نشده تیرضا
ل داشتن موارد ینامه به دل تین موارد در بحث اعتبار فرم رضایا

  .کند یجاد میاد و نامشخص اخالل ایپرنشده ز
 نمودنـد؛  تکمیـل  را فـرم  خودشان که بیمارانی درصد 4/17
 درمـانی،  عمـل  در موفقیـت  عـدم  صـورت  در کـه  داشتند ابراز

 درجـه  همراهـان  در میزان این .دانند می مقصر را معالج پزشک
 و درصـد 5/34 ترتیـب  بـه  فـرم  کننده تکمیل بیماران دو و یک

 و دنـژا  تقدسـی  مطالعه با مقایسه در که شد حاصل درصد 2/18
 ).8( بود کمتر )درصد 2/51( همکاران

 احتمـالی  عـوارض  از بیمـاران  درصـد  70 حاضـر  مطالعه در
 بـا  مقایسـه  در یافتـه  ایـن  کـه  نداشتند اطالع خود بیماري درمان
درصـد   46 بیکه به ترت همکاران و نژاد تقدسی مطالعات نتایج
 7/8و درصــد  42 و درمــان احتمــالی عــوارض از درصــد 13و

 .)9و8( بـاالتر بـود   نداشتند؛ اطالعی خود بیماري عنو از درصد
از عــوارض و همکــاران  ینــیمطالعــه امســه بــا یدر مقان یهمچنــ
 يمـار یاز نـوع ب عـدم اطـالع    و )درصـد  7/44( درمـان  یاحتمال

  ).10( بود باالتر ؛)درصد 5/6( خود
 و معــالج پزشــک بــراي توانــد مــی فــرم کامــل مطالعــه عـدم 
 قبـال  در را مشـکالتی  حقـوقی  اظلح از بستري محل بیمارستان
 شـده  اشاره محتویاتش به فرم داخل در قبل از که هایی خواسته
  .باشد داشته همراه به ؛است

 درصـد  8/44 و بیمـاران  خود درصد 2/52در مطالعه حاضر 
 دو درجه بستگان درصد3/27 و بیمار همراه یک درجه بستگان
 بودنـد  نکرده پر کامل آگاهی با را نامه رضایت فرم بیمار همراه
 )درصـد  42(و همکـاران   نـژاد  تقدسـی  مطالعـه  با مقایسه در که
  ).8( بود بیشتر
 شـاهد  تاییـد  بـه  تکمیلـی  هـاي  فرم درصد 40 متوسط طور به
 بـا  و همکـاران  نـژاد  تقدسی مطالعات با مقایسه در و بود نرسیده

 تاییـد  عـدم  بسـا  هچـ  ).9و8( بـود  بیشتر درصد 32 و درصد4/22
 پزشـک  موفقیـت  عـدم  صـورت  در شـاهدان  توسـط  ها فرم این
 داراي افـراد  و باال خطر با جراحی اعمال در خصوص به معالج
 تاییـد  هـاي  فـرم . دگرد حقوقی مسایل بروز به منجر پایین سنین
 ایـن  که آورد خواهد پایین را نامه رضایت فرم کلی اعتبار نشده
 قـم ر حاضـر  مطالعه براي درصد 40 حدود در اعتبار عدم میزان
  .گردد اتخاذ الزم تدابیر است يضرور و است باالیی

  گيري نتيجه
 اخذ هاي نامه رضایت از بعضی که داد نشان مطالعه این نتایج
 اخذ کیفیت بهبود براي است الزم که داشتند پایینی اعتبار شده

 و بیمـار  متقابـل  حقـوق  مسایل رعایت و بیماران از نامه رضایت
  .شود گرفته کار به الزم تدابیر ؛پزشک
  قدرداني و تشكر
 )156 شـماره ( ییدانشـجو  یقـات یتحق طرح حاصل مقاله نیا

 از وسـیله  بدین .بود دانشگاه ییدانشجو قاتیتحق تهیکم مصوب
 ياریـ  را مـا  مطالعه نیا ياجرا در که افرادي همه زین و مارانیب

  .منمایی یم سپاسگزاري نمودند؛
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