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Abstract 

 

Background and purpose: Many studies investigated patient rights in Iran in the past decade, 

but there is few information on the awareness of cancer patients about their rights. This study was 

conducted to evaluate the awareness of hospitalized cancer patients about patient bill of rights.  

Materials and methods: In a cross-sectional study 200 patients with cancer in oncology ward 

in Sari Imam Khomeini Hospital were recruited and face to face interviews were conducted (in 2014). 

Information was collected in a four-part survey questionnaire based on patient bill of rights. Data analysis 

was performed in SPSS10. 

Results: The patients were 56.5% males and the mean age was 55.5±16.62 years. Among the 

patients 34% were illiterate and 17% were found to be with low literacy. The majority of the participants 

(79%) had not seen the patient bill of rights and 16% had low information about that. Also, most of the 

participants (98%) reported poor performance of the hospital staff in providing the patients with the 

contents of patient bill of rights at the time of registration and conditions and treatment costs at the time 

of admission. There were significant relationships between the scores for knowledge on patient bill of 

rights, educational level, occupation, and income.  

Conclusion: In this study, the patients did not have enough information about their rights, 

therefore, appropriate planning is needed to increase awareness among patients about their rights. 
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 مجـــلـــــه دانــشــــگاه عـــلــــوم پـــزشــكـــــي مـــازنــــدران

 (061-004)   0931سال    شهریور   041بيست و ششم   شماره دوره 

 0931 شهریور،  041ره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         دوره بيست و ششم، شما        061

 پژوهشی

 حقوق منشور از سرطانی بیماران آگاهی بررسی

 ها بیمارستان در آن رعایت و بیمار
 

     1موسوی ناهید

   2یعقوبیان محبوبه  

 3رنجبر منصور    

 چكیده
 و آگتاه  زمینته در امتا است  شده انجام زیاد گذشته دهه در ایران در بیمار حقوق زمینه در تحقیقات هدف: و سابقه

 سرطان  بیماران آگاه بررس   هدف با حاضر مطالعه لذا .اس  نگرفته انجام چندان  مطالعه سرطان  بیماران حقوق رعای 
 .ه اس گرفت انجامبیمارستان  دربیمار  حقوق منشور از

 022بتا. شتد انجتام 3131ستا  در ستار  خمین  )ره( امام بیمارستان در تحلیل  -توصیف  مطالعه این ها:اد و روشمو
 استا  بتر قستمت  چهار پرسش نامه قالب در اطالعات .شد مصاحبه رو به صورت رودر انکولوژ  بخش در سرطان  بیمار

 .شد انجام  32SPSS افزارنرم از فادهاست با هاداده آنالیز آور  گردید وجمع بیمار حقوق منشور

 ستوادکت  درصتد( و13 ستواد)بت  اکثریت  بودند و سا  5/55 ±50/35 سن  با میانگین درصد از بیماران، مرد 5/55 ها:یافته
 کت  حتد در اطالعتات  بیماران درصد 35 وتنها بودند ندیده را بیمار حقوق درصد( منشور 13) اکثری  .بودند درصد( 31)

 در بیمار حقوق منشور مفاد دریاف " مورد دو رعای  درصد( 39اکثری  ) بیماران حقوق رعای  وضعی  مورد در .دداشتن

 چنتینهت  .نمودنتد اعالن ضعیف حد در را "پذیرش زمان در بین پیش قابل ها هزینه و ضوابط دریاف " و "پذیرش زمان
 .(p=222/2) شد مشاهده دار  معن  درآمد رابطه و شغل داشتن تحصیالت، سطح و منشور از آگاه  نمرات بین

 بته نیتاز آگتاه  سطح افزایش برا  و ندارند آگاه  خودشان حقوق از بیماران که داد نشان مطالعه این نتایج استنتاج:
 .اس  وکامل  جامع ریز برنامه
 

 بیماران سرطان  بیمار حقوق حقوق، رعای  آگاه ،واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 بستیار  درمان  -بهداشت  خدمات سیست  در امروزه

 کته شتده تعریف حقوق  بیماران برا  دنیا کشورها  از
 روزانته ها فعالی  ط  در سالم  خدمات دهندگانارائه
 از یکت  بیمتار حقوق (.3)هستند آن رعای  به ملزم خود

 اعمتا  جهت  استتانداردها تعیتین در شاخص محورها 

 اولین برا  3193 سا  در. اس  بالین  خدمات حاکمی 
 و تستت از و نتدویتتتایتتران ت در بیمتتار حقتتوق منشتتور بتتار
 آمتتوزش و درمتتان ، تهداشتتتب وزارت ستتالم  اون تمعتت

 استا  بر درمان  -بهداشت  مراکز. گردید ابالغ پزشک 

  وقتحق ورتمنش ادتمف که دتشدن موظف دستورالعمل این
 

  :yaghobian2005 @yahoo.com E-mail            سار  نسیبه ومامائ  پرستار  دانشکده سار : -محبوبه یعقوبیانمولف مسئول: 

 ایران سار  مازندران، پزشگ  علوم دانشگاه پرستار ، .کارشنا 3
 ایران سار ، مازندران، پزشگ  علوم دانشگاه نسیبه، مامائ  و پرستار  دانشکده ،پرستار  مدیری  گروه پرستار ، دکتر  . دانشجو 0
 ایران سار ، مازندران، پزشک  علوم دانشگاه ،پزشک  توسعه و مطالعات مرکز ،ستادیارا. 1
 :  35/3/3135تاریخ تصویب :            3/1/3133 تاریخ ارجاع جه  اصالحات :           3/5/3133 تاریخ دریاف 
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 نو همکارا ناهید موسوی     

 063     0931، شهریور  041دوره بيست و ششم، شماره                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                    

 پژوهشی

 .(0)نماینتد نصتب روی  قابل و مناسب مکان در رابیمار 

 مراکتز بته بیمتار حقتوق منشتور ابتالغ و تدوین رغ عل 

 کتردن سهی  و بیماران نمودن آگاه اهمی  و کشور درمان 

 حقتوق شمردن محترم و درمان برا  گیر تصمی  در هاآن

 روزهتتا  تعتتداد کتتاهش و بهبتتود  در آن تتتاریر و بیمتتار

 و آگتاه  درصتد کته دهدم  نشان هابررس  ،(1)بستر 

 دنیا و کشور لفمخت مناطق در بیمار حقوق رعای  میزان

 همکتاران و اشتکور  تهران در که طور به اس  متفاوت

 بیمتتاران حقتتوق از رضتتای  منتتد  میتتزان 3191 درستتا 

 پزشتگ  علتوم دانشتگاه بعه تا ها  بیمارستان در بستر 

 همکتارانش و محمتود  با و با (3)درصد 0/51 را تهران

 میتزان مازندران پزشک  علوم دانشگاه ها بیمارستان در

 گتتزارش درصتتد 53/33 تنهتتا را بیمتتار حقتتوق عایتت ر

 بیمتاران آگتاه  همکارانش و kuzu ترکیه در .(5)نمودند

درحتال   (5)نمودنتد گتزارش درصد 3 را خود حقوق از

 از نیمت  کته است  نمتوده گتزارش روسیه از fotaki که

 بیمتاران .(1)نداشتند آگاه  خود حقوق از دهندگانپاسخ

 آگتاه  بته نیتاز ختود صختا شترایط دلیتل بته سرطان 

 حال  در این .دارند تر بیش حقوق رعای  نیز و تردقیق

 توجتته ایتتران در شتتده انجتتام مطالعتتات اکثتتر کتته استت 

 و آگتاه  ستطح جهت  از سترطان  بیمتاران به تر ک 

 ا مطالعته کته طتور بته است  شده آنان حقوق رعای 

 کته اس  حال  در واین نگردید مشاهده آنان به منحصر

 در سترطان  بیمتاران آگتاه  و همکاران Ererترکیه  در

 بتا .(9)انتدنموده اعالن درصد 1/31 درمان را رد حق باره

 شناستتائ  کتته  یجتتاآن از فتتوق، متتوارد گتترفتن نظتتر در

 اعالن پژوهش  ها اولوی  از آن رعای  و بیمار حقوق

 بتا مطالعته حاضتر است ، درمتان معاونت  ستو  از شده

 کانسر  بیماران حقوق رعای  و ه آگا میزان تعیین هدف

 .اس  شده انجام سار  خمین  امام بیمارستان در
 

 مواد و روش ها
بتوده  تحلیلت  -توصتیف  مطالعه یک حاضر مطالعه

 بخش در بستر  بیماران کلیه را پژوهش جامعه که اس 

 .دادندتشکیل م  سار  خمین  امام بیمارستان انکولوژ 

 وستطح نمونته حجت  فرمتو  از استتفاده بتا نمونته تعداد

 آگاه  نسب  درنظرگرفتن ( وp=5/2) و درصد 35 اطمینان

 قرار و (1،9)مشابه مطالعات در خود حقوق درباره بیماران

 در بستتر  بیمتاران وتعتداد نمونته حج  فرمو  در دادن

 نفتر022، ستار  خمین  امام بیمارستان انکولوژ  بخش

 .شد آورد بر

ر  تگیتهتنمونت وبتود  دستر  در گیر نمونه روش

 بختش بته مراجعته بتا (3131تابستتان) متاه سته عرض در

 توستط اطالعتات ور آگرد روش. شد انجام انکولوژ 

 انجتام بتود، شتده طراح  قسم  درچهار که نامهپرسش

 اتصتمشخ دربتاره ستوا  30 شتامل او  قسم  .گرف 

 تاهتل، تحصتیالت، ستن، ،جنس شامل واجتماع  فرد 

 روزهتا  بیمته، نوع سکون ، محل ،مدآدر میزان شغل،

سرطان  مرحله ،سرطان نوع بستر ، دفعات تعداد بستر ،

 منشتور آیتا این کته درباره سواالت  شامل دوم قسم  و

میزان آگاه   دارند؟ اند؟، اطالعات را دیده بیمار حقوق

 انتد؟آورده بته دست  کجتا این اطالعتات را از و ؟آنان 

 و بیمتتار حقتتوق یتت رعا دربتتاره ستتوا  02 ستتوم قستتم 

 چترا که این عنوان با باز سوا  یک شامل چهارم قسم 

  .اس  بوده اید؟نکرده درخواس  را خود حقوق

محتتو   که جای آن از نامه،پرسش در مورد روای 

 روایت  شتده استخراج بیمار حقوق منشور متن از نامهپرسش

 روش از پایتای  ستنجش بترا  ول  نشد ارزیاب  محتو 

 بستتگ هت  ضتریب که اس  شده استفاده کردن نی  دو

15/2=r بیست  بتا نامتهپرسش سوم قسم  .آمد دس  به 

 پاستخ. شتدند بنتد طبقته ده تتا صفر از هاپاسخ و سوا 

 کتامالً پاستخ و امتیتاز است ، صتفر نشتده رعایت  اصالً

 دارا  نامتهپرستش. گرفت  امتیاز ده اس ، شده رعای 

 طتور به باشدم  امتیاز 022 حداکثر و صفر امتیاز حداقل

 تا 51 بین وامتیاز ضعیف رعای  55 تا صفر بین امتیاز که

 نظتر در ختو  رعای  022 تا 313 امتیاز و متوسط 311

 یک فقط) گرپرسش توسط نامهپرسش تکمیل .شد گرفته

 بتا رو در رو مصتاحبه بتا و (طتر  اصتل  مجریتان از نفر

 انجتام  انکولتوژ بختش در و تترخیص حا  در بیماران
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 بيمار حقوق منشور از سرطاني بيماران آگاهي
 

 0931 شهریور،  041ره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         دوره بيست و ششم، شما        011

 کته سا  12 از باالتر و سا  39 زیر برا  بیماران .گرف 

 مصتاحبه آنتان همراهتان بتا نبودنتد، پاسخ گوی  به قادر

 بتا رضتای ، صتورت در بیماران برا  بقیه .گرف  انجام

مصتاحبه   نظر مورد بخش در مناسب مکان  در خودشان

 ضتمن گترپتژوهش بیماران، از پرسش از قبل. انجام شد

تایید  و مصاحبه جه  آنان موافق  کسب و خود معرف 

 محرمانته نیستواطالعات ایشان نام ذکر به نیاز  که نکته این

 گرپژوهش .اس  نموده مبادرت مصاحبه به ماند، خواهد

 بته متاهسه ط  در پژوهش  معاون  از نامه معرف  ارائه با

 مراجعته ستار  خمینت  امتام بیمارستان انکولوژ  بخش

 تحلیتل و تجزیته برا  .اس  پرداخته گیر نمونه به نموده و

 شتده استتفاده 32SPSS آمار  افزارنرم از آمار  اطالعات

 هتا از آمتارچنتین بترا  تجزیته و تحلیتل دادههت  .اس 

و استنباط  )ضتریب  توصیف  )میانگین و انحراف معیار(

عنتوان ستطح بته p استتفاده گردیتد. ه  بستگ  پیرسون(

  رفته شد.دار در نظر گمعن 
 

 یافته ها
  نفتتر، 022 از کتته داد نشتتان متتدهآ دستت  بتته نتتتایج

  ستتن میتتانگین بتتا متترد درصتتد 5/55 و زن درصتتد 5/31

 بتاالترین و 33 ستن تترینک  و بودند سا  50/35±5/55

 درصتد تترینبیش تحصیالت نظر از .اس  بوده سا  95 آن

 درصتد 35/5 و ابتتدائ  درصتد 31سواد،ب ( درصد 13)

 و مجترد بقیته و متاهل بیماران درصد 5/92. بودند دیپل 

 بیمتاران از نیمت  از بتیش. بودنتد مرده همسر درصد3/2 تنها

 بیمتاران درآمتد میتانگین. نداشتتند شغل  (درصد 5/52)

 اقامت  شتهر در درصتد 5/51 .اس  بوده تومان هزار پانصد

 05 و اجتمائ  تامین درصد 5/35 بیمه نوع نظر از. داشتند

 .بودنتد روستتای  درصد 5/39 و درمان  ماتخد درصد

. است  بتوده روز 33/3 ±31/3 بستتر  روزهتا  میانگین

 بستتر  وحتداقل بتار 1/3 ±15/5 بستر  دفعات میانگین

  نتتوع نظتتر از .استت  بتتوده بتتار 12 آن حتتداکثر و بتتاریتتک

 ختون سترطان( درصد 30 )سرطان نوع ترینبیش سرطان

 بتوده (درصتد 5/01) گتوارش دستتگاه سترطان و ولنف

  ستترطان یتتک مرحلتته در بیمتتاران درصتتد 53 .استت 

 قسم  در. داشتند قرار 1 مرحله در درصد 5/3 وتنها بودند

 حقتوق منشور آیا کهشد سوا  نابیمار از نامهپرسش دوم

 اصتالً کته نمودنتد اعتالن درصتد 13 اید؟ دیده را بیمار

 در .بودنتد دیده را منشور آنان درصد 03 تنها و اندندیده

 ستوا  در بیمتار حقتوق منشتور مورد در اطالعات مورد

 منشتور از اطالعتات  آیتا کته شد سوا  بیماران از بعد 

 اطتال کته نمودنتد اعالن درصد 93 ؟ دارید بیمار حقوق

 ستوا  در. داشتتند آگاه  درصد 35 تنها و نداری  عات 

 کته گرفت  قترار پرسش مورد آنان آگاه  میزان بعد 

 جتدو ) نمودنتد ارزیتاب  ک  رحددرا  آن میزان همگ 

 .(3 شماره
 

وضعی  آگاه  بیماران کانسر  بخش انکولتوژ   :1جدول شماره 

 3131از منشور حقوق بیماردر سا  
 

 (درصد) تعداد آگاه 

 (35) 10 ک 

 (93) 359 ندارد

 (322) 022 کل

 

 اطالعات  منبع شد خواسته بیماران از دیگر سوا  در

 کتته نماینتتد مشتتخص را یمتتارب حقتتوق منشتتور متتورد در

 بوده بیمارستان شان اطالعات  منبع، نمودند اعالن همگ 

 رعایت  دربتاره ستوا  02 نامهپرسش سوم قسم  در .اس 

 در هاپاسخ. گردید پرسش بیماران از بیمار حقوق منشور

 سوا  3 سوا  02 از. اس  گردیده درج 0 شماره جدو 

 برختورد  یتا شتده ذکر موارد با بیماران که این دلیل به

 فهرس  از دانستندنم  اشدرباره چیز  اصالً یا نداشتند

 حقتوق رعایت  گتذار نمره در و شدند حذف سواالت

 .نشد ارزشیاب  بیمار
 

وضتعی  رعایت  حقتوق بیمتاران کانستر  بختش  :2جدول شماره 

 3131انکولوژ  از منشور حقوق بیماردر سا  
 

 (درصد) تعداد رعای  حقوق بیمار

 (5/15) 13 خو  (352-329)

 (51) 305 متوسط(321-53)

 (5/3) 1 ضعیف(51-2)

 (322) 022 کل
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 نو همکارا ناهید موسوی     

 010     0931، شهریور  041دوره بيست و ششم، شماره                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                    

 پژوهشی

توزیتع فراوانت  رعایت  حقتوق  1در جدو  شماره 

بیماران سرطان  بخش انکولوژ  از منشور حقوق بیمتار 

 به تفضیل آورده شده اس .

 در کته طورهمان بیمار حقوق رعای  میزان مورد در

 متوستط حد رادر آن اکثری  ده اس ،آم 1 شماره جدو 

در حتتد  را آن رعایتت  درصتتد 5/3 و تنهتتا (درصتتد51)

 و 31/321 ±1/35نمرات  میانگین .نمودند ارزیاب  ضعیف

 .اس  بوده 315 امتیاز حداکثر و 35 امتیاز حداقل

 نمرات بین پیرسون بستگ  ه  مطالعه حاضر، ضریب در

  بتا منشتور دیتدن بیمتارو حقتوق منشور از آگاه  میزان

99/2=r 2225/2 و=p داده نشتتتان را دار معنتتت  رابطتتته 

 نمترات بتین پیرستون بستتگ  ه  ضریب چنینه  .اس 

 منشور باره در اطالعات داشتن و منشور از آگاه  میزان

 داده نشتان را دار معنت  رابطته p=2225/2 و r=39/2با 

 و منشور از آگاه  میزان بین رابطه نتایج، دیگر از .اس 

 وداشتتن r=03/2 شتغل بتا داشتتن ،r=05/2سواد با  طحس

 نشان را دار معن  رابطه p=2225/2 و  r=00/2 درآمد با

 متغیرهتا  وستایر بیمتار حقتوق رعایت  بتین .اس  داده

 متورد در .نگردیتد مشتاهده دار معنت  ارتبتا  ا زمینه

 در را ختتود حقتتوق چتترا" کتته نامتتهپرستتش آختتر ستتوا 

 اعتالن (درصد 13) درصد ینتربیش، "نکردید خواس 

 اعتالن درصتد 05 و نداشتتی  آگتاه  اصتالً کته نمودند

 درمتان در حقوقمان درخواس  بودی  نگران نمودند که

 رعایت  کته نمودند اعالن درصد 0 تنها و بگذارد بد ارر

 .اس  بوده مطلو  حد در شان حقوق
 

 بحث
 بیمتتاران اکثتتر دادکتته نشتتان مطالعتته ایتتن نتتتایج

 تنهتا انتدو ندیتده اصالً را بیمار حقوق رمنشو(درصد13)

 و یعقوبیتان مطالعته در.نمودنتد مشاهده را آن درصد 03

  کپزشتت علتتوم دانشتتگاه هتتا  ن بیمارستتتا در همکتتاران

 منشتور بیمتاران درصتد 3/51 که گزارش شد ران مازند

 را منشتور صتد در 5/15 وفقتط اند ندیده را بیمار حقوق

  .(3)بودند دیده

 گتزارشو همکتاران جتوز   ارکواز  نیز ایالم در

 منشتتور از( درصتتد 5/90) بیمتتاران اکثریتت  کتته نمودنتتد

 منشتور صد در 9/31 تنها و نداشتند اطالع  بیمار حقوق

 .(32)بودند دیده را
 

 3131توزیع فراوان  رعای  حقوق بیماران کانسر  بخش انکولوژ  از منشور حقوق بیماردر سا   :3جدول شماره 
 

 منشور حقوق بیمار موارد شماره
 خو (32-1)

 تعداد )درصد(

 متوسط(5-3)

 (درصد) تعداد

 ضعیف(1-2)

 (درصد) تعداد

 (5/2) 3 (3) 0 ( 5/39) 331 زبان و بر اسا  احترام و شأن و منزل  انسان ،دریاف  خدمات مطلو  بدون توجه به قوم، فرهنگ، مذهب، جنس، سن  3

 ( 5/3) 3 ( 5/3) 1 (33) 399 ان ممکن و با احترام به وق  بیمارترین زم دریاف  خدمات مطلو  در سریع 0

 (0) 3 - (39)335 دریاف  خدمات مطلو  در مواقع اورژانس بدون توجه به تأمین هزینه ها 1

 (5/39) 13 (5) 32 ( 93) 355 دریاف  خدمات مطلو  به همراه تأمین کلیه امکانات رفاه  پایه و ضرور  3

 (33) 39 (3) 3 (95) 19 طلو  بر اسا  دانش روز عدال  و اولوی  ها  درمان دریاف  خدمات م 5

 (39) 335 - (0) 3 دریاف  مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش 5

 (39) 335  (0) 3 دریاف  ضوابط و هزینه ها  قابل پیش بین  در زمان پذیرش 1

 (5/03) 31 (19) 15 (5/32) 93 (غیرهر، پزشک، دانشجو و شناخ  نام، مسئولی  و رتبه اعضاء گروه پزشک )پرستا 9

 (5/02) 33  (5/13) 353 ها  تشخیص  و درمان  و نقا  قوت و ضعف هر روش عوارض  احتمال ، شناخ  روش 3

 (5/13) 53 (5/33) 33  (غیرهنحوه دسترس  به کلیه اعضاء اصل  گروه پزشک  در طو  درمان )پزشک، پرستار و  32

 ( 51) 333 ( 5/3) 1 ( 5/33) 91 اف  کلیه اطالعات رب  شده در پرونده و تصویر پروندهدری 33

 (05) 52 (9) 35 (51)313 انتخا  پزشک و مرکز ارائه خدمات و نظر خواه  از پزشک دوم به عنوان مشاور 30

 (5/35) 11 (5/3) 1 (90) 353 غیرهمانند خودکش  و ها  پیشنهاد  پس از آگاه  از عوارض احتمال  مگر در موارد   قبو  و یا رد درمان 31

 (1) 33 ( 5/2) 3 (5/30) 395 خصوص برا  کودکه احترام به حری  خصوص  بیمار در کلیه مراحل مراقب  اع  از تشخیص و درمان و همراه با یک فرد معتمد ب 33

 (9) 35  (30) 393 ارد  که قانون استثناء کرده اس .رعای  اصل رازدار  راجع به کلیه اطالعات مربو  به بیمار مگر در مو 35

 ( 53) 300 (5/3) 1 ( 5/11) 15 دسترس  به اطالعات بیمار فقط برا  بیمار و گروه درمان  و افراد مجاز از طرف بیمار و افراد  که به حک  قانون مجاز تلق  شده اند. 35

 - - - دریاف  خدمات مطلو  در مواقع اورژانس و انتقا  بیمار به مراکز مجهز تر در صورت نیاز 31

 - - - اطالع از کلیه اقدامات  که ماهی  پژوهش  دارند 39

 - - - شرک  و یا عدم شرک  در هر گونه پژوهش )گرفتن اجازه از شما( 33

 - - - صورت نقص حقوق خود بر طبق منشور حقوقترین زمان و شکای  در  دریاف  خسارت در کوتاه 02
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 بيمار حقوق منشور از سرطاني بيماران آگاهي
 

 0931 شهریور،  041ره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         دوره بيست و ششم، شما        011

 کته نمودنتد اعتالن همکارانش و Ozdemir ترکیه در

 مستائل از تحقیتق در کننتده شترک  پزشکان درصد 32

 در .(33)بودنتد نخوانتده چیتز  نداشتندو آگاه  قانون 

 نمودنتد همکتاران اعتالن و االستالم  حج  نیز همدان

 آشتنائ  بیمتار حقتوق منشتور با بیماران درصد 0/55 که

 .(30)داشتند آشنائ  آن با درصد 1/03 تنها و نداشته

 بیمتاران تنها نه که اس  نکته این گویا  فوق نتایج

 و قتتوانین و بیمتتار حقتتوق منشتتور از نیتتز انکپزشتت حتتت 

 بتترا . ندارنتتد ختتوب  آگتتاه  آن بتته مربتتو  مقتتررات

 در شترک  درمتان ، و بهداشت  مراکز کارکنان آگاه 

 الزامت   کپزشت اختالق و مقتررات و قوانین ها کال 

 و پتذیرش هنگام در توانم  بیماران آگاه  برا  .اس 

 بته شتان حقتوق بتا را بیمتاران زمتان، تترینمناسب در یا

 کتابچته بروشتور، پمفلت ، جملته از) مختلف ها روش

 صتورت دو هتر به امکان صورت در و( غیره و آموزش 

 آموزشت  هتا بیمارستتان در .نمود آشنا شفاه  و کتب 

 و نوشته صورت به بیمار حقوق منشور نیز، پژوهش مورد

 بیمتاران اما بود شده نصب هابخش ها  راهرو در مدون

 آن فهمیتتدن و خوانتتدن بتته قتتادر مختلتتف دالیتتل بتته

 بتا مصتاحبه در آمتده دس ه ب اطالعات آن گواه.نبودند

 منشتور آیتا" شتد ستوا  بیمتاران از .است  بتوده بیماران

 ،نمودنتد اعتالن درصتد 35که  " ایددیده را بیمار حقوق

 اگتتر "شتتد پرستتش آنتتان از بعتتد  ستتوا  در.انتتد دیتتده

 میتزان چته به دارید بیمار حقوق منشور درباره اطالعات 

 را آن همگت که  " کنیتد؟ م  ارزیاب  ا خودر اطالعات

 اطتالع بته نیتاز که دهدم  نشان این. نمودند ارزیاب  ک 

 بته بیمتاران تنهتا نته .هست  تتر بتیش آموزش و رسان 

 صورت به شوندبلکه مطلع باید نوشتار  و کتب  صورت

 ستواالت پاستخ قرارگیرنتدتا آمتوزش تحت  نیز شفاه 

 بیماران از دیگر سوال  در .نمایند یاف در را شده مطر 

 بیمتار حقتوق منشور از آگاه  و اطالعات منبع مورد در

 از را ختود اطالعتات همگت  که آمد دس ه ب گونه این

 دست  بته متورد ایتن.آورده بودنتد  دست ه ب بیمارستان

 کنتدمت  راهنمائ  گونه این ودرمان بهداش  اندرکاران

 بیمارستتتان حاضتتر ا حتت در بیمتتاران اطالعتتات منبتتع کتته

 بته را تمرکزمان تا باشد قوت  نقطه تواندم  واین هاس 

 آمتوزش وقسم  نمائی  بهداشت  و درمان  مراکز سو 

  .دهی  توسعه و تقوی  را

 بیمتاران حقتوق رعای  مطالعه حاضر دیگر نتایج از

 حقتوق منشور بند بیس  از. اس  بوده بخش در سرطان 

 جتوا  بت  02و31،39،33 هشتمار یعنت  آن بنتد 3 بیمار

 در کته ایتن ویتا ندنداشتت آن از اطالعت  یا بیماران. ماند

 نکترده ختورد  بر آن با بیمارستان در اقام  مدت طو 

 انجام همکاران و یعقوبیان توسط که ا مطالعه در .بودند

 منشتور 3 شماره مورد در را آگاه  ترینک  بیماران شد

 فعالی  در رک ش عدم و شرک  حق"یعن  بیمار حقوق

 (.3)نمودند اعالن "پژوهش

 آگتاه  ترینک  نیز یزد شهر در همکاران و بکائ 

( درصدضتعیف 5/51) بیمار منشورحقوق 3 شماره بند را

 در نیز تهران در همکاران و قیاروندیان (.31)نمودند اعالن

 بته دادنتد انجام سرطان  بیمار 32 حضور با که ا مطالعه

 در شترک  درباره بیماران اطالعات که رسیدند نتیجه این

 فترم تکمیتل از بعد و قبل آگاهانه رضای  و بالین  مطالعات

 حتال  در ایتن و (33)اس  بوده ضعیف آگاهانه رضای 

 از ا مطالعته در همکتاران و Cervo ایتالیتا در کته اس 

 5/15 فقط نمودندکه پرسش بانک بیو باره در بیمار 312

 متورد در اطالعتات  کتهاین از بعد .داشتند اطالعات درصد

 حاضتر آنتان از درصتد 5/51 شتد، داده آنان به بیوبانک

   (.35)نمایند کمک سرطان مورد در تحقیقات به که شدند

 حقتتوق استت  کتته فرآینتتد  آگاهانتته رضتتای 

 آنتان از وحفاظت  تحقیقات در انسان  کنندگانشرک 

 حفت  را اس  شده تثبی  3313 بلمون  گزارش در که

 وانصتاف ،مزایتا افتراد حقتوق به احترام وشامل ایدنمم 

 اساست  جتزء سته شامل آگاهانه رضای . اس  وعدال 

 .(35)استت  بتتودن داوطلبانتته و مناستتب درک اطالعتتات،

 الزامت  هاانسان رو  تحقیقات تمام در فوق موارد رعای 

 و حمایت  بته نیاز که سرطان  بیماران به خصوص اس 

 و Bergenmara ستتوئد در .دارنتتد تتتر بتتیش حفاظتت 
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 نو همکارا ناهید موسوی     

 019     0931، شهریور  041دوره بيست و ششم، شماره                                     مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                    

 پژوهشی

بته  های  ژاسترات باید که نمایندم  پیشنهاد نیز همکاران

 رضای  مورد را در بیماران دانش  نیازها  تا کارگرف 

 مطالعتات در بیمتاران  کته به خصوص داد افزایش آگاهانه

 دیگتتر نتتتایج از .(31)نماینتتدمتت  شتترک  ستترطان بتتالین 

 در بیمتار حقتوق رمنشو مفاد دریاف  عدم حاضر مطالعه

 منشور بندها جزء مورد این که بوده اس  پذیرش زمان

 متورد کته نمودنتد اعتالن درصد 39 بیماراس  و حقوق

 و Devroey ننمودنتتد. دریافتت  پتتذیرش هنگتتام را فتتوق

 تتربتیش کته نمودنتد گتزارش ختود مطالعه در همکاران

 ارتباطتتات، بتتاره در استت  شتده گتتزارش کتته مشتکالت 

 مراقبتت  دهنتتدگانختتدمات نتختتا  ان،بیمتتار طالعتتاتا

 بیمتاران فایتل از بتردار  کپت  به مربو  قوق و سالمت 

 دهندگان ارائه توسط خدمات وکیفی  آگاهانه ،رضای 

  .(39)اس  بوده

 عتدم حاضر مطالعه در آمده دس ه ب تایجن دیگر از

 قابتل ها هزینه و ضوابط دریاف "یعن  39مورد رعای 

 در طورکتههمان. اس  بوده" شپذیر زمان در بین  پیش

 ه  اگر و نداشتند شغل  یا بیماران اکثر اس  آمده نتایج

 بتتوده نتتاچیز بستتیار آنتتان درآمتتد متوستتط بودنتتد شتتاغل

 قابتل هتا  هزینته و ضوابط به بیماران نمودن آشنا.اس 

 مهت  این انجام و اس  واجب و ضرور  امر  بین پیش

 وضتعی  عوض در ول  نداشته بیمارستان برا  ا هزینه

 داده فرصت  بیمتاران بته و نماید م  تر مشخص را بیمار

 رد ویتا درمتان ادامته بترا  را گزینته بهتترین تتا شودم 

  .نماید انتخا  درمان

 آگتاه  نمرات ارتبا   مطالعه حاضر دیگر نتایج از

 و داشتتتن تحصتتیل ، وستتنوات بیمتتار حقتتوق منشتتور از

 آوردن دست  بته چگونته آمتد، در میتزان شغل، نداشتن

 بتا که بوده اس  منشور دیدن و منشور باره در آطالعات

 مطالعته بتا داردامتا ختوان  هت  (3-31)تحقیقات  گزارش

Bergenmara عوامتل و دانتش بتین کته (31)همکاران و 

 موقعیت  و تحصتیالت جنستی ، ستن، اجتماع ، بالین ،

 ندارد. خوان ه  نکردند، پیدا دار  معن  رابطه تاهل

 بیمتاران از مصتاحبه پایتان در که باز سوا  مورد در

 منشور مفاد از بیماران اکثر که داد نشان نتایج شد، سوا 

 شتده این به منجر دانش عدم و نبودند مطلع بیمار حقوق

 کته طتور بته نکنند درخواس  را خود حقوق که اس 

 05 امتا. نداشتتند آگتاه  کته نمودنتد اعتالن درصد 13

 را متانحقتوق بتودی  نگتران "کته نمودند اعالن درصد

 درمتتان بتتر بتتد ارتتر درخواستت  ایتتن و کنتتی  درخواستت 

 کته دهدم  نشان بیماران دادن پاسخ گونه این ."بگذارد

 مفتاد اجرا  به تر بیش توجه باید هابیمارستان مسئولین

 اگتر نیایدکته پتیش بیمار برا  شبهه این تا نمایند منشور

 مواهتتب یرستتا از بنمایتتد را ختتود حقتتوق درخواستت 

 .شد خواهد نصیبب 

 مطالعته ایتنمحدودی  مطالعه حاضر ایتن بتود کته 

 استت  شتتده انجتتام ستتار  آموزشتت  بیمارستتتان در فقتتط

 در بیمتتتاران حقتتتوق ورعایتتت  آگتتتاه  از واطالعتتت 

  .وجود ندارد خصوص  ها  بیمارستان
 

 سپاسگزاری
 در پتژوهش طر  وحمای  سفارش به پژوهش این

 پزشتگ  علتوم دانشتگاه -31HSR-5شماره  به سالم  نظام

 مستولین از وستیله بتدین.است  پذیرفتته انجتام مازندران

 انکولتوژ  بخش کانسر  بیماران و مرکز آن وکارکنان

  .آیدم  عمل به وتشکر تقدیر واحد آن صبور وکارکنان
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