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 مقاله پژوهشي

  مار در یت حقوق بیت موجود و مورد انتظار رعایوضع از يماران بستریدرك ب
 هیاروم یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراکز آموزش

 

  6يرمویتسا مه، 5یفرزانه قاسم، 4زاده ن قاسمینازآفر، 3یمیبهلول رح، 2يرضا صفدر، ٭1محمد جبرائیلی

  
  26/12/1391تاریخ پذیرش  26/10/1391تاریخ دریافت 

  
  چكيده

ارائـه کننـده    يهـا  سازمانباعث شده که ، روز افزون در عرصه علوم پزشکی و همچنین افزایش آگاهی و انتظارات مشتریان يها شرفتیپ: نه و هدفيش زميپ
تالش مضاعفی در جهت برآورده کردن نیازها  ها مارستانیب ژهیبه و ها سازمانن یکه ا يمشتري گرا و رقابتی مبدل گردند. به طور يها طیمحخدمات سالمت به 

ن خدمات ارائه دهندگا يت آن از سویف شده که رعایتعر یماران حقوقیب يبرا، ایدن ياز کشورها ياری. در نظام سالمت بسکنند یمو انتظارات فزاینده بیماران 
  مار انجام گرفت.یت حقوق بیت موجود و مورد انتظار رعایوضع از يماران بسترین درك بییتعمطالعه حاضر به منظور است.  يضرور، سالمت

انجام  هیاروم یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یدر مراکز آموزش يماران بسترینفر از ب 385 يبر رو 1391در سال  یمقطع به صورتاین مطالعه : مواد و روش کار 
د قـرار  ییـ آن مـورد تا  ییایو پا ییپرسشنامه خود ساخته که روا ماران بر اساسیدگاه بیانتخاب شدند. د يا مرحلهچند  يا طبقه يریگرفت که به روش نمونه گ

  ل شد. یتحل t-testدو و  یخ يها آزمونو با استفاده از  SPSSد. اطالعات توسط نرم افزار آماري یگرد یبررس، گرفت
ن فاصله موجود در یشتریکه ب يطور به باشد یمشتر یب ها آنت یت موجود رعایمار از وضعیحقوق ب گانه پنج ماران در ابعادینشان داد که انتظار ب جینتا: ها افتهي

نشان داد که در همه  يج آزمون آماری. نتاباشد یم)  -/.36(  يو رازدار یم خصوصین فاصله در بعد احترام به حری) و کمتر -63/1(  یافت اطالعات کافیبعد در
  ).  > P 05/0( باشد یم دار معنیماران یب انتظار ت موردیت موجود و وضعین وضعیفاصله ب، ابعاد

لـذا   .باشـد  یمـ مـاران  یانتظـار ب  مـورد  سـطح  از پـایین تـر   مطالعه مورد يها مارستانیبمار در یت حقوق بیزان رعاین که میبا توجه به ا: نتيجه گيري بحث و
شـوند و   هـا  آن یاخالقـ  -يا حرفـه ش تعهـد  یارائه کنندگان خدمات سالمت موجب افـزا  يضمن خدمت برا یآموزش يها دوره يبا برگزار یستیبا ها مارستانیب

   ده شود.یشیمراقبت اند يریم گیدر تصم ها آنمار و مشارکت یبه ب یمناسب جهت ارائه اطالعات کاف يها هیرون یهمچن
 يماران بستریب، فاصله، ت مورد انتظاریوضع، ت موجودیوضع، درك، ماریحقوق ب: ها واژه ديکل
  

  219-224ص ، 1392خرداد ، 44پی در پی ، شماره سوم، دوره یازدهم، مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه
 

   0441-2234897: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه؛ تلفن: مکاتبهآدرس 
Email: jabraily@gmail.com 

 

                                                
اطالعات سالمت دانشگاه علوم  يگروه فناور يئت علمي، عضو هيتهران، مرب يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يت اطالعات بهداشتيريمد يتخصص يدکترا يدانشجو ١

 *سنده مسئول)يه (نوياروم يپزشک
 تهران يت اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشکيريگروه مد يئت علميار، عضو هيدانش ٢
 هياروم ياطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشک يگروه فناور يئت علميار، عضو هياستاد ٣
   تهران يدانشگاه علوم پزشک ياخالق پزشک يتخصص يدکترا يشجودان ٤
  هياروم يکارشناس اتاق عمل دانشگاه علوم پزشک ٥

 هياروم يشکپزوم عل گاهانشد لعماق اتناس رشکا ٦

 مقدمه
روز افـزون در عرصـه علـوم پزشـکی و همچنـین       هـاي  یشرفتپ

ارائـه   يهـا سازمانباعث شده که ، افزایش آگاهی و انتظارات مشتریان
مشتري گرا و رقـابتی مبـدل    هاي یطمحکننده خدمات سالمت را به 

، خود هاي یتفعالبراي توسعه و تداوم  ها سازمان). لذا این 2،1گردند(
و  اندیشندیماثربخشی آن  -به ارتقاي کیفیت خدمات همراه با هزینه

ان یت مشـتر یق جلـب رضـا  یـ طر این ممکن نخواهد بـود مگـر از  
ارائه دهنده خـدمات در بخـش    يهاسازمان). در حال حاضر 4،3(

تالش مضاعفی در جهـت بـرآورده    ها یمارستانب یژهبه وسالمت و 
 در بیمار حقوق .کنندیمکردن نیازها و انتظارات فزاینده بیماران 

 بیمار براي مؤثر مراقبت در که است انتظاراتی واقع در بیمارستان

 ). 5است( انتظارات این تأمین مسئول بیمارستان و دارد وجود
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 يموريتسا هم، زاده، فرزانه قاسمي نازآفرين قاسممحمد جبرائيلي، رضا صفدري، بهلول رحيمي، 
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 يبــرا، ایــدن ياز کشــورها ياریامــروزه در نظــام ســالمت بســ
ارائه دهنـدگان   يت آن از سویف شده که رعایتعر یماران حقوقیب

ز منشـور حقـوق   یدر کشور ما ن ).6است( يضرور، خدمات سالمت
معاونـت ســالمت وزارت   ين و از سـو یتـدو  1381مـار در سـال   یب

البته  د.یبه مراکز تابعه ارسال گرد یبهداشت درمان و آموزش پزشک
منشور ن ی). ا7در آن انجام گرفت( 1390ز در آبان ماه ین یاصالحات

م یتنظـ  یانیـ ک تبصـره پا یـ بند بـه همـراه    37و  یمحور کل 5در 
افت خدمات یمنشور شامل حق در گانه پنج يمحورها ده است.یگرد

حق انتخاب ی، افت اطالعات به نحو مطلوب و کافیحق در، مطلوب
ــم ــم گیو تص ــه ب يری ــار در دریآزادان ــالمت یم ــدمات س ــت خ   ، اف

و در  يت اصـل رازدار یـ مـار و رعا یب یم خصوصیحق احترام به حر
ات است که یبه شکا یدگیبه نظام کارآمد رس یت حق دسترسینها

 ده اسـت یـ ن گردیتـدو بنـد   3و  9، 7، 4، 14ک در یب هر یبه ترت
)10-8(. 

مار ین و ابالغ منشور حقوق بید توجه داشت که اگر چه تدویبا
 یاما زمـان ، باشد یمماران یحقوق ب يفایارزشمند در جهت ا یاقدام

دات الزم جهـت  یـ دوار بـود کـه تمه  یت مفاد آن امیبه رعا توان یم
، نفعـان  يذه یتوجه همه جانبه به حقوق کل، مناسب يفرهنگ ساز

ن لحاظ یشدن منشور و هم چن ییاجرا يراهکارها، موانع ییشناسا
 يهـا  شـاخص از  یکـ یمـاران بـه عنـوان    یت حقـوق ب یـ نمودن رعا

هـدف   ).10-12د(ه خدمات سالمت فراهم گردیمراکز ارا یابیارزش
ت موجـود و  یوضـع  از يماران بسـتر ین درك بییتعز ین مطالعه نیا

 . باشد یممار یت حقوق بیمورد انتظار رعا
  

  ها روشمواد و 
کـه بـه صـورت     اسـت  تحلیلـی  یتوصـیف  نـوع  از تحقیق روش

 کلیه شامل د. جامعه آماريیانجام گرد 1391در خرداد ماه  یمقطع

 که به روش ه استیارومی مراکز آموزشی درمان در يبستر بیماران

 يها بخشدر  ها آننفر از  385 يا مرحلهچند  يا طبقه نمونه گیري
پرسشنامه خود سـاخته  ، داده يابزار گردآور مختلف انتخاب شدند.

منشـور   گانـه  پـنج  ب و بـر اسـاس ابعـاد    و الف بود که در دو بخش
حق ی، افت اطالعات کافیدر، افت خدمات مطلوبیدرمار (یحقوق ب

مـار و  یب یم خصوصیاحترام به حر، آزادانه يریم گیانتخاب و تصم
بـه   یدگیبـه نظـام کارآمـد رسـ     یو دسترسـ  يت اصـل رازدار یرعا

 در ابتـدا ، شـد  خواسته بیماران از و گردید توزیع و تهیه ) اتیشکا

ت مـورد  یاز وضع درکشانبر اساس  موجود را يها مؤلفه، الف بخش

ار یـ ق معیـ ( از طر.کننـد  رتبـه بنـدي   مار رایت حقوق بیرعا انتظار
 درکشـان  اساس بر، ب در بخش ) سپسیانتخاب 5کرت و از نوع یل

مـار در ارائـه خـدمات    یت حقـوق ب یـ زان رعایـ م ت موجودیاز وضع
ن ابزار یا ییبندي نمودند. روا رتبه ها یژگیو همان لحاظ به سالمت

افـت نظـرات   یو در یم موجود در متون معتبر علمـ یبر اساس مفاه
ق محاسـبه  یـ ز از طریپرسشنامه ن ییاین شد. پاییصاحب نظران تع

 ین منظـور پرسشـنامه طراحـ   یـ شد. به ا یبررس یدرون یهمبستگ
ي، نفر از جامعـه پـژوهش داده شـد و پـس از گـردآور      15شده به 

ل با اسـتفاده  یبدست آمد. تحل 0.82آن  يکرونباخ برا يمقدار آلفا
 انجام شد . SPSSيافزار آمار از نرم

  
   ها افتهي

درصد) جمع  83آن ( يتا 320ع شده یپرسشنامه توز 385از 
درصـد   3/72، مؤنـث پاسـخ دهنـدگان   درصد از  58/ 2شد.  يآور

درصــد  75و  یالت دانشــگاهیتحصــ يدرصــد دارا 6/62، متأهــل
مارستان مراجعه ین بار به بیماران اولیدرصد ب 65ن بودند. یشهرنش

  . باشد یمروز 4/4 يبستر ين روزهایانگیداشتند و م
ت موجود و مورد انتظار یاز وضع يماران بستریدرك ب یبررس 

 گانـه  پـنج  ابعـاد  ک ازیـ در موارد مربوط به هر  ماریت حقوق بیرعا
افت مطلوب خـدمات سـالمت   یطه دریمار نشان داد در حیحقوق ب

 )-03/2ت مناسـب ( یفین فاصله مربوط به ارائه خدمات با کیشتریب
ض یچ گونـه تبعـ  ین فاصله ارائه خدمات سالمت بـدون هـ  یو کمتر

مربـوط   یکافافت اطالعات یطه درین فاصله در حیشتریب، )-31/0(
نقـاط ضـعف و قـوت و    ی، درمان يها روشمار در مورد یب یبه آگاه

کامـل ارائـه کننـدگان     ین فاصـله معرفـ  ی) و کمتـر -03/2عوارض(
م یطه حق انتخاب و تصمی. در حباشد یم) -77/0مار (یخدمات به ب

مار یتوسط ب ین فاصله مربوط به انتخاب روش درمانیشتریب يریگ
مـار  یر پزشـکان توسـط ب  یفاصله مشاوره با سـا ن ی) و کمتر-31/1(
و  یم خصوصـ یطه احترام بـه حـر  ین فاصله در حیشتریب، )-25/0(

، نــهیمــار در تمــام مراحــل معایب یم خصوصــیحفــظ حــر يرازدار
ــخ ــانیتش ــر-60/0( ص و درم ــله رعای) و کمت ــن فاص ــول ی ت اص

طــه یدر ح، )-20/0مـار ( یب یاطالعــات پرونـده پزشــک  یمحرمـانگ 
افـت  ین فاصـله مربـوط بـه در   یشـتر یمـار ب یت بیبه شـکا  یدگیرس

) و -82/0زمـان (  نیتـر  در کوتـاه  یپزشـک  ياز خطا یخسارت ناش
نقض حقوق خود به  يمار در صورت ادعایت بین فاصله شکایکمتر

  .)1(جدول شماره  باشد یم) -35/0( صالح يذمراکز 
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 درک بيماران بستري از وضعيت موجود و مورد انتظار رعايت حقوق بيمار در مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه
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   و ت موجودیوضع، انتظار ت موردیوضع از يماران بسترینمرات درك ب میانگین :)۱(جدول شماره 
  گانه پنج ابعاد به مربوط موارد از یک هر در آن فاصله

 فاصله  درك انتظار موارد مرتبط  ماریابعاد حقوق ب

  افت مطلوبیدر
  خدمات سالمت

 -31/0  14/4 45/4  )یتیو جنس یمذهبی، ض( قومیچ گونه تبعیارائه خدمات سالمت بدون ه
 -42/0  22/4 64/4 یت درمانیعدالت و اولو يبر مبنا ارائه خدمات سالمت

 -22/1  34/3 56/4  ماریب یو منزلت انسان حفظشانارائه خدمات سالمت با 
 -03/2  85/2 88/4  ت مناسبیفیبا ک ارائه خدمات سالمت

 -54/1  23/3 77/4  ن درد و عوارضیارائه خدمات سالمت با کمتر

  افتیدر
  یاطالعات کاف

 -48/1  84/2 32/4  رشیمار هنگام پذیمار از مفاد منشور حقوق بیب یآگاه
 -06/1  78/2 84/3  رشیمار هنگام پذیبه ب یمارستانیب يها نهیهزاعالم 

 -77/0  35/3 12/4  ماریکامل ارائه کنندگان خدمات به ب یمعرف
 -38/3  17/2 55/4  نقاط ضعف و قوت و عوارضی، درمان يها روشمار در مورد یب یآگاه

 -48/1  96/2 44/4  ت موجودیساده و قابل وضع یمار به زبانیآموزش الزم به ب

  و حق انتخاب
  يریم گیتصم

 -56/0  78/3 34/4  ماریانتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سالمت توسط ب
 -31/1  11/3 42/4  ماریتوسط ب یانتخاب روش درمان

 -45/0  32/3 77/3  یپژوهش يها طرحشرکت آزادانه در 
 -25/0  98/3 23/4  ماریر پزشکان توسط بیمشاوره با سا

 -52/0  43/3 95/3  و انتخاب يریم گیتصم يمار برایب یزمان کاف داشتن

  میاحترام به حر
  و یخصوص
  يرازدار

 -60/0  85/3 48/4  ص و درمانیتشخ، نهیمار در تمام مراحل معایب یم خصوصیحفظ حر
 -36/0  96/3 32/4  ص و درمانینه تشخیمار در تمام مراحل معایپوشش مناسب ب

 -20/0  34/4 54/4  ماریب یاطالعات پرونده پزشک یت اصول محرمانگیرعا
 -24/0  43/3 76/3  ص و درمانیمار در تمام مراحل تشخیحضور همراه ب

 -35/0  47/3 82/3  يموارد ضرورمار فقط در یمختلف بدن ب يها قسمتمشاهده 

  یدگینظام رس
  تیبه شکا

 -55/0  38/3 93/3  تیج شکایو نتا یدگیرس ي نحوهمار از یبه ب یآگاه
  -82/0  96/2  78/3  زمان نیتر در کوتاه یپزشک ياز خطا یافت خسارت ناشیدر

  -35/0  49/3  85/3  صالح يذنقض حقوق خود به مراکز  يمار در صورت ادعایت بیشکا
  

ت موجود و مورد انتظـار  یاز وضع يماران بستریدرك ب یبررس
مـار نشـان داد کـه    یحقـوق ب  گانـه  پنج ابعاد درمار یت حقوق بیرعا

 باشد یمشتر یب ها آنت موجود یماران در همه ابعاد از وضعیانتظار ب
کـه   يبـه طـور  بدست آمـده   یجه فاصله موجود عدد منفیو در نت

) و  -63/1(  یافت اطالعات کافین فاصله موجود در بعد دریشتریب
ــه حــر یکمتــر  يو رازدار یم خصوصــین فاصــله در بعــد احتــرام ب

ت ین آنکـه فاصـله وضـع   یـی تع ين بـرا ی. همچنباشد یم)  -36/0( 
 گانـه  پـنج ک از ابعـاد  یماران از هر یب انتظار ت موردیموجود و وضع

ک یـ  يا نمونـه ک یر. از آزمون یا خی باشد یم دار معنیمار یحقوق ب
نشـان داد کـه در ابعـاد     يج آزمـون آمـار  یطرفه استفاده شـد. نتـا  

 انتظـار  ت موردیت موجود و وضعین وضعیفاصله ب، حقوق گانه پنج

  )2(جدول شماره  > P) 05/0( باشد یم دار معنیماران یب
  

  ماریحقوق ب گانه پنج ابعاد فاصله و ت موجودیوضع، انتظار ت موردیوضع نمرات میانگین ):۲(جدول شماره 
 pمقدار   فاصله ت موجودیوضع انتظار ت موردیوضع  تیفیابعاد ک

  000/0  -08/1  58/3 66/4  افت خدمات مطلوبیدر
  000/0 -63/1  82/2 25/4 یافت اطالعات کافیدر

  001/0 -60/0  54/3 14/4  يریم گیحق انتخاب و تصم
  003/0 -36/0  82/3 18/4  يو رازدار یم خصوصیاحترام به حر
  003/0  -58/0  27/3  85/3  تیبه شکا یدگینظام رس
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  بحث و نتيجه گيري
ـ     از حاصل نتایج  ت ین وضـع یپژوهش نشـان داد کـه فاصـله ب

مار یحقوق ب گانه پنج ابعاد ماران دریب انتظار ت موردیموجود و وضع
مـار در  یت حقـوق ب یزان رعایانگر آنست که میکه ب باشد یمشتر یب
مـاران  یانتظار ب مورد سطح از پایین تر مطالعه مورد يها مارستانیب
افـت  ین فاصـله موجـود در بعـد در   یشـتر یکـه ب  يبه طور باشد یم

م ین فاصله در بعد احترام به حری) و کمتر -63/1(  یاطالعات کاف
نشـان   يج آزمون آماری. نتاباشد یم)  -36/0(  يو رازدار یخصوص

ت موجـود و  ین وضـع یفاصـله بـ  ، حقـوق  گانـه  پنجداد که در ابعاد 
  > P) 05/0(باشد یم دار معنیماران یب انتظار ت موردیوضع

 ي) بـا مطالعـه رو  2004دفتر مشـاور حقـوق بیمـار در اروپـا (    
بـه  ، اند بوده یناراضا پزشک معالج خود یمارستان یکه از ب یمارانیب
وه درمـان خـود   یماران از شـ یدرصد از ب 64: افتیج دست ین نتایا

ا یـ مـار  یبـه ب  یدرصد از پزشکان رفتار مناسـب  22، اند بوده یناراض
بـا   یر اخالقـ یـ غ يدرصـد پزشـکان رفتـار    14، همراه او نداشـتند 

ن فاصـله  یشـتر یبز یق انجام شده نیدر تحق). 13(اند داشتهماران یب
مـار در مـورد   یب یمربوط به آگاه یافت اطالعات کافیبه در مربوط
ارائـه  ، )-38/3نقـاط ضـعف و قـوت و عـوارض(    ی، درمـان  يها روش

توسـط   یانتخـاب روش درمـان  ، )-03/2ت مناسب (یفیخدمات با ک
 .باشد یم) -1.31مار (یب

 و پزشـکان ، مـاران یب نگـرش  یبررسـ  در همکـاران  و پارساپور
 جیانتـ  نیـ ا بـه  مـار یب حقـوق  تیـ رعا زانیم خصوص در پرستاران

 حقـوق  تیـ رعا بـه  نسـبت  مطالعـه  يهـا  گـروه  نگرش که دندیرس
 در مسـئله  نیشـتر یب. است متفاوت، مختلف يمحورها در مارانیب

 يریـ گ میتصـم  و انتخـاب  حق با مرتبط حقوق تیرعا زانیم مورد
 یمطلـوب  وضـع  یآموزشـ  مارسـتان یب در خصوصـاً  کـه  اسـت  ماریب

 يریم گیحق انتخاب و تصمز فاصله ین ق حاضریتحقدر ). 14د(ندار
  .باشد یم) -6/0مار(یب

در مار یمنشور حقوق ب یقیدر مطالعه تطب و همکاران یدرگاه
مار یدر منشور حقوق ب مؤلفه 29ران یمنتخب با کشور ا يکشورها

مـار  ی. در منشور حقوق باند نمودهمختلف را مشخص  يدر کشورها
بکار رفتـه بـوده    يها مؤلفهدرصد از مجموعه  72/41ه اروپا یاتحاد

و  هـا  مؤلفهدرصد از مجموع  34/10لند فقط یوزیاست . در کشور ن
درصـد از  68/20 يز دارایـ ران نیـ مـار کشـور ا  یدر منشور حقـوق ب 

 يها مؤلفهز از ین مطالعه نی).که در ا15بوده است( ها مؤلفهمجموع 
  فاده شد. مار کشورمان استیمنشور حقوق ب

ت حقـوق  یـ زان رعایـ م یو همکاران در بررس ییوسکو مطالعه
تهـران در   یتابعه دانشگاه علـوم پزشـک   يها مارستانیبماران در یب

بـا   یکه در اکثر مواقع ارتبـاط کـادر درمـان    دهد یمنشان  87سال 
از اطالعـات در حـدود    يبرخوردار ي نهیزممار مناسب است. در یب

 یمراقبتـ  يها روشي، ماریدرصد مواقع اطالعات مناسب از ب 3/47
درصـد مـوارد حفـظ     55مـار در  ی. خلـوت ب  شود یممار داده یبه ب

نـه اسـتفاده   یمعا يدرصـد مواقـع از پـاراوان بـرا     36و در  شود یم
ت بـاال ارائـه   یـ فیز مراقبـت بـا ک  یـ درصد مواقع ن 54. در  گردد یم
 شود یمت یدرصد موارد رعا 53از آموزش در  يبرخوردار. گردد یم

ت یـ درصـد مـوارد رعا   36مـار در  یب يار و اسـتقالل را یو حق اخت
ت یدرصــد و رضــا 56در  ي. محرمانــه اطالعــات و رازدارشــود یمــ

  ).16ت شده است(یدرصد موارد رعا 65آگاهانه در 
ق یـ ج تحقیانجام شده نشـان داد کـه بـا نتـا     يها افتهیسه یمقا

 دارد. یانجام شده هم خوان
 در شـاغل  پرسـتاران  یآگـاه  یبررسـ  در همکـاران  و هوشمند

 لیتسه عوامل و ماریب حقوق از تهران شهر یآموزش يها مارستانیب
 انجـام  1385 سـال  در که ها آن دگاهید از حقوق نیا تیرعا کننده

 از مـار یب حقـوق  مـورد  در پرستاران که دندیرس جهینت نیا به، شد
 تیـ رعا ي کننده لیتسه عوامل نیهمچن .برخوردارند ییباال یآگاه

 بـه  مربـوط  عوامـل ، یسازمان عوامل گروه سه به ها آن ماریب حقوق
 يبند میتقس خدمات کنندگان افتیدر به مربوط عوامل و کارکنان

 و یکـاف  زاتیتجه و امکانات بودن فراهم یسازمان عوامل در. شدند
 تناسب کارکنان به مربوط عوامل در، یکاف حد در کار يروین وجود
 در و کارکنان به ماریب حقوق تیرعا آموزش و ماریب با پرستار تعداد
 مارانیب یآگاه شیافزا، خدمات کنندگان افتیدر به مربوط عوامل

 خـود  بـه  را مـوارد  نیشـتر یب، خود تیمسئول و حقوق ي نهیزم در
ت ین وضعیاد بی). با توجه به وجود فاصله ز17(بودند داده اختصاص

 ضروري یق فعلیمار در تحقیت حقوق بیموجود و مورد انتظار رعا

ت یزان رعایم يمنظور ارتقا به ها مارستانیب این که رسد یم نظر به
دارنـد   هماهنـگ  و منسجم، جانبه همه فعالیت به نیاز، ماریحقوق ب

 آن پرسنلی و فیزیکی و امکانات محیطی شرایط باید سو یک از که

 يهـا  نامـه  آیـین  و قـوانین  تصویب با دیگر سوي آورند ازفراهم  را
 ماریت حقوق بیبراي رعا مناسبی اجرایی پشتوانه و ضمانت، دقیق

ضمن خـدمت   یآموزش يها دوره يبا برگزارن یهمچن ند.ینما مهیا
و  يا حرفهش تعهد یارائه کنندگان خدمات سالمت موجب افزا يبرا

 یمناسب جهت ارائـه اطالعـات کـاف    يها هیروشوند و  ها آن یاخالق
  ده شود.یشیمراقبت اند يریم گیدر تصم ها آنمار و مشارکت یبه ب
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THE PERCEPTION OF HOSPIYAL INPATIENTS FROM CURRENT 
STATUS AND EXPECTATION STATUS OF OBSERVANCE ABOUT 

PATIENT’S RIGHTS 
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Abstract 
Background & Aims: Increasing advances in medical sciences context, and also increase knowledge 
and expectations of clients caused healthcare organizations turn to client-based and competitive 
environment.  This organizations increased endeavor to meet the requirement and high expectations of 
patients. Patients have the right expectations that exist in effective patient care centers. In the health 
system of many countries in the world, rights are defined for patients to be observed by health 
providers essentially. The aim of this study was to determine the gap between current status and the 
expectation status based on observance by patients in Urmia.  
Materials & Methods: 
This was a descriptive cross-sectional study conducted in 2012. The study sample consisted of 385 
inpatients from training centers of Urmia University of Medical Sciences. Data collected by using a 
questionnaire that reliability and validity of which had been measured by specialists, and by internal 
consistency method respectively. Collected data were analyzed by SPSS software for both descriptive 
statistics and analytical statistics (t-test and chi-square).  
Result: The result showed that the expectations of patients in 5 dimensions of patient’s rights are more 
than current status. From observance point of view about patient’s rights, maximum mean of gaping 
related to the received complete information (- 1/63), and also minimum mean of gaping related to the 
confidentiality and privacy (- 0/36). Correlation analysis showed that a meaningful correlation existed 
in all dimensions of patient’s rights between current status and expectation status (p <0/05).  
Conclusion: In general the observance about patient’s rights was lesser than their expectation in the 
studied hospitals. So the hospitals must implement education in service for healthcare providers to 
increase their professional- ethics responsiveness. They should also prospect appropriate processes to 
release adequate information to their patients, and participate them in care decisions   .    
Keywords: perception, patient’s rights, current status, expectation status, gap, inpatients 
 
 
Address: Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran 
Tel:(+98) 4412234897 
Email: jabraily@gmail.com  
 

 
  

                                                
1  PhD student of health information management, Paramedical faculty, Tehran University of Medical Sciences -
Instructor, Urmia University of Medical Sciences (Corresponding Author)* 
2 Assistant Professor, Paramedical faculty, Tehran University of Medical Sciences 
3Associated Professor, Medical faculty, Urmia University of Medical Sciences 

4PhD student of medical ethics, Tehran University of Medical Sciences  
5BCs of  Operating Room, Urmia University of Medical Sciences 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1269-fa.html
http://www.tcpdf.org

