
CADUCEUS 
j.caduceus@arums.ac.ir 

ARUMS 

  

 دانشجویی   - فصل نامه ی علمی                       

 کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل                 

 1931،تابستان  سال  2،شماره ی 2ی  دوره                      

 

 

 

 

 بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل

 4دکتر وحید صادقی فرد ،9، رعنا معظمی9، صبا سیفی2*، فاطمه محرمی1دکتر فیروز امانی

 استادیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.1

 دانشجوی کارشناسی فناوری اطالعات سالمت)نویسنده مسئول(.2*

 دانشجویان کارشناسی فناوری اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.9

 پزشکی اردبیل لوماستادیار گروه ارتوپدی دانشگاه ع.4

 چکیده

حقوق بیماران در کشورهای مختلف تحت تاثیر زمینه های اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و فرهنگی آنان می باشد. توسعه :هدف

 بیماران،مسنتلزم  حقنوق  ورعاینت  مطالبنه  .و اجرای قوانین مربوط به حمایت ازحقوق  بیماران نیز تابعی از اینن شنرایا اسنت   

 دربیمارستانهای آن رعایت میزان تعیین باهدف پژوهش این لذا.می باشد بیمار منشورحقوق ازمحتوای بیماران وآگاهی آشنایی

 .شد انجام اردبیلشهر

 بیمنار بسنتری   222بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشنکی اردبینل بنر روی     4درو مقطعی –توصیفی از نوع مطالعه:کار روش

 جمع،دبیمناربو  منشنورحقوق  رعاینت  ومینزان  دموگرافیک مشخصات ازپرسشنامه پژوهشگرساخته،شامل بااستفاده1932درسال

گوینه   14وتوسنا  گردیند  بنندی  رتبنه  وننامطلوب  طلوب،متوسام ی طبقه بیماردرسه منشورحقوق رعایت میزان.گردید آوری

که خیلی کم رعاینت شنده بنود     ایتعلق نمی گرفت و گویه  امتیازیکه اصال رعایت نشده بود،  ایکه به هر گویه سنجیده شد

امتیناز داده شند. امتینازات     9که کامالً رعایت شنده بنود    ایامتیاز، گویه  2رعایت شده بود  حدودیکه تا  اییک امتیاز، گویه 

به عنوان مطلوب طبقه بنندی شند. پرسشننامه در     22 -42به عنوان متوسا،14-22به عنوان نامطلوب،  2-14کسب شده بین

گردیند. سن س داده هنا بنا      آوریکنندگان در پژوهش قرار داده شد و پس از تکمیل در شرایا یکسان جمنع  اختیار مشارکت 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS-19آمار توصیفی، توسا نرم افزار  هایاستفاده از روش 

در پنژوهش  .درصد در سطح مطلوب بنود 5/54مورد مطالعه های میزان رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستان :گیری نتیجه

حاضر با توجه به نتایج؛ گویه های مشارکت بیمار در انتخاب شیوه نهایی درمان و آزادی بیمار درانتخاب روش های درمنانی بنا   

بنا فراواننی   درصد تاحدودی رعایت شده در حالی که دریافت درمان مطلوب و منوثر در اسنرع وقنت     4/42توزیع فراوانی نسبی 

 درصد کامال در بیمارستان های شهر اردبیل از منشور حقوق بیماران رعایت شده است. 9/67نسبی 

 .بیمار، رضایتمندی، ارتباط با بیمار منشورحقوق ا:ه واژه کلید

 

 مقاله اصیل
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 مقدمه

توجنه   مورد قرنها، انسانی حقوق و طبیعی حقوق مفهوم

 تمنامی  آسنمانی  تعنالیم  در مهنم  این و است بوده انسان

 یک عنوان به و است نمایان مختلف اشکال به انبیاء الهی

 بنی . وردخ می چشم به انسانی و علمی ی اصل پیشرفته

 کنه  است اجتماعی و فردی حقوق دارای هر انسانی شک

 پذیرفتنه  بشری جوامع تمامی توسا ،یک اصل عنوان به

 ازحقنوق  اجتمناع  پذیر آسیب های گروه اما(1).ستا شده

 آسنیب  از یکنی  برخوردارنند. بیمناران   تری ویژه و خاص

 لحنا   بنه  چنه  که هستند اجتماعی گروههای پذیرترین

 در واقتصنادی  لحنا  روانی،اجتمناعی   بنه  چه و جسمی

 خنناص توجننه مؤینند قراردارننندواین خننود خطننر معننر 

 بیمنارمی  حقوق به مفهوم بشر حقوق المللی بین مجامع

 و میمنون ابنن   ی مناجات نامنه  بقراط، سوگندنامه. باشد

 کنه  هسنتند  ازمتون کهنیی شیراز عقیلی اخالقی آیین

 مننافع بیماربرپزشنک   رجحان لزوم چون اصولی به درآن

 هنای دهنه   در. اسنت  شده تأکید  رازداری اصل ورعایت

 خصوصناً  علنوم  ی کننده خیره باپیشرفت متناسب اخیر

 پیشنرفت  و آمنددرمانی  روز روشنهای  پیدایش و پزشکی

 مننداخالت و تعامننل ی پزشننکی،حوزه علننوم فناوریهننای

 خودچالشهای واین است پیداکرده زیادی وسعت پزشکی

 به عنوان بیماران و است داشته دنبال رابه زیادی اخالقی

 درمعنر   اجتمناعی  گروههنای  پنذیرترین  ازآسیب یکی

 نیازمنند  کارآمد سالمت نظام(1)دارند. و داشته قرار خطر

   خدمات کنندگانه ئارا و گیرندگانل فعا مشارکت

 

 بننه ،احتننرام صنادقانه  و مناسننب سنالمت اسننت. ارتبناط  

 بننه نسننبت حساسننیت و ایشخصننی وحرفننه  ارزشننهای

. اسنت  ازبیمار مطلوب مراقبت ی الزمه موجود، تفاوتهای

 ی هئن ارا ارکنان  تنرین  مهم از یکی به عنوان بیمارستانها

 بنه  احتنرام  و درک بنرای  نهنادی  بایند ، سالمت خدمات

 مراقبنت  سنایر  و ،پزشنکان  آنان ی خانواده بیمار،حقوق 

 ی هئن ارا مراکنز ی  وکلینه  کنندگان باشنند. بیمارسنتانها  

 واقف، مراقبت اخالقی هایجنبه  به سالمت باید خدمات

 مناسنب  تعامنل  ی سایه .در احترام گذارندن آ به و بوده

 بنه  نسنبت  سنالمت  گیرندگان خندمات  و ه دهندگانئارا

 جامعنه  ،سنالمت  حقوق دیگران به احترام و خود وظایف

 بود.بنا  خواهند  قابنل دسنتیابی   ممکنن  سطح درباالترین

 واجتمناعی  معنویجسمی، روانی، سالمت اینکه به توجه

 آن وتننأمین هرفننرد بننوده  وجننودی ابعنناد تننرین ازمهننم

 تعهندات  اساسنی،از مهمتنرین   قنانون  29اصنل  براساس

 وزارت. اسننننت اسننننالمی درجمهننننوری حاکمیننننت

 ی درقبال ارائنه  را خود پزشکی وآموزشن بهداشت،درما

منشنورحقوق   رعاینت  ازجملنه  سنالمت  خدمات مطلوب

 ل میدانند. منشنورحقوق  ئومسن  جامعنه  آحناد  بیماربرای

 منظنورحف   به انسان ازحقوقع دفا:از است عبارت بیمار

 بیمناری  درمواقع ازاینکه اطمینان برای او و عزت حرمت

 و سننی  تبعنی   بندون  پزشنکی  فوریتهنای در  وینژه  به

 او وسالمت وجان ازجسم مالی بودن قدرت دارا و جنسی

 در مراقبنت  واینن  دین آ عمنل خواهند   بنه  کنافی  مراقبت
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 خواهد ارائه مطلوب وبا کیفیت احترام از سرشار محیطی

 تندوین  1381ایران درسال در بیمار حقوق منشور.(6)دش

 ،درمننان وزارت بهداشننت سننالمت معاونننت سننوی از و

 مراکنز  .ابنال  گردیند  1381زمستان در پزشکی وآموزش

 دسنتورالعمل موظنف   اینن  براسناس  درمنانی  -بهداشتی

 و مناسنب  مکنان  در را بیمار حقوق منشور مفاد ودندکهب

 حقنوق  منشنور  تندوین  چه اگر .نمایند نصب رؤیت قابل

 توجنه  راسنتای  در حرکت برایشروعی  ی نقطه بیماران

 تعرینف  و تنظنیم  و حقوق بیمناران  تأمین به جانبه همه

 خندمات  و گیرنندگان  کننندگان  هئارا روابا از صحیحی

 در ذینفعنان  به نظرات توجه ،اما است درمانی -بهداشتی

 عوامنل مختلنف،   وتنأثیر  حقنوق  اینن  ضنرورت  خصوص

در  محیطننی هننای تفنناوت و حرفهننای جایگنناه ازجملننه

 طراحنی برنامنه   در را ،سیاستگذاران ضرورت این ارزیابی

 رعاینت  وضنعیت  بهبنود  جهنت  نظنارتی  و ترویجی های

 میرسند  نظنر  بنه . سناخت  نخواهند د رهنمو بیمار حقوق

 از ای بننا مجموعننه درمننانی پرسنننل ای حرفننه زننندگی

 موارد ازاین که یکی است آمیخته هم به وقوانین مقررات

 خنندمت توفیننق اسننت.دراین میننان بیمننار منشننورحقوق

 نصیب مذکور مفاد منشور بر مبتنی و صادقانه و مطلوب

 و داشنته  بنرآن  بیشتریوآگاهی  علم شودکه می کسانی

 محیا در شده طرح با مسائل توانندب آگاهی این پرتو در

 .برخوردکنند و شایسته بایسته صورت به درمانی

 رعایننت میننزان از متفنناوتی درجننات مختلننف مطالعننات

 وسننکویی. کردننند گننزارش را بیمننارق منشننور حقننو 

 بیمننار حقننوق رعایننت وهمکنناران میننزان  اشننکوری

 درصنند 2/57درصد،ملکشنناهی67/7،رنگننرز درصنند53را

 (.15و5،6)درصد گزارش کردند 2/57داداشی  و

در ارایننه  بیمنناران حقننوق رعایننت اهمیننت بننه توجننه بننا

 و بیمننار حقننوق منشننور بننر مبتنننی آنننان بننه خنندمات

 در بیمننار حقننوق منشننور رعایننت درجننات متفنناوت 

 وزارت بیشننتر تأکینند بننه وبننا عنایننت مختلننف جوامننع

 اطننالع در خصننوص اخیننر هننای سننال در بهداشننت

در  آن نصننب و بیمننار حقننوق منشننور مفنناد رسننانی

 ایننن بننه سننخگوییپا بننرای لننذا، بیمنناران دینند معننر 

از  یکنی  در حاضنر  درحنال  آن رعاینت  که مینزان  سؤال

 مننی چقنندر شننهر اردبیننل  آموزشننی بیمارسننتانهای

 انجننام بننه را پننژوهش حاضننر تننا شنندیم باشنند، بننرآن

 .رسانیم

 تحقیق روش

مطالعه حاضر از ننوع مطالعنه توصنیفی از ننوع مقطعنی      

(Cross- sectional     است که بنا توجنه بنه مطالعنات)

انجام شده در زمینه حقوق بیمار حجم نمونه بنرای اینن   

نفنر محاسنبه    222 به روش نمونه گیری هدفدار مطالعه

گردید. آزمودنی هنا تمنامی بیمناران بسنتری در چهنار      

 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بنوده و 

 سنن،  سنال  15حنداقل  شامل مطالعه به ورود معیارهای

 اخنتالالت  بنه  ابنتال عندم   پنژوهش،  در شرکت به تمایل

سناعت از مندت    24حنداقل   و همکناری  بنه  ،قادر روانی
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بودنند.  ، شدن آنان در بیمارستان گذشنته باشند  بستری 

محیا این پنژوهش تمنامی بیمارسنتان هنای آموزشنی      

استان اردبیل بود. بیمناران منورد مطالعنه بنا توجنه بنه       

 نسبت تعداد تخت در هر بخش به تعداد کل تخت هنای 

بیمارستان از بخنش هنای عمنومی)نظیر داخلنی، قلنب،      

کنه در منورد    جراحی، ارتوپدی و اطفال( انتخاب شندند 

  بیماران اطفال با مادر مصاحبه شد. در بخش هنای وینژه  

و دیالیز( بنه علنت شنرایا خناص و      ICU ،CCU) نظیر

عدم پاسخگویی آنها به پرسشننامه وارد مطالعنه نشندند.    

انجام مصاحبه منوط به اخذ رضایت بیمار )و در صنورت  

کودک بودن از مادر او( پس از آگاهی از اهداف پنژوهش  

پرسشنننامه پننژوهش حاضننر مشننتق از دو بخننش   بننود.

مشخصات دموگرافیک و پرسشننامه ای منشنور حقنوق    

 گوینه  14توسنا  بیمنار  حقنوق  رمنشو رعایت. بیمار بود

 رعاینت نشنده   اصنالً  کنه  ای هرگویه به که شد سنجیده

کنم   خیلنی  کنه  ای گویه و گرفت نمی تعلق امتیازی بود،

 حندودی  تنا  کنه  ای ،گوینه  امتیناز  ینک  بود شده رعایت

 شنده  رعایت کامالً که ای گویه امتیاز، 2بود رعایت شده

 شنده  کسنب  امتینازات  مجموع رد .شد امتیاز داده 3بود

 2-42بنین   رمنشنو  رعایت به مربوط پرسشنامه ره برای

عننوان   بنه 2-14بنین  شده کسب امتیازات. آمد دست به

بنه عننوان    22 -42متوسنا،  عنوان به14-22نامطلوب، 

 مشنارکت  اختیار در پرسشنامه. شد یبند طبقه مطلوب

 رد تکمینل  زا پنس  و شد قرار داده پژوهش رد کنندگان

 بنا  هنا  داده .سن س  گردیند  آوری جمنع  یکسنان  شنرایا 

ننرم   توصیفی،رگرسیون توسا رآما های روش از استفاده

 (2).گرفت رقرا وتحلیل تجزیه دمور SPSS-19 افزار

 یافته ها

 26%(و2/57)  زن 119نفر جامعه منورد پنژوهش   222از

 5/42%( بودند که از نظر سنطح تحصنیالت،   9/49مرد )

نفنر(   55درصد ) 5/26نفر( بی سواد،  21درصد بیماران)

نفننر( راهنمننایی و متوسننطه  45درصنند ) 5/22ابتنندایی، 

درصد  57نفر( تحصیالت عالیه داشتند.  13درصد) 5/3و

 22درصند بیمناران)   44نفر( ساکن شهر و 112بیماران)

%( بیمار 22نفر ) 167.همچنین  اکن روستا بودندنفر( س

درصنند(مجرد بودننند. بیمنناران    12نفننر) 24متاهننل و 

سال سن دارند که مینانگین سننی بیمناران     15-35بین

سال بود. از نظنر   65( 99/5( با انحراف استاندارد)92/9)

نفنر   195درصند( خنوب،    5/19نفنر )  26وضعیت منالی 

درصند( ضنعیف    13نفنر )  92درصد( متوسنا و   5/76)

درصد پاسخگویان میزان رعایت منشور  5/54بودند. ونیز 

 .حقوق بیمار توسا پرسنل را مطلوب ارزیابی نمودند

 بحث و نتیجه گیری

حاصل از اینن تحقینق نشنان داد کنه مینزان       هاییافته 

رعایننت منشننور حقننوق بیمننار در بیمارسننتان مننورد     

و  جندی درصد در سطح مطلوب بود. رنگنرز  5/54مطالعه

خنود نشنان دادنند کنه مینزان       یربیعی نیز در مطالعه 

رعاینننت منشنننور حقنننوق بیمنننار در سنننطح مطلنننوب 

.میزان رعایت منشنور حقنوق    درصد بود 64/76درحدود
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( و ملکشننناهی 1926بیمننناران در تحقینننق اشنننکوری)

درصد می باشند کنه بنا    2/57و 9/59( به ترتیب 1926)

بیشنترین   .نتایج این پژوهش مطابقنت و همخنوانی دارد  

میزان رعایت مربوط به دریافت درمان مطلوب و موثر در 

اسننرع وقننت و اجننازه شننرکت در ورود  بننه پننژوهش     

. میزان رعایت حقوق بیمار در ارتباط با رعایت (5و6)بود

منورد   یمحرمانه مانندن اطالعنات پزشنکی در جامعنه     

درصد به دست آمدکه اینن نتیجنه در مطالعنه     7/54نظر

درصند بنود ودر مطالعنه رنگنرز اینن       1/71بصیری مقدم

بود.حسننینیان در پننژوهش خننود در مننورد 5/79میننزان 

بیمارسنتانی   هنای رعایت حقنوق منددجویان در بخنش    

را  رازداریدانشگاه علوم پزشنکی همندان، رعاینت حنق     

درصد گزارش نموده است کنه بنا پنژوهش حاضنر     5/74

 میننزان رعایننت حقننوق بیمننار در  (6و1و9).همخننوانی دارد

حننق تعننوی  پزشننک معننالج و رد درمننان در خصننوص 

درصد به دسنت آمند، کنه    4/42مورد پژوهش  یجامعه 

 6/44نتیجه بدست آمده بنا تحقیقنات بصنیری مقندم )    

اینن   جدیرنگرز  ی( همخوانی دارد اما در مطالعه درصد

درصد  7/23درصد و در مطالعه نعمت الهی  57/61مقدار

دارد. به دست آمده کنه بنا مطالعنه حاضنر همسنویی نن      

درصنند  6/76حسننینیان نیزحننق قبننول یننا رد درمننان را

گزارش نموده است که با نتنایج اینن تحقینق همخنوانی     

 ندارد.

میننزان رعایننت حقننوق بیمننار در مننورد دریافننت درمننان 

درصد بدست  2/71مورد پژوهش  یمحترمانه در جامعه 

 6/61آمد کنه اینن مینزان در تحقیقنات بصنیری مقندم      

هش حاضنر همخنوانی دارد و بنا    درصد می باشد و با پژو

 59/24درصنند( و رنگننرز) 2/27مطالعننات نعمننت الهننی)

درصد( و همچنین این مینزان در در تحقینق حسنینیان    

همخنوانی   حاضنر  درصد می باشند کنه بنا پنژوهش     25

در پژوهش حاضر با توجه به نتنایج جندول    (1و9؛7؛6).ندارد

گویه هنای مشنارکت بیمنار در انتخناب شنیوه       9شماره 

ی درمننان و آزادی بیمننار در انتخنناب روش هننای   نهننای

درصند تاحندودی    4/42درمانی با توزیع فراوانی نسنبی  

رعایت شده در حالی که دریافت درمان مطلنوب و منوثر   

درصند کنامال در    9/67در اسرع وقت با فراواننی نسنبی   

بیمارستان های شهر اردبیل از منشنور حقنوق بیمناران    

پیشرفت های اخیر در حوزه ی حقوق  رعایت شده است.

بیمننار در جهننان و ایننران نشننان مننی دهنند کننه توجننه  

روزافزونی از سنوی قنانون گنذاران، سنازمان هنای بنین       

المللی و جوامع به این مساله شده است. در میان حرفنه  

های بهداشنتی، پزشنکان و پرسنتاران دارای مسنئولیت     

فشار اولیه جهت حف  حقوق بیماران می باشند. کاهش 

اجتمناعی ارائنه دهنندگان     -کاری و مشکالت اقتصنادی 

مراقبت به طوری که این گنروه حقنوق خنود را در اینن     

زمینه ادا شده بدانند؛ تنامین وسنایل و امکاننات و ارتقنا     

ساختار بیمارستان ها، اطالع رسانی و آمنوزش جامعنه و   

حرفه های مراقبت بهداشتی به منظنور افنزایش آگناهی    

حقننوق بیمنناران و همچنننین تاسننیس   افننراد در مننورد

واحدهای حقوق بیماران در بیمارستان هنا و اسنتفاده از   
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رویکردهای بین بخشی در این واحدها و وضع قنوانین و  

مقررات مربوط به حقوق و مسوولیت های بیماران ارائنه  

    درمنانی  -دهندگان مراقبنت و سنازمان هنای بهداشنتی    

ایننت حقننوق مننی تواننند نقننش عمننده ای در افننزایش رع

 .بیماران در بیمارستان ها ایفا نماید

 

 

 

 تشکروقدردانی

 ،پرسنننل و کلیننه بیمنناران  برخننود الزم مننی دانننیم از 

 مسئولین محترم بیمارستان های منورد مطالعنه کنه در   

مسناعدت را   و همکناری انجام این پژوهش با منا نهاینت   

که این پژوهش  آنجا از قدردانی نماییم و و تشکر نمودند

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به انجنام رسنیده    حمایت با

صنمیمانه اسنتاد فینروز     همکاری بدینوسیله از لذا است،

 .قدردانی میشود و امانی و آقای حسین محرمی تشکر

 

 (1جدول شماره)

 آمار

 رضایتمندی بیماران

  انحراف معیار درصد تجمعی درصد تعداد

  1225 1225 25 مطلوبنا 

 4525 99 77 متوسا 625/2

 122 5425 123 مطلوب

 

 

 

 

 



 محرمی وهمکاران  فاطمه                                                                                                                                       99
 

 " کادوسه " دانشجویی -علمی ی نامه فصل

 1931تابستان ی دو، شماره دوم، ی دوره

 

 

 (2جدول شماره)

 

درصد  درصد تعداد مشخصات دموگرافیک ردیف

 تجمعی

انحراف 

 معیار

 435/2 5/49 9/49 26 مرد جنس 

 5/57 2/57 119 زن

 226/1 5/42 5/42 21 سواد بی تحصیالت 

 72 5/26 55 ابتدایی

 5/32 5/25 45 متوسطه وراهنمایی 

 122 5/3 13 دی لم به باال

 436/2 57 57 112 شهر محل سکونت 

 122 44 22 روستا

 925/2 12 12 24 مجرد تأهل 

 122 22 167 متأهل

 774/13 5/22 5/22 41 15-92 سن 

45-92 25 5/12 99 

72-45 56 5/22 5/71 

65-72 44 22 5/29 

32-65 92 17 5/33 

122-32 1 5/2 122 

 572/2 5/19 5/19 26 خوب وضعیت مالی 

 21 5/76 195 متوسا

 122 13 92 ضعیف
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 (3جدول شماره)

 ها گویه تفکیک بیماربه منشورحقوق رعایت میزان نسبی فراوانی توزیع(3جدول شماره )

 اصالً کم خیلی تاحدودی کامالً گویه

 

 منابع:

مقدم ک و م، مسلم ع ، عجم زیبد ح، جمال ف، بررسی آگاهی بیماران و کارکنان از منشور حقوق بیمار  بصیری .1

 پزشکی علوم دانشگاه ی فصلنامه،دانش و میزان رعایت آن در یکی از بیمارستان های آموزشی گناباد، افق

  (1)16، گناباد درمانی بهداشتی وخدمات

 5/3 1/14 7/12 5/56 بستری محل ییشناسا

 7/7 1/12 6/24 7/52 معالج گروه اعضای ییشناسا

 5/2 1/5 2/17 9/67 وقت اسرع در موثر و مطلوب درمان افتیدر

 5/1 2/6 7/23 2/71 ماریب فرهنگ و عقاید اساس رب کامل احترام اب همراه درمان افتیدر

 5/5 5/15 5/92 5/47 بیماری درمان و صیتشخ خصوص رد پزشک زا الزم اطالعات افتیدر

 5/4 6/15 3/96 3/41 ندارند شرکت درمان روند در مستقیماً که یکسان مارتوسایب بالین بر حضور ی اجازه

 7/3 6/15 9/94 4/42 گرید یدرمان باروشهای رابطه رد الزم اطالعات افتیدر

 7/12 2/15 9/91 4/42 درمان یینها ی شیوه انتخاب در بیمار مشارکت

 1/2 6/15 3/23 2/47 یشخص لیم و ارضایت به درمان بهن داد خاتمه ی اجازه

 2/2 2/12 1/92 6/43 یشخص رضایت با دیگر یدرمان زمراک به راجع ی اجازه

 2/2 1/7 9/42 5/43 یپزشک ی پرونده محتوای ماندن محرمانه زا نانیاطم

 5/2 7/7 2/96 7/54 یدرمان میت و پزشک رازداری

 2/2 7/9 7/26 2/77 آن زا خروج ی اجازه و پژوهش رد شرکت جهت گرفتن اجازه

 6/7 9/3 2/92 1/52 اعزام صورت رد الزم اطالعات افتیدر
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منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجله بابا محمدی ف، بررسی میزان رعایت  .2

  (4)4، 1932اخالق و تاریخ پزشکی،

حسینیان م، بررسی رعایت حقوق بیماران بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان، چکیده  .9

 1926مقاالت، اخالق پزشکی، 

، فصلنامه 1921جدی ف، میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان های دولتی کاشان در سال  رنگرز .4

 17-13: (1)9، 1924بهبود 

ملکشاهی ف، بررسی میزان احترام به محدوده قلمرو و حقوق بیماران در بیمارستان های شهدای عشایر خرم  .5

 1926،زشکی ایرانآباد، چکیده مقاالت دومین کنگره بین المللی اخالق پ

نعمت الهی م ، بررسی میزان رعایت منشور حقوقی بیماران، تهران ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه  .7

 1967علوم پزشکی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

یماران در بیمارستان های تابع دانشگاه علوم بوسکویی اشکوری خ، کریمی م، بررسی میزان رعایت حقوق  .6

 46-59(: 4) 2 ،1922، مجله اخالق و تاریخ پزشکی 1926سال  در زشکی تهرانپ

8- Parsapoor AR, Bagheri AR, Larijani B. Patient rights in Iran. J Med Ethics Hist 2009; 27 
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