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چكيده

زمینه: بر اساس منش��ور حقوق بيمار، والدين کودکان بيمار حق دارند در اسرع وقت، درمان و مراقبت مطلوب و مؤثر را با احترام کامل و بدون 
توج��ه به عوامل ن��ژادي، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشند. در اين زمينه بازتاب نظرات والدين به مديران خدمات آموزشي و 

درماني می تواند گام مثبتي در رابطه با ارتقاء کيفيت خدمات بهداشتي و سالمت کودک و جامعه باشد.
هدف: هدف اين پژوهش تعيين ميزان رضايت والدين از رعايت حقوق بيمار برای کودکان، توسط تيم درماني در مراکز آموزشي درماني کودکان 

دانشگاه علوم پزشكي تهران بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- تحليلی و از نظر زمان مقطعی بود که در آن 251 نفر از والدين کودکان بستري در بيمارستان هاي 
آموزشي- درماني کودکان وابس��ته به دانش��گاه علوم پزشكي تهران که حداقل سه روز از بس��تري شدن آن ها در بيمارستان گذشته بود شرکت 
نمودند. روش نمونه گيري به صورت طبقه اي و ابزارگردآوري اطالعات توسط پرسش��نامه استانداردی بود که بر اساس موارد مندرج در منش��ور 
حقوق بيمار طرح ريزي شده بود. جهت تجزيه و تحليل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 13 و آناليزهای آمار توصيفي و آزمون کاي 

اسكوئر استفاده شد.
یافته ها: نتايج نش��ان داد 75% از والدين کودکان از رعايت منش��ور حقوق بيمار برای کودک خود توسط تيم بهداشتي تاحدودي رضايت داشتند. 
رضايت والدين از رعايت منشور حقوق بيمار برای کودکان با نوع بخش بستری و گروه  شغلی والدين در ارتباط بود )P>0.05(. بيشترين ميزان 
نارضايتی به ترتيب مربوط به بخش های کليه )54%( و اورژانس )51%( بود. همچنين بيشترين زمينه های نارضايتي بيماران مربوط به عدم معرفي 

پرستار به کودک، عدم معرفي مراکز حمايت کننده مالي- اجتماعي و صحبت نكردن با بيمار در مورد پيش آگهي بيماري بود.
نتیجه گیری: اکثريت والدين در خصوص اجرای مفاد حقوق بيمار برای کودکانش��ان تا حدود زيادی رضايت داشتند ولی هنوز تفاوت های قابل 

مالحظه و معناداری از اين نظر بين بخش های مختلف بيمارستان ها وجود دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بيمار، کودک، رضايت
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مقدمه

احت��رام به حقوق بیمار و تعیین چارچوب قانوني براي آن داراي سوابق 
ممت��د در تاریخ مراقبت ه��اي بهداشتي و درمان��ي کشورها است )1(. 
سازم��ان جهاني بهداشت »حقوق بیمار« را شامل مجموعه اي از حقوق 
مي دان��د که اف��راد در سیستم ارائه خدمات بهداشت��ي و درمانی و ارائه 
دهندگان خدمات بهداشت��ي و درمانی ملزم به رعایت آن هستند )2(. 
تعریف و تدوین »حقوق بیمار«، وظایفي را براي ارائه دهندگان خدمات 
بهداشت��ي الزام آور مي کند. به این ترتی��ب، رعایت حقوق بیماران صرفاً 
وابسته به سلیقه و میل شخصي ارائه دهندگان مراقبت نبوده بلكه باید 

به طور مستمر مورد ارزیابي و پایش قرار گیرد )3،4(. 
در کش��ور ما علي رغ��م تصویب منش��ور حقوقي بیم��ار توسط وزارت 
بهداش��ت درمان و آم��وزش پزشكي در سال 1381 هن��وز این حقوق 
ب��ه درستي شناخته و پذیرفته نشده است به طوري که مطالعات انجام 
شده نشان مي دهد که بیم��اران ساکن در بیمارستان هاي دانشگاه هاي 
اصل��ي علوم پزشكي از آگاه��ي کمي نسبت به حقوق خ��ود برخوردار 
هستن��د )4(. نعمت اللهی و همكاران معتقدن��د هر چند که در قوانین 
ایران مجموعه منسجمی به نام قوانین حقوق بیمار وجود ندارد ولی در 
قسمت ه��ای مختلف قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكی، قوانینی در مورد مراقبت، رازداری در درمان، رضایت، مشاوره، 
فوریت های پزشكی و صورت حساب ه��ای هزینه ای در نظر گرفته شده 
اس��ت )7(. حاج��وی و همك��اران در مطالعه خود نش��ان دادند که در 
منشور حقوق بیماران کشور های آمریكا، انگلستان، کانادا و فرانسه حق 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، 
ح��ق حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار و حق شكایت وجود دارد 

که این مورد در منشور مصوب سال 1381 ایران به چشم نمی خورد.
نتای��ج برخي تحقیقات انجام ش��ده در مورد حقوق بیمار نشان مي دهد 
ک��ه اغلب بیماران معتقدند م��وارد حقوقي از جمله دریافت اطالعات از 
تشخی��ص و درمان یا ع��دم درمان، عواقب و خط��رات ناشي از درمان 
و ع��دم درم��ان، توجه ب��ه خواسته و نی��از آن ها از س��وي تیم مراقبت 
رعایت نمي ش��ود )6-3(. در مطالعه اي که توس��ط پارساي و همكاران 
در سال1380 بر روي 570 نفر بیمار بستري و 124 نفر پزشك معالج 
در 12 مرک��ز پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهی��د بهشتي انجام شد 
ح��دود 35% بیماران اعتقاد داشتند که حق��وق آن ها رعایت نمي شود 
و عمده تری��ن حقوق خود را، برخ��ورداري از بهترین روش تشخیص و 
درمان��ي و رعایت شوونات و احت��رام الزم مي دانستند. هرچند که %42 
پزشك��ان نیز معتقد بودند حق��وق آن ها هم به عن��وان پزشك رعایت 
نمي ش��ود )12(. رعایت حقوق بیمار اس��اس رضایت بیمار از مراقبت ها 
و رضای��ت بیم��ار از مراقبت ها اس��اس انتخاب یك واح��د ارائه دهندۀ 
خدم��ات بهداشتی و درمانی از س��وی بیمار یا توصیه آن واحد به دیگر 
بیم��اران می باش��د. عدم رعایت حقوق بیم��ار می تواند منجر به کاهش 
می��زان رضایت بیم��اران و منجر به کاهش همك��اری درمانی گردد که 

این موضوع می تواند موجب به هدر رفتن منابع و کاهش کیفیت پیامد 
واحد ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی شود )11(.

الزم ب��ه ذکر است علی رغم این که مطالعات زیادی در خصوص بررسی 
میزان رعایت منشور حقوق بیمار در داخل و خارج از کشور صورت گرفته 
اس��ت ولی به ندرت مطالعاتی رعایت منش��ور حقوق بیمار در خصوص 
کودک��ان را ارزیابی نموده اند. از آن جای��ی که کودکان سرمایه آینده و 
الزمه حیات جامعه اند و بهره گیري مطلوب از توان فكري و عملي آن ها 
ت��ا حدود زیادي وابسته به بهره هوشي و سالمت کامل جسمي و رواني 
آن ه��ا مي باشد، رعایت منشور حقوق بیمار درخصوص کودکان اهمیت 
فزاین��ده ای می یابد. والدین نیاز دارند ای��ن اطالعات بیماری کودک به 
صورت شف��اف و قابل فهم در اختیارشان قرار گی��رد تا بتوانند هر چه 
بهت��ر در مورد مراقبت از کودک خود تصمیم گیري کنند )2(. به عالوه 
رعای��ت حقوق بیمار برای کودکان و احترام ب��ه آن موجب خواهد شد 
ک��ه افراد جامعه فردا که کودک��ان امروز هستند افرادي قانونمند، سالم 
و مسوولیت پذی��ر باشند. در این زمینه بازتاب نظرات والدین به مدیران 
خدمات آموزشي و درماني می تواند گام مثبتي در رابطه با ارتقاء کیفیت 
خدمات بهداشتي و سالمت کودک و جامعه باشد. در این پژوهش هدف 
تعیین میزان رضایت والدین از رعایت حقوق بیمار برای کودکان توسط 
تیم بهداشتي درماني در مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي 

تهران مي باشد. 

روش بررسی

مطالع��ه حاضر ی��ك مطالعه توصیفي–تحلیل��ی و از نظر زمان مقطعي 
ب��ود. محیط پژوهش نیز شامل تمام��ی مراکز آموزشي درماني کودکان 
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران می شد. پژوهش حاضر در سال 
1390 انجام شد و نمونه پژوهش را 251 نفر از والدین کودکان بستري 
در بیمارستان ه��اي مورد نظر که حداقل سه روز از بستري شدنشان در 
بیمارستان گذشته بود تشكی��ل می دادند. روش نمونه گیري به صورت 
طبقه اي بود، به این صورت که تعداد کل تخت ها جهت کودکان بستري 
در هر ک��دام از بیمارستان ها محاسبه گشت��ه و سپس به نسبت تعداد 
تخت در هر بخش به تعداد کل تخت های بیمارستان در هر بیمارستان 
اقدام به نمونه گیري گردید. براي محاسبه حجم نمونه از فرمول حجم 
 β خطاي نوع اول( برابر با 0/05 و( α نمونه زیر استفاده شد که میزان

)خطای نوع دوم( برابر 0/1 در نظر گرفته شد.

روش گ��ردآوري اطالع��ات از طریق پرسشنامه بود ک��ه توسط والدین 
ک��ودک تكمیل شد و در صورت بي سواد بودن والدین توسط پژوهشگر 
ب��راي آن ها خوانده ش��د و نظراتشان عیناً ثبت گردی��د. ابزار گردآوري 
اطالعات پرسشنامه خود ساخته بود که براساس موارد مندرج در منشور 

ميزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بيمار برای كودكان بستری در مراكز آموزشي و درماني ... 
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حقوق بیمار طرح ریزي شد. پرسشنامه شامل دو بخش بود، بخش اول 
شام��ل 15 سوال در مورد مشخصات فردي و خانوادگي و محل بستري 
واحده��اي مورد پژوه��ش می شد. بخش دوم شام��ل 22 سوال مربوط 
ب��ه میزان رضایت والدین از رعایت منشور حق��وق بیمار برای کودکان 
توس��ط تیم بهداشتي درماني بود که پاسخ سواالت به صورت بلي، خیر 
و تا حدودي  تعیین شده بود. اعتبار علمي یا روایي پرسشنامه از طریق 
اعتبار محتوا و توس��ط جمع آوري آراي صاحبنظران بررسی شد. براي 
تعیی��ن پایایي پرسشنامه نیز از روش آلفا کرونباخ استفاده شد. ضریب 

مذکور 0/872 به دست آمد که در حد قابل قبول بود.
جه��ت تجزیه و تحلیل اطالعات از آم��ار توصیفي و براي تعیین عوامل 
موث��ر بر میزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بیمار توسط تیم 
بهداشت��ي نیزاز آمار استنباطي  و آزم��ون کاي اسكوئر استفاده گردید. 
کلی��ه داده ه��ای پژوهش در نرم افزار SPSS نسخ��ه 13 مورد تجزیه و 

تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. 

يافته ها

یافته ه��ا نشان داد ک��ه از نظر جنس والدین حدود 80% زن و20% مرد 
بودن��د. سن افراد مطالعه حداق��ل 19 و حداکثر 62 سال بود )میانگین 
سن��ي 32/44 و انحراف معیار 8/4(. سن کودکان نیز بین یك روز تا 8 
سال بود )میانگین سني 4/6 و انحراف معیار 3/6(. از نظر تعداد دفعات 
بست��ري شدن کودکان در بیمارستان کمترین آن ها یك بار و بیشترین 

تعداد دفعات بستري 10 بار بود. 
ج��دول 1 میزان رضایت والدین را از رعایت منشور حقوق بیمار توسط 
تی��م بهداشتي برای کودکانشان توصی��ف مي کند. بر اساس این جدول 
بیشترین رضایت 83/3% )راضی( بود که مربوط به دسترسی به پرستار 
در ط��ول مدت بستری و کمترین رضای��ت 53/4% )ناراضی( مربوط به 

معرفي پرستاران به شما و کودک در بدو ورود به بیمارستان بود.
می��زان رضای��ت والدین از رعای��ت منشور حقوق بیمار ب��رای کودکان 
برحس��ب متغیرهاي دموگرافیك در جدول 2 نشان داده شد. یافته های 
جدول 2 نش��ان داد در تمام گروه های دموگرافیك شامل جنس، شغل 
و تحصی��الت بیشترین درصد متعلق به تا حدودی راضی بود که از نظر 
جنسی��ت 73% از زنان و 80% از م��ردان را تشكیل داد. از نظر مقایسه 
شغل��ی هم تا حدودی راضی بیشتری��ن درصد را به خود اختصاص داد: 
کارمندان، خانه داران و افراد دارای شغل آزاد به ترتیب %54/5، %76/1 
و 81/1% از ب��ه کارگیري اصول منشور حقوق بیمار برای کودک بیمار 
ت��ا حدودی رضایت داشتند. در مورد تحصیالت هم به همین صورت تا 
حدودی راضی ب��ا درصدهای ابتدای��ی 77/8%، راهنمایی 75%، دیپلم 
71/4% و لیسان��س 86/7% باالترین درصدها بودن��د. با توجه به نتایج 
آزم��ون کای- دو می��زان رضایت والدین از ب��ه کارگیري اصول منشور 
حق��وق بیمار برای کودک بیمار بین جامع��ه زنان و مردان و همچنین 
 P = 0/627( بی��ن سطوح مختلف تحصیالت اختالف معناداری نداشت

و P = 0/778(. اما تفاوت معناداری بین گروه های شغلی والدین از نظر 
.)P = 0/012( رضایت از رعایت منشور حقوق بیمار وجود داشت

توزیع فراواني میزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بیمار برای 
کودکانشان برحسب نوع بخش بیمارستان در جدول 3 نشان داده شد. 
بر اساس نتایج این جدول بخش داخلی با 83/3% باالترین میزان رضایت 
را ب��ه خود اختصاص داد و بخش کلیه ب��ا 54/5%، بیشترین نارضایتی 
را ب��ه خود اختصاص داد. همچنین بین میزان رضایت  از رعایت منشور 
حوق بیمار و بخش های مختلف بیمارستان تفاوت معنادار آماری وجود 

.)P = 0/033( داشت

بحث

ب��ر اساس یافته های مطالعه حاض��ر 74/5% از والدین از رعایت منشور 
حقوق بیمار برای کودک توسط تیم بهداشتي تا حدودي راضي و 3% به 
ط��ور کامل راضي بودند. نتایج حاصل از این مطالعه با بررسی مطالعات 
مختلف��ی که در زمینه رعایت حقوق بیمار در بزرگساالن صورت گرفته 
بود و بیش از نیمی از بیماران اظهار داشته بودند که حقوق آنان از سوی 
کارکن��ان درمانی مورد توجه و احت��رام قرار گرفته است همخوانی دارد 
)18، 17، 16(. پژوهش��ی که وسكویی و همك��اران در بیمارستان های 
شه��ر ته��ران انجام دادند نیز نش��ان داد که میزان رضای��ت بیماران از 
رعایت حق��وق خویش 53/2% بوده است. علی رغ��م نواقص موجود در 
سیستم های ارائه خدمات سالمت دلی��ل این رضایت می تواند ناآگاهی 
بیماران از حقوق خود و سطح پایین توقع و انتظارات بیماران نسبت به 

رعایت حقوقشان باشد )17(.
براس��اس یافته های مطالعه بیشترین رضای��ت والدین از رعایت منشور 
حقوق بیمار ب��ه ترتیب مربوط به محرمانه نگاه داشتن پرونده پزشكي، 
رفت��ار ت��وام با احترام از س��وی پرسنل درمانی و دسترس��ي به پرستار 
در ط��ول مدت بستري می باشد. با توجه ب��ه نتایج این مطالعه می توان 
گف��ت رعایت الزامات حرفه ای، احترام به بیم��ار و دسترسی به پرستار 
بیشتری��ن میزان رضای��ت را از سوی  والدین داشته است. این در حالی 
اس��ت که نتای��ج مطالعه وسكوی��ی و همكاران نش��ان می دهد رضایت 
بیماران از رعایت حق رضایت اگاهانه بیشترین و رعایت حق استقالل و 
تصمیم گیری کمترین میزان رضایت را به خود اختصاص داده اند )17(. 
همچنی��ن دادخواه و همك��اران در مطالعه خود نشان دادند که %53/7 
از بیم��اران احساس می کردند که حقوق آن��ان اغلب از سوی کارکنان 
درمان��ی مورد توجه و احترام ق��رار گرفته اس��ت )18(. پاتریكا و یودر 
معتقدن��د برای درمان بهتر و سریع تر بیمار، رابطه کادر پزشكی و بیمار 
باید به بهترین شكل صورت گیرد. همچنین افزایش کیفیت مراقبت از 
بیم��ار نیز میزان شكایت و نارضایتی بیماران را به طور قابل مالحظه ای 

کاهش می دهد )19(. 
در این مطالعه بیشترین میزان نارضایتی والدین از رعایت منشور حقوق 
بیم��ار ب��ه ترتیب مربوط به معرف��ي پرستاران به والدی��ن و کودک در 
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ب��دو ورود، معرفي مراک��ز حمایت کننده مال��ي- اجتماعي و رفاهي به 
والدین و دادن اطالعات  کافي درمورد میزان تعرفه ها و پوشش بیمه اي 
می باشد. با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت عدم شفافیت جنبه های 
تامین مالی هزینه مراقبت ها از مهم ترین نارضایتی های والدین کودکان 
می باش��د. از این نظر نتایج مطالع��ه حاضر با نتایج سایر مطالعات انجام 
شده در خصوص رضایت بیم��ار همخوانی دارد. نتایج به دست آمده از 
مطالع��ه داداشی و همك��اران نشان داد که تنه��ا 47/1% از افراد نمونه 
از می��زان تعرفه های درمان��ی اطالع داشتن��د )20(. بررسی کشوری و 
همك��اران در رابطه با نگرش بیمار نسب��ت به رعایت حقوق بیماران در 
بیمارستان ه��ای دانشگاه عل��وم پزشكی اصفهان نش��ان داد 43/3% از 

بیماران در مورد میزان تعرفه ها آگاهی داشتند )21(. 
بر اساس یافته ه��ای مطالعه حاضر بین میزان رضایت والدین از رعایت 
منشور حقوق بیمار برای کودکان و نوع بخش ارتباط آماری معنی داری 
وج��ود دارد به طوری که در بخش داخلی بیشترین رضایت و در بخش 
کلی��ه کمتری��ن رضایت از رعایت منشور حقوق بیم��ار وجود دارد. این 
درحالی است که مطالعه کلروزی و همكاران نشان داد بیشترین رضایت 
در بخ��ش جراحی قلب ب��از و کمترین رضایت در بخ��ش نورولوژی و 
اعص��اب وجود داشت )15(. نتای��ج مطالعه مصدق راد و همكاران نشان 
م��ی دهد علی رغم آن که ب��ه طور کلی میزان آگاهی پزشكان از حقوق 
بیمار در حد خوب می باشد، هنوز میزان رعایت این حقوق در برخی از 

جدول 1- توزیع فراواني میزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بیمار برای کودکانشان توسط تیم بهداشتي

ناراضي تاحدودي راضي راضي
سوال

)درصد ( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد

32)12/8( 77)30/8( 141)56/4( دسترسي به پزشک در طول مدت بستري 1

14)5/6( 28)11/2( 209)83/3( دسترسي به پرستار در طول مدت بستري 2

10)4( 51)20/3( 190)75/7( رفتار كاركنان بیمارستان با شما توام با احترام 3

9)3/6( 27)10/8( 204)81/3( محرمانه نگاه داشتن پرونده پزشكي 4

18)7/2( 22)8/8( 185)73/7( اجازه بردن كودك به ساير مراكز با رضايت شخصي 5

61)24/3( 56)22/3( 134)53/4( دادن اطالعات كافي در زمینه تشخیص بیماري كودك 6

34)13/5( 57)22/7( 160)63/7( رسیدگي و مراقبت در اسرع وقت در هنگام مراجعه 7

64)25/5( 18)7/2( 132)52/6( كسب رضايت در صورت انجام كار تحقیقاتي بر روي كودك 8

91)36/3( 57)22/7( 103)41( توضیحات الزم در مورد آزمايش ها وكارهاي تشخیصي 9

61)24/3( 69)27/5( 121)48/2( اطالع رساني در مورد نحوه درمان بیماري 10

91)36/3( 66)26/3( 94)37/5( اطالع رساني در مورد عوارض ناشي از بیماري 11

97)38/6( 69)27/5( 85)33/9( صحبت در مورد پیش اگهي بیماري كودك 12

37)14/7( 28)11/2( 185)74/1( انجام خدمات درماني و مراقبت از كودك،  بدون توجه به عوامل فرهنگي، مذهبي و نژادي 13

45)17/9( 73)29/1( 133)53( دادن توضیحات كافي به سواالت شما در مورد بیماري كودك 14

44)17/5( 93)37/1( 114)45/4( دادن توضیحات كافي به سواالت شما در مورد مراحل درمان 15

128)51( 51)20/3( 72)28/7( معرفي مراكز حمايت كننده مالي، اجتماعي و رفاهي به والدين، توسط تیم بهداشتي 16

93)37/1( 49)19/5( 109)43/4( دادن اطالعات در مورد محیط بیمارستان به والدين در ابتداي ورود به بخش توسط تیم 
بهداشتي 17

90)35/9( 29)11/6( 132)52/6( كسب اجازه قبل از انجام آزمايش ها و كارهاي تشخیصي براي كودك از شما 18

70)27/9( 51)20/3( 130)51/8( دادن اطالعات مربوط به مقررات بخش در بدو ورود به بخش 19

134)53/4( 38)15/1( 79)31/5( معرفي پرستاران به شما و كودك در بدو ورود به بیمارستان 20

83)33/1( 27)10/8( 141)56/2( معرفي پزشک كودك به شما و كودك 21

102)40/6( 61)24/3( 88)35/1( دادن اطالعات  كافي در مورد میزان تعرفه ها و پوشش بیمه اي به شما 22

ميزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بيمار برای كودكان بستری در مراكز آموزشي و درماني ... 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               4 / 9

http://sjfm.ir/article-1-445-en.html


225

مجله پزشكي قانوني ایران / دوره 20، شماره  4،   زمستان 93

بخش های بیمارستان از امتیاز کم و در حد ضعیفی برخوردار بوده است 
)22(. مطالعه قاسمی نیز در بیمارستان های شهر سبزوار نشان می دهد 
57/5% از بیم��اران مورد مطالعه بیان داشتند حقوق و قلمرو آنان اغلب 
از س��وی کارکنان درمانی مورد احترام واقع می شود ولی میزان احترام 
به قلمرو حقوق بیماران در بیمارستان زنان بیشتر از سایر بیمارستان ها 

بوده است )23(. 

نتيجه گيري

اگرچ��ه اکثری��ت والدین در م��ورد رعایت حقوق بیمار ب��رای کودکان 

رضای��ت داشتند ول��ی همچنان تفاوت های قابل مالحظ��ه و معناداری 
از نظ��ر میزان رضای��ت از رعایت حقوق بیمار بی��ن بخش های مختلف 
بیمارستان وجود دارد. بر این اساس افزایش متوازن سهم رضایت مندي 

بیماران در بخش های مختلف بیمارستان ضروری به نظر می رسد.
ب��ا توجه به این که بیشترین نارضایتي بیم��اران مربوط به عدم معرفي 
پرستاران به والدین وک��ودک، عدم معرفي مراکز حمایت کننده مالي- 
اجتماع��ي و عدم ارائه اطالعات کافي در مورد میزان تعرفه ها و پوشش 
بیم��ه اي مي باش��د، در این ارتباط آموزش پرست��اران، نصب تعرفه های 
اع��الم شده از سوی وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزشكی و ارائه 
اطالع��ات الزم به بیم��اران در خصوص میزان تعرفه ه��ا و پوشش های 

بیمه ای می تواند سبب رضایت بیشتر والدین کودک بیمار گردد. 

جدول 2- میزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بیمار برای کودکان برحسب متغیرهاي دموگرافیک

میزان رضايت
متغیرهاي دموگرافیک

ناراضيتا حدودي راضيراضي
نتايج آزمون

درصددرصددرصد

جنس
2/673/224/2زن

P = 0/627 
58015مرد

شغل

054/545/5كارمند

P= 0/012 2/376/121/6خانه دار

8/181/110/8آزاد

تحصیالت

5/577/816/7ابتدايي

P= 0/778 
2/37522/7راهنمايي

3/171/425/5ديپلم

086/713/3لیسانس

جدول 3- توزیع فراواني میزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بیمار برای کودکانشان برحسب نوع بخش بیمارستان

اورژانس خون نوزادان كلیه جراحي داخلي نام بخش
درصدمیزان رضايت درصد درصد درصد درصد درصد

0 0 0 9/1 0 4/6 راضي

50 100 71/4 36/4 75 78/7 تاحدودي راضي

50 0 28/6 54/5 25 16/7 ناراضي

P= 0/033 P-value
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Abstract

Background: Based on the Patient bill of rights, Patient children’s parents have right to receive an appropriate 
and effective treatment and care with respect and regardless of race, religious and cultural groups, as soon as possible. 
In this area, parents view point to education and health services could be a positive step in improving health services 
in relation to the child, and society.

Aims: The aim of this study was to determine the parent’s satisfaction with respect of children’s rights by medical 
teams in pediatric educational and treatment Centers of Tehran University of Medical Sciences.

Methods: This study was a descriptive - analytical and in terms of time, a cross-sectional study in which 251 
parents of children admitted to the pediatric educational and treatment hospitals affiliated to Tehran University of 
Medical Sciences participated that at least three days of the hospital admission of them passed. Sampling was in 
stratified method and data collection tool was a standard questionnaire designed based on patients’ rights bill. For 
data analysis, descriptive statistics and Chi-square test was used. The research data were analyzed using SPSS version 
13 software and analysis of descriptive statistics besides, the chi-square test.

Findings: Results showed 75% of the parents to somewhat satisfied from health care team respect of patient bill 
of rights for their children. Satisfaction rate from respect to patients’ rights about children’s depends on hospital 
departments and parent’s job groups (P<0.05). Most complaints were related to nephrology (54%) and emergency 

ميزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بيمار برای كودكان بستری در مراكز آموزشي و درماني ... 
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(51%) departments. Also, most areas of dissatisfaction were related to not-introducing nurse to child, not-introducing 
financial and social aid centers and no-talking about the prognosis.

Conclusion: Most of parents have satisfaction about application of provision of patient rights for their children 
but there are still substantial and meaningful differences between different parts of a hospital.

Key words: Patient Rights, Children, Satisfaction 
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