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چکیده
حقوق بیمار یکی از محورهای شاخص در تعریف استانداردها جهت اعمال حاکمیت
خدمات بالینی است .به طوری که واژه حقوق در تمام زبانها به معنای آنچه راست
وسزاوار است ،تعریف می شود .حقوق بشر وحقوق بیمار نیز به همین شکل تعریف
میشوند .لذا دیدگاه پرستاران و بیماران نسبت به عوامل سازمانی مرتبط بارعایت حقوق
بیماران در اجرای این حقوق حائز اهمیت است .پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل
سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران صورت گرفته
است .این پژوهش یك مطالعه توصیفی تحلیلی است که طی آن  06پرستار و  106بیمار
از بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم جامعه
پژوهش را تشکیل دادند .نمونهگیری با روش سرشماری انجام شد .ابزار پژوهش
پرسشنامهای مشتمل بر  06سؤال برای جامعه بیماران و  60سؤال برای جامعه پرستاران
بود .برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوی و اعتبار صوری و برای تعیین پایایی از
روش آزمون مجدد استفاده شد .جمعآوری اطالعات بیماران ،از طریق مصاحبه
 .1کارشناس ارشد آموزش پرستاری ،مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیبهای روانی ـ اجتماعی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم ،ایالم .ایران( .نویسنده مسؤول)

Email: jouzi200081@yahoo.com
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پژوهشگر با واحد های مورد پژوهش کامل گردید ودر جامعه پرستاران توسط خود
آنها تکمیل گردید .اطالعات به دستآمده توسط نرمافزار  SPSS 16مورد تحلیل
قرارگرفت .یافتههای این پژوهش نشان داد که از دیدگاه پرستاران ارائه مراقبت ،به
موقع با میانگین وزنی  00/7( 2/06درصد) و از دیدگاه بیماران ارائه مراقبت ،همراه با
بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

احترام با میانگین وزنی  76/1( 2/04درصد) از اهمیت بیشتری برخوردار بودند .همچنین
مهمترین عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران تناسب تعداد
پرستار با بیمار با میانگین وزنی  41/7( 2/46درصد) بود .این در حالی است که
ازدیدگاه بیماران عبارت احساس امنیت روانی در پرستاران بر رعایت حقوق بیماران با
میانگین وزنی  46/1( 2/41درصد) از بیشترین اهمیت برخوردار است .با توجه به نتایج
پژوهش بین دیدگاه پرستاران و بیماران مورد مطالعه از رعایت حقوق بیمار تفاوت
وجود دارد ،اما اختالف قابل توجهی میان دیدگاه دو گروه در مورد عوامل سازمانی
مرتبط با رعایت حقوق بیمار به چشم نمیخورد .پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابهی از
دیدگاه سایر کادر درمانی ،نظیر پزشکان و ماماها انجام گیرد.

واژگان کلیدی
عوامل سازمانی ،دیدگاه ،حقوق بیمار ،پرستاران ،بیماران
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مقدمه
رعایت حقوق بیماران مهمترین قسمت مسائل اخالقی در یك بیمارستان
است که الزم است مورد عنایت قرارگیرد .توجه به حقوق بیماران و احترام به
(حسینیان 1600 ،ش .).لذا انسان موجودی با ابعاد جسمی ،روحی ،اجتماعی و معنوی
که در دوران سالمت و بیماری دارای حقوقی است (جوالیی و نیکبخت نصرآبادی،
 2660م ).و بدون کمك دیگران قادر به دفاع ،حمایت و کسب آن نیست (تامسون،

ملیا و همکاران 2666 ،م .).همچنین تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبتهای
بهداشتی درمانی ،خصوصا حفظ شأن بیمار در مقام یك انسان زمانی اهمیت مییابد
که آسیبپذیری بیمار او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام
بهداشتی درمانی قرار میدهد.
اولین قدم جدی در تثبیت مفهوم حقوق بیماران بیانیه جهانی حقوق بشر
سازمان ملل به خصوص ماده  2٢آن میباشد که به حق برخورداری از بهداشت و
مراقبتهای پزشکی در سراسر جهان اشاره دارد .بر این اساس ،برخورداری
انسانها از حقوق اساسی زیر بنای فکری سازمانهایی مانند سازمان ملل و سازمان
بهداشت جهانی است و در این میان حق دسترسی و برخورداری از سالمت و
بهداشت از همه چشمگیرتر است (آلفتریو 1600 ،ش.).
بنابراین نظارت مستمر با تأکید بر موارد اورژانسی مزیتی است که مدل
نظارت درون گروهی بر مؤسسات پزشکی دارا میباشد .بدین معنا که ،در این
مدل بازرسین هیأت نظارت در آن بخش مراقبت درمانی یا مؤسسه پزشکی مستقر
میباشند و لذا مکلف میگردند که به طور مستمر تدابیر نظارتی را به اجرا گذارند
(گارنر 2660 ،م .).لذا در سال  1601برای اولینبار منشور حقوق بیمار در ایران
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آنها یکی از عوامل مهم بهبودی و آرامش بیماران بستری در بیمارستانها است
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تدوین و از سوی معاونت سالمت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ابالغ
گردید که در سالهای اخیر مالحظات فراوانی در جهت حفظ حقوق بیماران مورد
توجه قرار گرفته است و در نهایت در سال  1600متنی جامع در مورد حقوق
بیمار ،منشور حقوق بیمار در ایران با نگاهی نو و جامع و با هدف تبیین حقوق
بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

گیرندگان خدمات سالمت و رعایت موازین اخالقی در عرصه درمان تدوین
گردید (پارساپور و همکاران 1600 ،ش.).
بنابراین ،با توجه به اهمیت موضوع و علیرغم توجه پژوهشگران به بررسی
رعایت حقوق بیمار ،تاکنون عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از
دیدگاه پرستاران و بیماران مورد توجه قرار نگرفته است ،چراکه دیدگاه پرستاران
و بیماران نسبت به عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران در اجرای این
حقوق حائز اهمیت است و در نتیجه از واردآمدن صدمات روحی و جسمی
جبرانناپذیر و کاهش اثربخشی خدمات و مراقبتهای بهداشتی درمانی جلوگیری
مینماید .لذا پژوهش حاضر در ادامه مطالعات گذشته به بررسی عوامل سازمانی
مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران میپردازد.
روش
این پژوهش یك مطالعه توصیفی تحلیلی است که به منظور تعیین عوامل
سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران و بیماران در سال
 1642انجام شد .در این بررسی کلیه پرستاران و بیماران بخشهای داخلی و
جراحی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم جامعه پژوهش را
تشکیل دادند .روش نمونهگیری به صورت در دسترس بودکه تعداد نمونه 226نفر
شامل  06پرستار و  106بیمار بود که طی یكماه انتخاب شدهاند .کلیه پرستاران،
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شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر ایالم و کلیه بیماران هوشیار بوده و بیشتر از
 20ساعت از زمان بستریشدنشان گذشته بود .در این مطالعه محیط پژوهش شامل
بیمارستانهای امام خمینی و شهید مصطفی شهر ایالم وابسته به دانشگاه علوم
سؤاالتی در مورد مشخصات جمعیتشناسی پرستاران و بیماران و  17سؤال در
مورد دیدگاه پرستاران و بیماران درباره رعایت حقوق بیمار و  11سؤال در مورد
عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماربود استفاده شد .پرسشنامههای مربوط
به پرستاران جهت تکمیل در اختیار آنها قرار گرفت و پرسشنامههای مربوط به
بیماران توسط خود پژوهشگر و به مدت یكماه از طریق مصاحبه با بیماران
تکمیل شد و دیدگاههای آنها در درباره رعایت حقوق بیمار و عوامل سازمانی
مرتبط ،با رعایت حقوق بیمار در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،با مقیاس لیکرت و با گزینههای کامال
موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم سنجیده شد .بنابراین ،امتیاز هر
آیتم عوامل مربوط به رعایت حقوق بیمار و عوامل سازمانی حداقل  1و حداکثر ٢
بود .در صورتی که آزمودنی گزینه کامالً موافقم را انتخاب میکرد نمره  ٢و اگر
کامالً مخالفم را انتخاب میکرد ،نمره  1میگرفت .در مجموع چنانچه امتیاز
حاصله  2و کمتر از آن بود ،نظر مخالف جامعه پژوهشی محسوب میشد ،نمره 6
به عنوان بیتفاوت و نمرات چهار و بیشتر از آن به عنوان نظر موافق جامعه
پژوهشی محسوب میگردید .برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوی و برای
تعیین پایایی از روش آزمون مجدد استفاده شد ( .)r=6/46-6/42جهت جمعآوری
اطالعات پرسشنامههای مربوط به پرستاران جهت تکمیل در اختیار آنها قرار
گرفت و پرسشنامههای مربوط به بیماران توسط پژوهشگراز طریق مصاحبه با
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بیماران تکمیل شد .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS

 16و آزمونهای آماری مناسب در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری نظیر فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از نمونههای آماری مربع کای
بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

استفاده شد.
یافتهها
مطالعه حاضر به عنوان یك مطالعه توصیفی تحلیلی ،اطالعاتی را در خصوص
دیدگاه دو گروه پرستاران و بیماران در مورد رعایت حقوق بیمار و عوامل
سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران در اختیار گذاشته است.
در گروه پرستاران از نظر جنسیت  ٢1/7درصد زن بودند .حداقل سن
پرستاران  26و حدکثر  ٢0سال با میانگین و انحراف معیار  66/0٢±7/44بود .از
نظر وضعیت تأهل  %76متأهل بودند .اکثریت پرستاران ( 70/6درصد) مدرک
تحصیلی کارشناسی پرستاری داشتند .بیش از یكسوم ( 6٢/0درصد) پرستاران
مورد مطالعه تا  ٢سال سابقه کار داشتند .سابقه کاری پرستاران مرد بیشتر از
پرستاران زن مورد مطالعه بوده به نحوی که  00/6درصد از پرستاران مرد و 16/6
درصد از پرستاران زن بیشتر از  10سال سابقه کاری داشتند و این اختالف سابقه
از نظر آماری معنیدار بوده است ( .)P=6/61٢از نظر وضعیت استخدام تقریبا
نیمی از پرستاران ( 00/7درصد) رسمی بودند.
در گروه بیماران از نظر جنسیت  00/1درصد زن بودند .حداقل سن بیماران
 10و حدکثر  0٢سال با میانگین وانحراف معیار  01/٢0±16/76سال بود .اکثر
واحدهای مورد پژوهش در جامعه بیماران ( 76/0درصد) متأهل بودند20/1 .
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درصد از واحدهای مورد پژوهش در جامعه بیماران با بیشترین فراوانی دارای
تحصیالت دبیرستانی بودند .از نظر وضعیت درآمد واحدهای مورد پژوهش در
جامعه بیماران  ٢0/0درصد وضعیت درآمد نسبتاَ کافی داشتند .اکثریت بیماران
یافتههای پژوهش نشان داد که در مورد آگاهی پرستاران و بیماران از حقوق
بیمار که  00/0درصد از پرستاران منشور حقوق بیمار را دیدهاند ،ولی تنها 00/6
درصد از آنها از مفاد منشور حقوق بیمار اطالع داشتند .این درحالی است که
 16/0درصد از بیماران منشور حقوق بیمار را دیدهاند و تنها  6/0درصد از بیماران
از مفاد منشور حقوق بیمار اطالع داشتند.
جدول  :1توزیع فراواني و میانگین وزني عبارات رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران در
بیمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ایالم
رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران
عبارت
1
2
6
0
٢
0

رعایت حقوق بیمار

فراواني و درصد
موافقم

نظری ندارم

مخالفم

٢2

6

٢

%00/7

%٢

%0/6

مراقبت ،همراه با احترام ارائه

07

٢

0

میشود.

%70/6

%0/6

%16/6

بین بیماران در دریافت مراقبت،

17

0

64

تبعیض وجود دارد.

%20/6

%0/7

%0٢

پزشك معالج به بیمار معرفی

01

0

16

میشود.

%00/6

%16

%21/7

پرستار و سایر اعضای گروه

20

6

61

معالج به بیمار معرفی نمیشوند.

%06/6

%٢

%٢1/7

اطالعات ضروری در خصوص

6٢

16

1٢

مراقبت ،به موقع ارائه میشود.

میانگین وزني
2/06
2/0٢
 2/60
2/00
 2/60
2/66
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( 4٢/0درصد) دارای دفترچه بیمه درمانی بودند.
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%٢6/0

%10/7

%2٢

بیماری به بیمار ارائه میشود.
7
0

بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

حفظ پوشش بیماران در حضور

11

0

0٢

دیگران رعایت نمیشود.

%10/6

%0/7

%7٢

24

16

10

%00/6

%21/7

%66

12

0

00

%26

%0/7

%76/6

خواست و نظر بیمار در مورد
شیوه درمان و مراقبت مورد
توجه واقع میشود.

4

اطالعات مربوط به بیماران در
حضور بیماران و همراهان
دیگر مطرح میشود.

16

 2/٢0

2/10

2/٢6

عوارض احتمالی درمان به
صورتی که قابل درک برای

60

16

12

بیماران باشد توضیح داده

%06/6

%10/7

%26

2/06

میشود.
11
12

پزشکان و پرستاران رازدار

0

0

٢6

بیمار نیستند.

%0/7

%16

%06/6

26

11

20

%60/6

%10/6

%06/6

اطالعات کافی در مورد پوشش
بیمه ،تعرفه و هزینهها به بیمار
ارائه نمیشود.

16

 2/70

 2/6٢

به بیمار گفته میشود که
میتواند از معاینه و مورد مطالعه

16

4

60

قرارگرفتن توسط دانشجویان

%21/7

%1٢

%06/6

1/٢0

امتناع کند.
10

هرگز بیمار ،مجبور به

62

0

26

%٢6/6

%16

%66/6

امکان دسترسی بیمار به پرونده

14

٢

60

پزشکی خود وجود ندارد.

%61/7

%0/6

%06

مشارکت در تحقیقات بالینی
نمیشود.
1٢

 1/76

 2/20
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هرزمان که نیاز باشد بیمار به

60

6

22

پرستارخود دسترسی دارد.

%46

%6

%16

در مجموع حقوق بیمار رعایت

02

0

12

میشود.

%76

%16

%26

2/20
2/٢

جدول فوق نشان میدهد از دیدگاه پرستاران دو عبارت  1و  11به ترتیب
«مراقبت ،به موقع ارائه میشود» با میانگین وزنی  2/06و «پزشکان و پرستاران
رازدار بیمار نیستند» با میانگین وزنی  2/70از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.
الزم به ذکر است که عبارت  11به صورت منفی آورده شده و میانگین وزنی آن
معکوس محاسبه شده که  0/7درصد ازپرستاران با این عبارت موافق بودند.
همچنین دو عبارت  16و  10به ترتیب «به بیمار گفته میشود که میتواند از
معاینه و مورد مطالعه قرارگرفتن توسط دانشجویان امتناع کند» با میانگین وزنی
 1/٢0و «هرگز بیمار ،مجبور به مشارکت در تحقیقات بالینی نمیشود» با میانگین
وزنی  1/76از دیدگاه پرستاران از اهمیت کمتری برخوردار بودند .ضمناً عبارت
 10به صورت منفی آورده شده که  ٢6/6درصد از پرستاران با این عبارت موافق
بودند و عبارت هفدهم «در مجموع حقوق بیمار رعایت میشود» از دیدگاه
پرستاران با میانگین وزنی  2/٢بود که در این عبارت  %76پرستاران موافق این
بودند که در مجموع حقوق بیمار رعایت میشود.
یافتههای پژوهش در مورد دیدگاه بیماران درباره رعایت حقوق بیمار دو
عبارت «مراقبت ،همراه با احترام ارائه میشود» با میانگین وزنی  2/04و «هر
زمان که نیاز باشد ،بیمار به پرستار خود دسترسی دارد» با میانگین وزنی  2/٢0از
اهمیت بیشتری برخوردار بودند .همچنین دو عبارت «اطالعات کافی در مورد

حسن جوزی ارکوازی ،طاهره اشکتراب ،محمود عباسی ،علی دلپیشه ،رستم منتی ،لیال شهمیر

 در جدول فوق میانگین وزنی عبارات ستاره دار به صورت معکوس محاسبه شده است.
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پوشش بیمه ،تعرفه و هزینهها به بیمار ارائه نمیشود» با میانگین وزنی  1/07و «به
بیمار گفته میشود که میتواند از معاینه و مورد مطالعه قرارگرفتن توسط
دانشجویان امتناع کند» با میانگین وزنی  1/60از دیدگاه بیماران از اهمیت کمتری
برخوردار بودند .الزم به ذکر است که عبارت «اطالعات کافی در مورد پوشش
بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

بیمه ،تعرفه و هزینهها به بیمار ارائه نمیشود» به صورت منفی آورده شده و
میانگین وزنی آن معکوس محاسبه شده که  71/2درصد بیماران با این عبارت
موافق بودند و عبارت «در مجموع حقوق بیمار رعایت میشود» از دیدگاه بیماران
با میانگین وزنی  2/61بود که در این عبارت  %0٢بیماران موافق این بودند که در
مجموع حقوق بیمار رعایت میشود.
جدول  :2توزیع فراواني و میانگین وزني عبارات عوامل سازماني مرتبط با رعایت حقوق
بیماراز دیدگاه پرستاران در بیمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ایالم
رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران
عبارت
1

رعایت حقوق بیمار

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

نظارت بر اقدامات درمانی بر

٢1

1

0

رعایت حقوق بیمار مؤثر است.

%0٢

%1/7

%16/6

16

0

00

%10/7

%0/7

%70/7

فراهمبودن امکانات و تجهیزات
2

فراواني و درصد

کافی بر رعایت حقوق بیمار
مؤثر نیست.

میانگین وزني
2/72

 2/06

اعتقاد مدیران و پزشکان بر
6

رعایت حقوق بیماران سبب

60

16

12

رعایت حقوق بیماران توسط

%06/6

%10/7

%26

2/06

پرستاران میگردد.
0

آموزش رعایت حقوق بیمار به

٢6

٢

٢

پرستاران بر رعایت حقوق

%06/6

%0/6

%0/6

2/7٢
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بیمار مؤثر است.
رعایت استانداردهای مراقبتی
٢

%٢

%16

%0٢

4

0

07

%1٢

%0/7

%70/6

تناسب تعداد پرستار با بیمار بر

٢٢

0

1

رعایت حقوق بیمار مؤثر است.

%41/7

%0/7

%1/7

٢0

0

2

%46

%0/7

%6/6

16

0

00

%10/7

%16

%76/6

٢6

6

6

%00/6

%٢

%٢

4

4

02

%1٢

%1٢

%76

سبب رعایت حقوق بیمار
نمیگردد.
رسیدگی به وضعیت رفاهی

0

کارکنان بر رعایت حقوق
بیمار مؤثر نیست.

7

کاهش ساعت کاری پرستاران
0

بر رعایت حقوق بیماران مؤثر
است.
آگاهی بیماران از حقوق و

4

مسؤولیتهای خود بر رعایت
حقوق آنها مؤثر نیست.
احساس امنیت روانی در

16

پرستاران بر رعایت حقوق
بیماران مؤثر است.
احساس امنیت روانی در

11

بیماران بر رعایت حقوق آنها
مؤثر نیست.

 2/06

 2/06

2/46

2/07

 2/٢0

2/06

 2/٢٢

 در جدول فوق میانگین وزنی عبارات ستارهدار به صورت معکوس محاسبه شده است.

جدول فوق نشان میدهد در مورد عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق
بیمار دو عبارت  7و  0به ترتیب «تناسب تعداد پرستار با بیمار بر رعایت حقوق
بیمار مؤثر است» با میانگین وزنی  2/46و «کاهش ساعت کاری پرستاران بر
رعایت حقوق بیماران مؤثر است» با میانگین وزنی  2/07عباراتی بودند که از

حسن جوزی ارکوازی ،طاهره اشکتراب ،محمود عباسی ،علی دلپیشه ،رستم منتی ،لیال شهمیر

6

0

٢1
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دیدگاه پرستاران به عنوان مهمترین عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار
مشخص شدهاند .همچنین دو عبارت  6و  11به ترتیب «فراهمبودن امکانات و
تجهیزات کافی بر رعایت حقوق بیمار مؤثر نیست» با میانگین وزنی  2/06و
«احساس امنیت روانی در بیماران بر رعایت حقوق آنها مؤثر نیست» با میانگین
بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

وزنی  2/٢٢کمتراز دیدگاه پرستاران مورد توجه بوده است.
یافتههای پژوهش در مورد دیدگاه بیماران درباره عوامل سازمانی مرتبط با
رعایت حقوق بیمار ،از دیدگاه بیماران دو عبارت «تناسب تعداد پرستار با بیمار
بر رعایت حقوق بیمار مؤثر است» با میانگین وزنی  2/74و «احساس امنیت
روانی در پرستاران بر رعایت حقوق بیماران مؤثر است» با میانگین وزنی 2/41
عباراتی بودند که از دیدگاه بیماران به عنوان مهمترین عوامل سازمانی مرتبط با
رعایت حقوق بیمار مشخص شدهاند .همچنین دو عبارات «رعایت استاندارد های
مراقبتی سبب رعایت حقوق بیمار نمیگردد» با میانگین وزنی  2/62و «رسیدگی
به وضعیت رفاهی کارکنان بر رعایت حقوق بیمار مؤثر نیست» با میانگین وزنی
 2/٢2کمتر از دیدگاه بیماران مورد توجه بوده است .الزم به ذکر است که عبارت
 ٢و  0به صورت منفی آورده شده که در مورد عبارت «رعایت استانداردهای
مراقبتی سبب رعایت حقوق بیمار نمیگردد»  60/4درصد بیماران با این عبارت
موافق بودند و در مورد عبارت «رسیدگی به وضعیت رفاهی کارکنان بر رعایت
حقوق بیمار مؤثر نیست»  1٢/0درصد بیماران با این عبارت موافق بودند.
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بحث
اکثر واحدهای مورد پژوهش در جامعه پرستاران ( 06/6درصد) در دامنه
سنی  26-24سال و کمترین فراوانی ( 1/7درصد) را گروه باالتر از  ٢6سال به
سال با میانگین و انحراف معیار  66/0٢±7/44بوده است .همچنین اکثر واحدهای
مورد مطالعه در گروه بیماران ( 61/2درصد) در دامنه سنی  06-٢6سال بودند و
میانگین و انحراف معیار سن واحدهای مورد مطالعه  01/٢0±16/76میباشد .نتایج
حاصل از پژوهش نصیریانی و همکاران ( 1600ش ).نشان داد میانگین گروه سنی
پرستاران  61/20±٢/٢2بود (نصیریانی و همکاران 1600 ،ش .).در پژوهش حاکمن و
همکاران ( 2660م ).میانگین گروه سنی پرستاران  62±7/72بود (هاکان ،اوزگور و

همکاران 2660 ،م .).در پژوهش پارساپور و همکاران ( )1600میانگین گروه سنی
بیماران  00/٢7±17/60میباشد (پارساپورو همکاران 1600 ،ش.).
بیشتر واحدهای مورد پژوهش در گروه پرستاران ( )%76متأهل بودند که در
گروه بیماران نیز از نظر وضعیت تأهل  76/0درصد متأهل بودند .در پژوهش
هوشمند و همکاران ( 160٢ش ).از نظر وضعیت تأهل  %77پرستاران متأهل بودند
(هوشمند و همکاران 160٢ ،ش .).همچنین در مطالعه نصیریانی و همکاران ( 1600ش).
از نظر وضعیت تأهل به ترتیب  %77و  07/٢درصد پرستاران متأهل بودند
(نصیریانی و همکاران 1600 ،ش ).که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارند.
 70/6درصد واحدهای مورد پژوهش در گروه پرستاران دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی پرستاری بودند .در پژوهش نصیریانی و همکاران ( 1600ش).
 06/0پرستاران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری بودند .در پژوهش
رنگرز جدی و ربیعی  06/0درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری

حسن جوزی ارکوازی ،طاهره اشکتراب ،محمود عباسی ،علی دلپیشه ،رستم منتی ،لیال شهمیر
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بودند که این مطالعات با پژوهش حاضر همخوانی دارند (رنگرز جدی و ربیعی160٢ ،

ش.).
در جامعه بیماران  77/٢درصد بیماران تحصیالت کمتر از دیپلم داشتند .در
پژوهش مصدق راد و اثنیعشری ( 1606ش %06 ).بیماران تحصیالت کمتر از
بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

دیپلم داشتند (مصدق راد و اثنیعشری 1606 ،ش.).
اکثریت بیماران ( 4٢/0درصد) دارای بیمه درمانی بودند .همچنین بر اساس
نوع دفترچه درمانی تقریباَ نیمی از بیماران ( 07/7درصد) دارای دفترچه بیمه
خدمات درمانی بودند .در پژوهش مصدق راد و اثنیعشری ( 1606ش06/1 ).
درصد بیماران دارای بیمه درمانی بودهاند که به نظر میرسد با توجه به افزایش
تحت پوشش قراردادن افراد توسط بیمهها ،یافتههای فوق بدست آمده است.
تقریباً نیمی از واحدهای مورد پژوهش در گروه پرستارا ن ( 00/6درصد) از
مفاد منشور حقوق بیمار اطالع داشتند ،در حالی که اکثریت بیماران (02/٢
درصد) از مفاد منشور حقوق بیمار اطالع نداشتند .این مسأله نیز ضرورت
اطالعرسانی هرچه بیشتر توسط پرستاران و سایر اعضای تیم سالمت به بیماران را
نمایان میکند .در پژوهش زولفیکار و اولسو ( 2661م ).در کشور ترکیه در ارتباط
با اطالع بیماران از مفاد منشورحقوق بیمار  %26بیماران از حقوق خود اطالع
داشتند (ذوالفقار و اولسو 2661 ،م.).
از دیدگاه پرستاران عبارت «مراقبت ،به موقع ارائه میشود» با  00/7درصد
به عنوان مهمترین نتایج رعایت حقوق بیمار در نظر گرفته شده است .این در
حالی است که از دیدگاه بیماران عبارت «مراقبت ،همراه با احترام ارائه میشود»
با  76/1درصد از اهمیت بیشتری برخوردار بود .مطالعه اوسکویی اشکوری و
همکاران ( 1600ش ).یافتهها نشان میدهد  %00بیماران اظهار نمودند که مراقبت
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همراه با احترام بوده است و همچنین در این پزوهش  %70بیماران اعتقاد داشتند
که رفتار کارکنان با همراهان آنها مؤدبانه و محترمانه بوده است (وسکویی

اشکوری ،کریمی و همکاران 1600 ،ش .).همچنین مطالعه حسنیان ( 1600ش ).دیدگاه
درصد آنها نسبت به حق قبول مراقبت و درمان یا امتناع از آنها دارای نگرش
مثبت بودند (حسینیان 1600 ،ش ).که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
در کل عبارت «در مجموع حقوق بیمار رعایت میشود» از دیدگاه پرستاران
با میانگین وزنی  2/٢بود که در این عبارت  %76پرستاران موافق این بودند که در
مجموع حقوق بیمار رعایت میشود و از دیدگاه بیماران با میانگین وزنی  2/61بود
که بیانگر آن است که  %0٢بیماران موافق این بودند که در مجموع حقوق بیمار
رعایت میشود.
در پژوهش سلیمی و همکاران ( 1600ش ).یافتهها نشان داد که بیشترین میزان
رعایت ،مربوط به درمان و مراقبت مطلوب و مؤثر همراه با احترام بدون توجه به
عوامل نژادی ،فرهنگی ،مذهبی و قومی بود که با یافتههای این پژوهش همخوانی
دارد (سلیمی و یارمحمدیان 1600 ،ش .).در پژوهش حسنیان ( 1600ش ).در مورد
رعایت حقوق مددجو  06/7درصد پرستاران دارای دیدگاه مثبت بودند .در مطالعه
لیدو و همکاران ( 1440م ).دیدگاه  %0٢پرستاران این بود که حقوق بیمار رعایت
میشود (لدو و همکاران 1440 ،م .).در مطالعه رنگرز جدی و ربیعی ( 1606ش).
دیدگاه پزشکان و پرستاران در مورد رعایت حقوق بیمار  70/2درصد بود.
در مورد عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران دو
عبارت «تناسب تعداد پرستار با بیمار بر رعایت حقوق بیمار مؤثر است» با
میانگین وزنی  41/7( 2/46درصد) و «کاهش ساعت کاری پرستاران بر رعایت
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پرستاران نسبت به رعایت حق احترام نسبت به بیماران  %0٢مثبت بود و 07/7

 / 211فصلنامه اخالق پزشکی

سال هفتم ،شماره بیستوسوم ،بهار 2931

حقوق بیماران مؤثر است» با میانگین وزنی  )%46( 2/07عباراتی بودند که از
دیدگاه پرستاران به عنوان مهمترین عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار
مشخص شدهاند .این در حالی است که از دیدگاه بیماران دو عبارت «تناسب تعداد
پرستار با بیمار بر رعایت حقوق بیمار مؤثر است» با میانگین وزنی 00/4( 2/74
بررسی عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران وبیماران ...

درصد) و «احساس امنیت روانی در پرستاران بر رعایت حقوق بیماران مؤثر
است» با میانگین وزنی  46/1( 2/41درصد) عباراتی بودند که از دیدگاه بیماران
به عنوان مهمترین عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار مشخص شدهاند.
همانطوری که از دیدگاه پرستاران و بیماران در نتایج این پژوهش مشخص
است ،برطرفکردن موانع عوامل سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار در ارتقای
رعایت حقوق بیمار مؤثراست .در پژوهش هوشمند ( 160٢ش ).یکی از طبقات
مهم گروهبندی شده در عوامل تسهیلکننده ،عوامل مربوط به سازمان بوده است
که از جمله این عوامل میتوان به فراهمکردن امکانات و تجهیزات ،وجود نیروی
ماهر کافی ،رعایت حقوق پرستاران ،باالبردن استانداردهای مراقبتی و رسیدگی به
وضعیت رفاهی کارکنان اشاره کرد.
مراکو و همکاران ( 2661م ).در این خصوص مینویسند ،معموالً پرستاران در
تماس نزدیكتر و در موقعیت مناسبتری برای حمایت از بیماران هستند ،اما تا
به حال چنین نقشی را به عهده نگرفتهاند که علت آن کمبود پرسنل ،نداشتن وقت
کافی و عدم برخورداری از آموزش مناسب درباره این موضوع بوده است (مراکو و

همکاران 2661 ،م .).محمدی ( 1677ش ).نیز در این باره مینویسد ،با وجود
بیمارستانهای غیر استاندارد ،کمبود امکانات ،عدم تأمین پرسنل کافی و فضای
فیزیکی کاری نامطلوب نمیتوان انتظار رعایت حقوق بیمار را داشت (محمدی،

 1677ش.).
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نتیجهگیری
مفهوم حقوق بیماران مقولهای است که هنوز جای بحث و صحبت بسیار دارد
و هر قدمی برای شناخت و گسترش آن برداشته شود ،میتواند بیماران را در
پژوهش حاضر نشان میدهد که بین دیدگاه پرستاران و بیماران مورد مطالعه از
مفاد منشور حقوق بیمار و نیز رعایت حقوق بیمار تفاوت وجود دارد .با وجود این
که چندسال است از نصب منشور حقوق بیماران در بیمارستانها میگذرد ،اما
میزان اطالع بیماران از نصب و مفاد این منشور در حد پایین است .در مورد عوامل
سازمانی مرتبط با رعایت حقوق بیمار نظرات دو گروه پرستاران و بیماران نزدیك
به هم بوده و اختالف قابل توجهی میان دیدگاه دو گروه در مورد عوامل سازمانی
مرتبط با رعایت حقوق بیمار به چشم نمیخورد و این در واقع نشاندهنده تأکید
دو گروه بر رفع این موانع است .فعالیتهای که الزم است بیش از پیش مورد
توجه مسؤوالن و سیاستگزاران قرار گیرد ارائه برنامههای آموزشی برای کل
جامعه ،بیماران و ارائهدهندگان خدمات در زمینه حقوق بیماران از طریق رسانهها،
طراحی برنامههای مشخص برای نظارت و پایش رعایت قوانین و مقررات در این
زمینه میباشد و همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابهی در سایر بخشها
نظیر بخش روانی و از دیدگاه سایر کادر درمانی ،نظیر پزشکان و ماماها انجام
گیرد.
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