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ABSTRACT

Background & objectives: An important part of patient satisfaction in health care centers, is
the concern to protect their rights from health care providers. By observing the Patient Bill
Rights,they can effectively take care of patients. This study aimed to assess the inpatients
awareness from patients rights and their satisfaction from observance of that rights.
Methods: This cross-sectional study was conducted in three hospitals affiliated to Tehran
University of Medical Sciences. The estimated sample size was 306 patients and with regard
to the assessment of patient's awareness and also, total of questionnaires were 612. The data
analyzed by using T Test and ANOVA in SPSS.18 software.
Results: Average of patient's awareness from patient rights obtained 83.4% and average of
patient's satisfaction from observance of that rights were 68.9%. The highest average of
awareness was related to the first axis, lowest level of awareness related to the third axis, the
greatest satisfaction related to the fourth axis and the lowest level of satisfaction is also
related to third axis of the patient bill rights.
Conclusion: Regarding to the lowest average in the awareness and satisfaction of the
patient's was related to the third axis of patient bill rights, it seems that hospital managers for
increasing patient satisfaction, must pay further attention both to training of this axis to
patient, and Also to The observance of this axis from health care providers.
Keywords: Patient Rights; Hospital; Satisfaction.
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میزان رضایت آنها از رعایت آن آگاهی بیماران بستري از حقوق بیمار و
دانشگاه علوم پزشکی تهرانمیي آموزشی عموهادر بیمارستان
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18/5/94پذیرش:11/2/94دریافت:

مقدمه
هــاي گذشــته ادراك بیمــاران دربــاره در طــول دهــه

به عنوان یک شاخص مهم براي خدمات سالمت عمدتاً
گیري کیفیت خدمات سالمت و بـه عنـوان یـک    اندازه

ــالینی    ــی ب ــرد و اثربخش ــود عملک ــاتی از بهب ــزء حی ج
حقــوق تعیـین شـده بــراي   .)1(پذیرفتـه شـده اسـت   

کم و بـیش مشـابه اسـت.    ،بیماران در منشورهاي دنیا
ان بهداشت جهانی نیز حقوقی را جهـت بیمـاران   سازم

تـوان بـه حـق    مـی تبیین نموده است که از آن جمله 
برخورداري از مراقبت و درمان مناسب و بـا کیفیـت   
باال، حق برخورداري از اطالعات، حق محرمانـه بـودن   
اطالعات و رازداري، حق رضایت آگاهانه، حق اختیار یـا  

چکیده
اي از رضایتمندي بیماران در مراکز درمانی، مربوط به رعایت حقوق آنـان توسـط کارکنـان    بخش عمده:زمینه و هدف

هاي مؤثرتري به عمل آورد. این مطالعه با هدف توان از بیماران مراقبتمنشور حقوق بیمار، میشود. با رعایتمراکز می
بررسی میزان آگاهی بیماران بستري از حقوق بیمار و میزان رضایت آنها از رعایت حقوق بیمار انجام شد.

م پزشکی تهران انجام شد. تعداد نمونه تحلیلی حاضر در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علو-مطالعه توصیفیروش کار: 
بیمار به دست آمد و با در نظر گرفتن سنجش میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیماران و نیز میزان رضایت از 306

و T-Testپرسشنامه توزیع و جمع آوري شد. براي تحلیـل یافتـه هـا از آزمـون هـاي      612رعایت آن، در مجموع تعداد 
ANOVAافزار در نرمSPSS-18.استفاده شد

درصد 9/68میانگین رضایت بیماران از رعایت حقوق خود درصد و4/83میانگین آگاهی بیماران از حقوق خود یافته ها:
بیشترین میزان آگاهی مربوط به محور اول، کمترین میزان آگاهی مربوط به محور سوم، بیشترین میزان به دست آمد. 

چهارم و کمترین میزان رضایت نیز مربوط به محور سوم منشور حقوق بیمار بود. رضایت مربوط به محور 
با عنایت به اینکه کمترین میزان هم در بحث آگاهی و هم در بحث رضایت مربوط به محور سـوم منشـور   نتیجه گیري:

رسد که باید توجه مدیران ، به نظر میبودحقوق بیمار یعنی حق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات 
بیمارستان ها هم به اطالع رسانی و آموزش این محور به بیماران و هم به رعایت مفاد این محور از طرف ارائه دهندگان 

خدمات سالمت، به منظور دستیابی به میزان رضایت باالتر بیمار، هرچه بیشتر مدنظر قرار بگیرد.
رضایتیمارستان،حقوق بیمار، بمنشورکلیدي:ه هايواژ
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آموزش سالمت، حق استقالل راي، حق برخورداري از 
ابراز اعتراض و شکایت و حـق جبـران خسـارت اشـاره     

براي رعایت حقوق بیمار الزم اسـت شـرایط   .)2(کرد
مناسب فراهم گردد و همچنین در بیمارستان افرادي 

نـاظر بـر رعایـت حقـوق     مانند سوپروایزر یا متـرون 
بیمار گمارده شوند تا پزشکان و پرستاران را ملزم به 
اجراي صحیح و قانونی این حقوق نموده و در صورت 

انونی برخـورد  عدم رعایت با افراد خاطی به صورت ق
اي از رضـایتمندي  بدون شک، بخش عمده.)3(نمایند

بیماران در مراکز درمانی، مربوط بـه رعایـت حقـوق    
آنان توسط کارکنان مراکز درمانی و کمـک بـه آنـان    

شود. با رعایـت  براي برآورده ساختن نیازهایشان می
هاي توان از بیماران مراقبتشور حقوق بیماران، میمن

کننـدگان خـدمات   مؤثرتري به عمـل آورد. دریافـت  
بهداشتی و درمانی خواستار رعایـت و اجـراي منشـور    

انتظـــار دارنـــد ضـــمن حقـــوق خـــویش هســـتند و
بـه  شـان درمـانی شدن نیازهاي بهداشـتی و برآورده

عدم رضایت بیمار .)4(حقوقشان احترام گذاشته شود
و بی توجهی به نظرات او بهبودي بیمار و اخـذ نتیجـه   

کنــد. اســتفاده از دار مــیانی را خدشــهمطلــوب درمــ
نظــرات گیرنــدگان خــدمت در واقــع زیرســاخت     

ــه ــابرنام ــروژهه ــاو پ ــب  ه ــت جل ــدماتی جه ي خ
ــارکت ــامش ــیي مرده ــز  م ــت. در مراک ــا اس در آنه

ي هـا بهداشتی درمانی نیز توجه به نظرات و خواسـته 
بیماران و جلب رضایت آنـان یـک شـاخص کیفـی بـه      

ین نظرات منجر بـه نـوآوري   که ازیرا،رودمیشمار 
بـه  شده و ارتقاء کیفیت خـدمات و اعـاده سـالمتی را   

اجراي منشور حقوق بیمار در .)5(دنبال خواهد داشت
یی روبـرو اسـت کـه بعضـاً    هـا بیمارستان بـا کاسـتی  

سـازي ایـن   آگاهی بیماران توانسته است به برطرف
جهت رعایت حقوق بیمار در هر .)6(نقایص کمک کند

سـوپروایزر بایـد در مواقـع لـزوم ضـمن      ،تانبیمارس
پاسخگویی بـه نیازهـاي بیمـار، بـر احقـاق حقـوق وي       
نظارت مستقیم داشته باشد و با مراجعـه بـه بیمـار از    

بـا وجـود   .)7(رعایت این حقوق اطمینان حاصـل کنـد  

اینکــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــدیران و کارکنــان 
حقـوق بیمـار در   بهداشتی بر آگاهی از مفـاد منشـور   

دارنـد و در  جهت رعایت هرچه بهتر آن اتفـاق نظـر  
همه کدهاي اخالق پزشکی در این زمینه تأکیـد شـده   

دهـد کـه   میاما نتیجه مطالعات مختلف نشان ،است
هم میزان آگاهی از حقوق حقـه بیمـار و هـم میـزان     

رعایـت  .)2(رعایت آن در شرایط مناسبی قرار ندارد
ا در هـ حقوق بیماران، آگاه نمـودن و سـهیم کـردن آن   

نماید و دوران میگیري، بهبودي آنها را تسریع تصمیم
دهـد و در  مـی بستري بودن در بیمارستان را کاهش 

مجموع رضایت بیمار، کادر درمانی و بیمارستان را به 
ــب    ــاران موج ــوق بیم ــت حق ــدم رعای ــال دارد. ع دنب

ــامطلوب   ــدهاي ن ــیپیام ــودم ــه  ،ش ــه اینک از جمل
نی، عـدم رضـایت   اعتمادي نسـبت بـه کـادر درمـا    بی

بیماران، اعتراض به مراجـع قـانونی و کـاهش کیفیـت     
تـالش بـراي   .)8(مراقبت را به دنبال خواهـد داشـت  

تامین حقوق اولیه گیرندگان خدمات بهداشتی درمانی 
ي هاجزء اولین گام،در چارچوب منشور حقوق بیمار

اساسی سیستم بهداشت و درمان براي ارتقـاء کیفیـت   
خدمات بهداشتی درمانی است. این امر نه تنها موجب 

(گیرندگان خدمات) هاارائه خدمات بهینه به مشتري
ـ  می ه طـور چشـمگیري باعـث افـزایش     شود، بلکـه ب

رضایتمندي، تمایل بـه مراجعـات بعـدي و کـاهش در     
زمان صرف شده براي دریافت خـدمات مـورد نظـر    

هـا شود و از سوي دیگر موجبات کاهش هزینـه می
اکثـر قریـب بـه    . )9(آوردبراي سیستم را فراهم مـی 

تفاق بیماران از حقوق خـود آگـاهی کـافی نداشـته و     ا
دهنـدگان  مفاد منشور حقوق بیمار نیز از طرف ارائـه 

.)10-13, 3(شـود میخدمات به طور کامل رعایت ن
رعایت نکردن حقوق بیماران و عدم رضایت ایشـان از  
خــدمات ارائــه شــده، باعــث کنــدي بهبــود، افــزایش 
روزهاي بسـتري، تحریـک پـذیري و افـزایش هزینـه      

چه در مورد آگاهی و اگر.)14(شودمیدرمانی بیمار 
از حقـوق خـویش مطالعـات فراوانـی     رضایت بیماران

ولی مطابق جستجوهاي انجام شده تیم ،صورت گرفته
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در زمینه بررسی ارتباط بین آگاهی بیمار از پژوهش،
حقوق خود و میزان رضایت از رعایت این حقوق، چـه  

ــین    ــه در ســطح ب ــران و چ ــی مطالعــات  در ای الملل
شماري انجام شده است. بنابراین پژوهشـگران  انگشت

مطالعه حاضر را با هدف بررسی رابطـه  ش کردندالت
میان آگاهی بیماران بستري از حقوق بیمار بـا میـزان   

دهنـدگان  رضایت از رعایت آن حقوق، از طرف ارائـه 
ي داخلـی و جراحـی (بـه    هـا خدمات سالمت در بخش

و هـا ایـن بخـش  در تر بیمـاران  دلیل اقامت طوالنی
ن سـایر بخـش  مساعد بودن حال آنها نسبت به بیمارا

میســه بیمارســتان منتخــب آموزشــی عمــودر)هــا
(سـینا، دکتـر شـریعتی و    دانشگاه علوم پزشکی تهـران 

(ره)) انجام دهند.امام خمینی

روش کار
ي داخلـی و جراحـی سـه    هـا مطالعه حاضر در بخش

(ره)، شریعتی و سینا که هر سه بیمارستان امام خمینی
ان هسـتند، انجـام   وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهر

گیري به روش نمونـه در دسـترس انجـام    شد. نمونه
به طوري که کلیه بیماران بستري در بیمارسـتان ،شد

ي مورد نظر تا زمان تکمیل حجم نمونه هاو بخشها
وارد مطالعه شدند. براي تعیین حجـم نمونـه مطالعـه    

N=2(Z 1-α/2+Zتحلیلی حاضر، از فرمول-توصیفی

1-β)2σ2 /d2306برابر باتعدادنمونه تفاده شد و اس
با در نظر گرفتن سنجش میـزان  .بیمار به دست آمد

آگــاهی بیمــاران از منشــور حقــوق بیمــاران و میــزان 
ــداد   ــوع تعـ ــت آن در مجمـ ــایت از رعایـ 612رضـ

ــع  ــع و جم ــنامه توزی ــداد  پرسش ــن تع ــد. ای آوري ش
بین سه بیمارسـتان مـورد مطالعـه توزیـع     پرسشنامه

شد.
ــات دو نـــوعابـــزار  ــنامه گـــردآوري اطالعـ پرسشـ

ساختاریافته بود که بر اساس مفاد منشور حقـوق  نیمه
بیمار یکی براي تعیین میزان آگـاهی و دیگـري بـراي    
سنجش رضـایت بیمـار توسـط پژوهشـگران طراحـی      

، از )CVRشده بـود. جهـت تعیـین روایـی محتـوایی (     

اسـتفاده شـد.   1افراد متخصص و روش الوشهاتنظر
نیز با روش آلفاي کرونباخ انجام های پرسشنامهپایای

ــایی  بــراي بــه دســت آمــد. 87/0شــد و ضــریب پای
گیري میزان آگاهی بیمـاران از منشـور حقـوق    اندازه

بیمار، بعد از پذیرش بیمار در بخش بستري، پرسشگر
پرسشنامه تعیین آگاهی، در بـالین  با در دست داشتن

رضایت بیمـار،  بیمار حاضر شده و در صورت تمایل و
. نموداي نسبت به تکمیل آن اقدام به صورت مصاحبه

تکمیل پرسشنامه مربوط به تعیـین آگـاهی از منشـور    
حقوق بیمار، به دلیل داشتن زمان کافی بـراي درك و  

زمـان  الیقضاوت در مورد خـدمات اخـذ شـده، حـو    
انجام گرفت. بیمارانترخیص

ــ    ــر، در طراح ــان ام ــر متخصص ــري و نظ ــا همفک ی ب
در مرحلـه انجـام روایـی، محـور پـنجم      هـا پرسشنامه

منشور حقوق بیمار که مربوط به حـق نظـام کارامـد    
شـد، در پرسشـنامه آورده   مـی رسیدگی به شـکایات  

نشد. دلیل این امر از یک طـرف پـایین بـودن میـزان     
شکایات صورت گرفته بوده و از طـرف دیگـر هـدف    

ور گیـري تـاثیر آمـوزش منشـ    اصلی پژوهش انـدازه 
حقوق بیمار بر میزان رضایت بیماران بـود و قضـاوت   

ي محـور پـنجم، در زمـان    هـا بیماران در مورد مولفه
پذیر نبود و بـراي دسـتیابی بـه اهـداف     بستري، امکان

براي تحلیل نهـایی از آزمـون  مطالعه اهمیت نداشت.
T-Test و نیزANOVA.استفاده شد

وهش، جهت انجام مالحظات مربوط بـه اخـالق در پـژ   
و با هماهنگی مـدیران  میمطالعه با مجوز مراجع رس

صورت گرفت؛ اطالعـات اخـذ شـده از    هابیمارستان
دهنـــدگان خـــدمات درمـــانی در بیمـــاران و ارائـــه

محرمانـه ماندنـد؛ و ضـمن توضـیح     بیمارستان کـامالً 
اهداف طرح به بیماران، رضایت آنان جهـت همکـاري   

کسب شد.

1 Lawche
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هایافته
3/82کننـده در مطالعـه   زنان شرکتمیانگین آگاهی

درصـد، رضـایت زنـان    3/84درصد، آگـاهی مـردان   
درصـد گـزارش   6/67درصد و رضایت مردان 5/70

درصد، آگاهی 82شد. میانگین آگاهی بیماران مجرد 
درصد، رضـایت بیمـاران مجـرد    9/83بیماران متاهل 

ــل   69 ــاران متاه ــایت بیم ــد و رض ــد 69درص درص
3/71گین رضایت گروه بی سواد با دست آمد. میانبه

و میـزان آگـاهی ایـن    هـا درصد باالتر از سایر گروه
بـود.  هـا درصـد کمتـر از سـایر گـروه    4/82با گروه

میانگین آگاهی و رضایت کل بیمـاران مـورد   1جدول 

ســه بیمارســتان مــورد در مطالعــه و نیــز بــه تفکیــک 
دهـد. میـانگین آگـاهی بیمـاران     میمطالعه را نشان 

درصد به دست آمـد کـه بیمـاران بیمارسـتان     4/83
درصد بیشترین میزان آگـاهی را در  2/84شریعتی با 

ي مــورد مطالعــه کســب هــابــین بیمــاران بیمارســتان
کردند. همچنین میانگین رضـایت بیمـاران از رعایـت    

درصد به دسـت آمـد کـه بیمـاران     9/68حقوق خود 
ین درصـد بیشـتر  73(ره) بـا  بیمارستان امـام خمینـی  

ي هـا میزان رضـایت را در بـین بیمـاران بیمارسـتان    
دارا بودند.مورد مطالعه

میزان آگاهی و رضایت بیماران به تفکیک سه بیمارستان.1جدول 
خطاي استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه نام بیمارستان

20/1 76/11 2/84

95

120

310

95 شریعتی

آکاهی
50/1 69/14 2/83 95 امام
48/1 23/16 3/82 120 سینا
82./ 47/14 3/83 310 کل
43/1 90/13 6/68 95 شریعتی

رضایت
51/1 76/14 73 95 امام
42/1 64/15 1/66 120 سینا
86/0 08/15 69 310 کل

، داده شــده اســتنشــان 2جــدول در کــه همــانطور
در سـه بیمارسـتان   اختالف بین میزان آگاهی بیمـاران  

اخـتالف بـین میـزان    ، امادار نبودهمورد مطالعه معنی
دار بود. رضایت بیماران سه بیمارستان معنی

ي مورد مطالعههایمارستانبتحلیل و مقایسه میزان آگاهی و رضایت بین گروهی در .2جدول 
معیار تصمیم درجه 

آزادي
Sum of Squares آماره Mean Square

754/0 2 72/118 282/0 36/59 بین 
گروه(بیمارستان) آکاهی

308 11/65039 48/210 داخل گروه
004/0 2 83/2504 671/5 42/1252 بین 

گروه(بیمارستان) رضایت
308 4/68018 84/220 داخل گروه

، بیشترین میزان آگـاهی مربـوط بـه    3مطابق جدول 
ـ       ت محور اول منشـور حقـوق بیمـار یعنـی حـق دریاف

درصــد 5/71خـدمات مطلــوب ســالمت، بـا میــانگین   
است. کمترین میزان آگاهی مربوط بـه محـور سـوم    

گیـري  منشور حقوق بیمار یعنی حق انتخـاب و تصـمیم  

4/59آزادانه در دریافت خدمات سالمت بـا میـانگین   
درصد است. بیشترین میزان رضایت مربوط به محور 

بـه حـریم   چهارم منشور حقوق بیمار یعنی حق احتـرام 
خصوصی بیمـار و رعایـت اصـل رازداري بـا میـانگین      

درصد و کمترین میزان رضایت نیز مربوط بـه  2/58
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محور سوم منشور حقوق بیمـار یعنـی حـق انتخـاب و     
گیري آزادانه در دریافت خـدمات سـالمت بـا    تصمیم

درصد است.4/52میانگین 

فکیک محورهاي منشور حقوق بیمارمیانگین میزان آگاهی و رضایت بیماران به ت.3جدول 
رضایتآگاهیمحورهاي منشور حقوق بیمار

%9/55%5/71حق دریافت خدمات مطلوب سالمت.1
%6/52%1/66حق دریافت اطالعات به نحو مطلوب و کافی.2
%4/52%4/59حق انتخاب و تصمیم گیري آزادانه در دریافت خدمات.3
%2/58%6/68یت اصل رازداريحق احترام به حریم خصوصی بیمار و رعا.4

بحث
اند که رابطه بین میـزان برخی از مطالعات نشان داده

دار معنـی بیماران بـا جنسـیت بیمـاران،   حقوقرعایت
انـد کـه   برخی دیگـر نیـز نشـان داده   .)15,16(نیست

ــاوت     ــیت تف ــر جنس ــاران از نظ ــایت بیم ــزان رض می
یعنی زنان نسـبت بـه مـردان    ،داشته استداريمعنی

انـد دمات دریافتی رضایت بیشتري داشتهنسبت به خ
آگاهیدر برخی مطالعات، میزانهمچنین .)19-17(

تفـاوت دو جنس،بینبیمارحقوقمنشورازبیماران
دیگـري مشابههمطالعدر.)20(اندنداشتهمعناداري
يهـا بیمارسـتان درقربـانی و همکـاران  که توسط
ف بـین میـزان آگـاهی    ، اختالگرفتصورتآموزشی

مردان و زنان معنـاد گـزارش شـده اسـت و سـطح      
بیشـتر از مـردان بـا    33/37آگاهی زنان بـا میـانگین   

نیز بـا  حاضرمطالعه.)21(بوده است55/44میانگین 
داننــد، مـی دار نمطالعـاتی کـه ایــن ارتبـاط را معنــی   

همخوانی دارد. 
طی پژوهشی به این نتیجه رسـیدند  و همکاران 1مک

چه سن بیماران کمتر باشد، نسـبت بـه افـراد    که هر
رضایت کمتري دارند و دلیـل آن میانسال و مسن تر 

تر این گروه سنی از حقـوق خـود   شرا سطح آگاهی بی
ي وکیلـی و  هادر همین رابطه، یافته.)22(اند دانسته

رعایـت وبیمـاران سـن همکاران نشان داد که بـین 
ارتبـاط بیمارانبهاحترامدر حیطهفقطآنانحقوق

درومجمـوع درشد ولیمشاهدهدارمعنیمستقیم

1 Mack

. )15(ارتبـاطی مشـاهده نشـد   سنباهاحیطهایرس
سطح آگـاهی و رعایـت   مطالعه دیگري نشان داد که 

ــاوت      ــاران تف ــف بیم ــنین مختل ــار در س ــوق بیم حق
در مطالعـــه کلـــروزي و . )23(داري نـــداردمعنـــی

مشخص شد که بیماران با سـطح تحصـیالت   همکاران 
-تر، رضایت بیشـتري از عملکـرد تـیم بهداشـتی    پایین

نیز ي وکیلی و همکاران هایافته.)24(درمانی دارند
ضرورتوبیمارانحقوقرعایتمیزانکهداد نشان 

ومسـتقیم ارتبـاط یمـاران بسـطح تحصـیالت  بـا آن
نیز این مطالعه حاضري هایافته.)15(دارددارمعنی

به طوري که میـزان رضـایت   ،کندمینتایج را تایید 
هـا گروهدرصد باالتر از سایر3/71سواد با گروه بی

ــا  ــت. ام ــرار داش ــهدرق ــابهمطالع ــهمش ــطک توس
ي آموزشیهابیمارستاندرو همکاران بابامحمودي

افرادتحصیالتمیزانبینشد،انجاممازندرانشهر
رابطـه آنضرورتوبیمارانحقوقرعایتبا میزان

درکـه يامطالعـه نتـایج .)16(نشـد یافتمعناداري
،صورت گرفتگنابادشهرآموزشیيهابیمارستان

دربیمـاران آگـاهی سـطح کـه بـود آنازحـاکی 
نـدارد معنـاداري تفـاوت تحصیلیي مختلفهاگروه

همخـوانی  مطالعـه حاضـر  ي هااین نتایج با یافته.)25(
سـواد در  که میزان آگاهی در گـروه بـی  چرا،ندارد

هـا درصد کمتر از سایر گـروه 4/82مطالعه حاضر با 
.به دست آمد

اي سطح آگـاهی  در مطالعهبصیري مقدم و همکاران
درصد بیماران درباره منشـور حقـوق بیمـار را    8/76
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نین دریافتند کـه میـزان   خوب گزارش نمودند. همچ
آگاهی بیمـاران روي میـزان رعایـت منشـور حقـوق      
ــاط      ــم ارتب ــا ه ــن دو ب ــت و ای ــذار اس ــار تاثیرگ بیم

ــی ــدمعن ــدق راد .)25(داري دارن ــهمص اي در مطالع
مطالعه خود میزان آگاهی بیماران از حقـوق خـود را   
در حد ضعیف و میـانگین رضـایتمندي بیمـاران را در    
حد متوسط بـرآورد نمـوده و شـاهد وجـود رابطـه      
معنادار بین میزان آگـاهی بیمـاران از حقـوق خـود و     

حاضـر نتایج مطالعه .)11(شان بوده استرضایتمندي
درصدي بیماران از حقوق خود، 83با میانگین آگاهی 

کند.میي مطالعات فوق را تایید نهایافته
دهـد کـه   مـی مطالعه باطنی و همکاران نشـان  نتایج 

درصد از بیماران از حقوق خود در جریـان  50حدود 
اي در مطالعـه .)26(نداشـتند  بستري آگـاهی الزم را  

درصـد بـه دسـت آورده    8/74عربستان این رقم را 
ــت ــه  .)27(اس ــدد در مطالع ــن ع ــرای ــدود حاض ح

.درصد کسب شد17
میـزان  درجـات متفـاوتی از  نتایج مطالعـات مختلـف،  

انـد. وسـکویی   رعایت حقوق بیمـار را گـزارش کـرده   
53و همکاران میزان رعایت حقوق بیمـار را  اشکوري

بصـیري بـه   و )28(درصـد 7/67رنگرز، )13(درصد
.انـد گزارش کـرده )25(درصد2/65داداشینقل از 

نشـان داد کـه   و همکاراننتایج پژوهش بابامحمودي
منشور حقوق بیمار در کل جامعـه مـورد مطالعـه در    

و مطالعه )16(بود درصد موارد رعایت شده 59/14
حقوق بیمار را پایین تر از سطح دیگري میزان رعایت

ایـن نتیجـه   ،)29(نمـود مورد انتظار بیماران گزارش 
باشد.میمطالعه حاضري هابا یافتهدر تضاد

نفـر از  166اي کیفی در ترکیه که بر روي در مطالعه
بستري در دو بخش داخلی و جراحی در سـه  بیماران

دنیزلی به صورت مصاحبه صـورت  بیمارستان بزرگ 
درصد بیماران اظهار داشتند که دسترسی 91، گرفت

درصد 1/86عادالنه به خدمات سالمت وجود دارد و 
شـان حفـظ   یماران بیان کردند کـه حـریم خصوصـی   ب

محــور در مطالعـه دیگـري امتیـازِ   .)30(شـده اسـت  

احتـرام بـه   مربوط به ارائه خدمات سالمت مبتنی بـر 
95حــریم خصوصــی بیمــار و رعایــت اصــل رازداري 
75درصد، حـق دریافـت خـدمات سـالمت مطلـوب      

ـ  زان کـافی  درصد، ارائه اطالعات به نحو مطلوب و می
گیـري  درصد، و احترام به حـق انتخـاب و تصـمیم   74

درصـد 70در دریافت خدمات سالمت آزادانه بیمار
88اي در هنـد،  در مطالعـه .)31(گزارش شده است

شـده در بیمارسـتان   درصد بیماران از خـدمات ارائـه  
در سطحی فراتـر،  هااین یافته.)32(رضایت داشتند

از آنجـا  . کننـد میرا تایید مطالعه حاضري هایافته
بینـی شـده بـود کـه طـی      پـیش که در مطالعه حاضر 

، در برخــی مــوارد،  هــاآوري دادهمرحلــه جمــع 
کننــدگان باعــث ایجــاد بــودن ســواد مشــارکتپــایین

ایـن محـدودیت بـا    ،شکالتی شـود و مهامحدودیت
توسط کارشناس امور بیمارستان هاآوري دادهجمع

اي و چهره به چهـره بـه حـداقل    و به صورت مصاحبه
رسید.

نتیجه گیري
با عنایت به اینکه کمترین میزان هم در بحث آگـاهی  
و هم در بحث رضایت مربوط به محور سوم منشور 

گیـري آزادانـه   حقوق بیمار یعنی حق انتخاب و تصمیم
مـی ، بـه نظـر   بدست آمدبیمار در دریافت خدمات 

رسد براي دستیابی به میزان رضایت باالتر بیمار، باید 
هم توجه به اطالع رسانی و آمـوزش ایـن محـور بـه     

عایــت مفــاد ایــن محــور از طــرف  بیمــاران و هــم ر
دهنــدگان خــدمات ســالمت، هرچــه بیشــتر در ارائــه

گیرد.قرارکانون توجه مدیران مربوطه 

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی مصـوب در  

. بـدین وسـیله از   بـود دانشگاه علـوم پزشـکی ایـران    
ي هـا انتبیماران عزیز و نیز همکاران بیمارسـ میتما

مورد مطالعه کـه در انجـام ایـن پـژوهش همکـاري      
د.گردمیاند، تشکر و قدردانی صمیمانه داشته
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