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ساازمان   هيا انياساس ب [. بر1-3] شود يم فيسزاوار است تعر

است کاه   يشامل مجموعه حقوق ماريحقوق ب ،يبهداشت جهان

منااد بااوده و  مراقباات سااالمت از آن بهااره ساات يدر س ادافاار

 .[4] به آن احترام بگذارند ديدهندگان سالمت با ارائه

 نيتر شده، از مه  ارائه يمراقبت سياز سرو مارانيب تيرضا

تواند  يبوده که م يپزشک و و دندان يپزشک يها اهداف مراقبت

بر حقوق  ديداشته باشد. تاک ياثر قابل توجه مارانيبر سالمت ب

وص حفااا احتاارام بااه آنااان در خصاا هباا مااارانيب يا نااهيزم

 [.5] دارد تياهم اريبس يپزشک يها مراقبت

مختلااف  يارائااه مراقباات سااالمت در کشااورها ساات يس

نموده و در  هيته مارانيرا تحت عنوان منشور حقوق ب يمنشور

 ينيمنشاور، شاامل قاوان    نيدهد. ا يها قرار م مارستانيب ارياخت

و  تيباه منواور حفاا شخصا     ماار ياز حقوق ب تيجهت حما

 تيعبدون توجه به وض ،يماريبوده تا در مواقع ب ماريب ياتونوم

ارائه  ماريب يبرا يمراقبت کاف ،ينحوه زندگ ايو  تيجنس ،يمال

سرشاار از احتارام و باا     يطا يارائه مراقبت در مح نيشده و ا

 [.7،6] رديباال صورت گ تيفيک

توساا   1380در سااال  ران،يا در ا ماااريمنشاور حقااوق ب 

کاه   ديا گرد نيتدو يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

موجود در آن، به دنبال  يها يبند بود. به علت کاست 10شامل 

 ديا منشور جد مار،يحقوق ب يمحورها نهيمجدد در زم يبررس

 ها دانشگاه يتوس  آن وزارت به تمام 1388در آبان ماه سال 

از حقوق  مارانيب يرسد که آگاه ي. به نور م[8،7] ديابالغ گرد

اقبت ساالمت و کااهش در   ارائه مر تيفيخود منجر به بهبود ک

و مشاارکت   مارانيبه ب يدادن آگاه يشود. از طرف يها م نهيهز

و احتارام باه    يدرماان  يهاا  يريا گ  يها در روند تصم دادن آن

و منجار باه کااهش     هکرد عيروند درمان را تسر شان،يحقوق ا

 يو روانا  يکا يزيف يها بيو اجتناب از آس ماريب يدوره بستر

 [.11-9] شود يم

ساط    رانيا و ا ايا مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دن

اند. باه   حقوق خود را متفاوت گزارش نموده از مارانيب يآگاه

 تيرضاا  زانيا م يا و همکاران در مطالعاه  يعنوان مثال انصار

 تيا در شاهر اهاواز از رعا   يآموزش يمارستانيرا در ب مارانيب

گرفتناد کاه    جاه ينت نيمورد مطالعه قرار داده و چنحقوق خود 

خصاوص در رابطاه باا اطاال  از      هبا  مااران يب تيسط  رضاا 

و  ي[. بزما 6] بخاش نباوده اسات    تيرضاا  يدرمان يها نهيهز

وابسته  يآموزش يها مارستانيدر ب يگريهمکاران در مطالعه د

 يتهاران، باا بررسا    يبهشات  ديشاه  يبه دانشگاه علاوم پزشاک  

خاود   قحقاو هاا را از   آن يآگااه  زانيم مار،يب 202اطالعات 

نمودند کاه   يريگ جهينت نينمره اعالم کردند و چن 11از  06/8

هااا و پوسااترها و  بااه صااورت پمفلات  يآموزشا  يهااا برناماه 

دهناده   هاا و مراکاز ارائاه    مارساتان ينصب شده در ب ينماها راه

 مااران يب يآگااه  شيافازا  نهيتوانند در زم يخدمات سالمت م

و  يدريا حقا ،   در يگار ي. در مطالعاه د [12] سودمند باشاند 

را ماورد   ماار يو پرستاران از حقوق ب مارانيب يهمکاران آگاه

 يآگااه  زانيا گرفتناد کاه م   جاه ينت نيقرار دادند و چن سهيمقا

 يهاا  به روش يستيتر بوده و با نيپائ يبه طور معنادار مارانيب

و همکااران در مطالعاه    Yusuf. [13] مختلف ارتقا داده شاود 

از حقاوق خاود    ماراني% ب90عنوان داشتند که  يخود در مالز

خاود و   يماار يدربااره ب  يکاف يآگاه شاني% ا85آگاه بوده و 

 سيبا توجاه باه تاازه تاسا     .[14] اند داشته يدرمان يها روش

 کاه  نيسمنان و ا يپزشک دانشکده دندان يتخصص کينيبودن کل

در شاهر سامنان انجاام نشاده اسات،       يمشابه يتاکنون  بررس

کنندگان به  مراجعه يآگاه زانيم يمطالعه حاضر با هدف بررس

 يشهر سمنان از منشور حقاوق  يپزشک دندان يتخصص کينيکل

 .ديو اجراء گرد يطراح ماريب

 

 هامواد و روش
ساال   18 يباال مارانينفر از ب 130 ،يمطالعه مقطع نيدر ا

دانشگاه علاوم   يپزشک دندان يتخصص کينيکننده به کل مراجعه

 گار، يسمنان به روش آسان انتخاب شدند. به عبارت د يپزشک

خادمات   افات يجهات در  1/2/1395 خيکاه از تاار   يمارانيب

دانشاگاه   يپزشاک  دنادان  يتخصصا  کيا نيبه کل يپزشک دندان

ورود باه مطالعاه بودناد، ماورد       ينموده و واجد شرا عهمراج

قرار گرفتند. شرط ورود به مطالعه داشتن سواد حداقل  يبررس

 يکاار درماان   کيا به انجام حاداقل   ازيو ن ييدر سط  راهنما
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، ابتدا در ست. به منوور برآورد تعداد نمونهبوده ا يپزشک دندان

نماره   اريا مع افنفر، انحار  20متشکل از  يمطالعه مقدمات کي

% 95 ناان يطمحاصل شد. با در نور گرفتن ا 22/5 يکل يآگاه

حجا  نموناه از    5/1و در نور گرفتن اثار طار     1/1 و دقت

نفر بارآورد   130 ،يفيدر مطالعات توص نيانگيرابطه برآورد م

 .شد

دو بخش کاه   يحاو يا نامه ها پرسش داده يآور ابزار جمع

ساوال: سان،    5شاامل   مااران يب يبخش اول مشخصات فارد 

 10و بخاش دوم شاامل    ليتاهل، سط  تحص تيجنس، وضع

بناد منشاور    10آناان  از   يآگااه  زانيا سوال در خصاوص م 

 .شد ليتکم يبود، که با مالقات حضور ماريب يحقوق

و همکاران اساتفاده شاده و    ييتوس  بکا نامه قبالً پرسش

بار اسااس    ييآن توس  سانجش اعتباار محتاوا    ياعتبار علم

شده و  ديتائ دينفر از اسات 10متون و مقاالت و نورات  يبررس

قرار گرفتاه   يابيآن مورد ارز ييايبا استفاده از آزمون مجدد پا

منشاور   ختلاف م ياز بنادها  مااران يب يآگاه زاني. م[15]بود 

اطاال    يام ولا  دهيشان "، "ام دهينشان "به صورت  ماريب يحقوق

 "اطاال  دارم  کاامالً "و  "مطلع هسات   نسبتاً"، "ندارم يواضح

ش الزم در خصاوص ارتبااط   شد. پرسشاگران آماوز   دهيسنج

شاد   ديکنندگان تاک را کسب کرده و به شرکت مارانيبا ب  يصح

مالحواات   هيا که اطالعات آناان محرماناه خواهناد ماناد. کل    

 تيرضا افتيپژوهش شامل در نيدر مراحل مختلف ا ياخالق

 يفرصات کااف  که  يمارانيشد. ب تيکنندگان رعا از شرکت يکتب

به علت  اينامه را نداشته و  به سواالت پرسش ييپاسخگو يبرا

مطالعاه   يباه شارکت در اجارا    يليدندان تماا  يدرد و ناراحت

ناام   يها با  نامه . پرسشرفتندگ يقرار نم اند، مورد مطالعه نداشته

 مااران يب يها اهداف پژوهش برا داده يآور بوده و قبل از جمع

 .داده شد  يتوض

از ده بند )سائوال( منشاور    کيدر هر  ها، داده ليتحل يبرا

نماره صافر، باه پاساخ      "ام دهينشن" يها به پاسخ مار،يحقوق ب

، باه پاساخ   1نماره   "سات يواضا  ن   يبرا کامالً يام ول دهيشن"

 "اطاال  دارم  کامالً"پاسخ  يو برا 2نمره  "مطلع هست  نسبتاً"

فارد، از جماع    هار  يکل يآگاه زاني. مافتياختصاص  3نمره 

 30صفر تاا   نيد محاسبه شد که دامنه نمرات بده بن يها پاسخ

 20تا  11نمره  ف،يضع يرا آگاه  10بوده است. کسب نمره تا 

شاد.   يخاوب تلقا   يبه باال آگاه 21متوس  و نمره  يرا آگاه

 ماار ياز ده بند منشور حقوق ب کي هر اريو انحراف مع نيانگيم

 يبارا  لکيپرووي. از آزماون شاا  دمحاسبه ش يکل يآگاه زيو ن

 يبارا  يتنا يو مان  ايا  tهاا، از آزماون    نرمال بودن داده يبررس

 زيدو گاروه مساتقل و از آزماون آناال     يساط  آگااه   سهيمقا

 زانيا م ساه يمقا ي( براسيکروسکال وال اي) طرفه کي انسيوار

 يهمبسااتگ بياز دو گااروه مسااتقل و از ضاار شيباا يآگاااه

و ساط    ينماره آگااه   نيبا  يهمبستگ يابيارز يبرا رمنياسپ

و  SPSS 18افازار ماورد اساتفاده     فاده شد. نارم است التيتحص

 .% در نور گرفته شد5 ،يدار يسط  معن
 

 نتايج
 يپزشاک  دنادان  کيا نيکنناده باه کل   مراجعاه  ماريب 130 از

%( مارد بودناد.   4/55نفار )  72 ،سمنان يدانشگاه علوم پزشک

ساال باوده    3/32±2/8 مارانيسن ب اريانحراف مع ± نيانگيم

ساال باوده    52 نيساال و بااالتر   18 ماريب نيتر سن ک  است.

 تمشخصا عيبودند. توز يدانشگاه التي% با تحص5/48است. 

 آمده است. 1در جدول  مارانيب يشناخت تيجمع
، سطح تحصیالت، وضعیت تاهل و محل ی، جنسیتوزیع سن .1جدول 

مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه  سکونت بیماران

 (1159پزشکی سمنان)سال علوم 

 درصد تعداد مشخصه

 (سال) سن

13> 

15-13 

03≤ 

95 

95 

52 

03 

03 

53 

  جنس
 زن

 مرد

95 

25 

2/00 

0/99 

  التیتحص سطح
 کمتر ای پلمید

 یدانشگاه

22 

21 

9/91 

9/05 

  تاهل تیوضع

 مجرد

 متاهل

 رهیغ

01 

50 

9 

9/11 

2/20 

5/1 

  سکونت محل
 سمنان

 شهرها ریسا

53 

03 

5/25 

5/13 
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خود،  ياز حقوق درمان مارانيب يآگاه تيدر رابطه با وضع

حا  دارد در   ماار يب"، در عباارات  مااران يب يآگاه نيتر شيب

 يماار يب شارفت يپ ريدرماان و سا   ص،يخصوص مراحل تشخ

از  ليا در صاورت تما  ايو  را شخصاً يخود، اطالعات ضرور

از وابستگان، از پزشک معالج درخواست کناد باه    يکي  يطر

 ريمنجر به تاخ ديامر نبا نيا يپزشک يها تيدر فور هک يطور

ح  دارد  ماريب"و  "گردد ماريب يجان ديتهد ايدر ادامه درمان 

گاروه معاالج را در صاورت     ياعضا ريپزشک و پرستار و سا

رت از عباا  يآگااه  زانيم نيتر بوده است و ک  "بشناسد ليتما

ح  دارد در اسر  وقات و مراقبات مطلاوب، ماوثر و      ماريب"

 يفرهنگا  ،يهمراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژاد

 عيبوده است. توز "از گروه درمان انتوار داشته باشد يو مذهب

در  مااران يب يها نمرات پاسخ اريو انحراف مع نيانگيم ،يفراوان

 آمده است.  2جدول 

از حقاوق   مااران يب ينماره آگااه   اريمع انحراف ±نيانگيم

( بود که متوسا  باه بااال باود.     30از ) 05/19±29/5خود  

 مارانيدر ب ماران،ياز منشور حقوق ب مارانيب يکل يآگاه زانيم

با ساط    مارانياز ب يدار يبه طور معن يدانشگاه التيبا تحص

 زانيا اماا م  ،(p=001/0باود )  تار  شيتر، ب ک  اي پل يد ليتحص

ساکن  ماراني(، بp=186/0) زن و مرد مارانيدر ب ،يکل يآگاه

 يسن يها در گروه ماراني، ب(p=717/0) يسمنان ريغ ايسمنان 

تاهاال  تياز نواار وضااع  ماااراني( و بp=523/0) مختلااف

(423/0=pتفاوت معن )ي(. همبساتگ 3نداشت )جدول  يدار ي 

 يمنشاور حقاوق   زا يکلا  يآگااه  زانيا و م ليسط  تحص نيب

 .(p ،292/0=r=001/0) دار بود يمثبت و معن مارانيب
 

منشور حقوق  از سمنانی پزشک علوم دانشگاهی پزشک دندان کینیکل به کننده مراجعه مارانیبی آگاه نمره اریمع انحراف و نیانگیم ،یفراوان عیتوز. 5 جدول

 (1159 سالبیمار )

 ماریب حقوق منشور

 یآگاه زانیم

 نیانگیم

 (1 از)

 انحراف

 ام دهینشن اصال اریمع
شنیده ام ولی کامال 

 برایم واضح نیست

نسبتا مطلع 

 هستم

 اطالع کامال

 دارم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

انتظار بیمار از درمان به موقع و مطلوب همراه با احترام 

 نژادی، فرهنگی و مذهبی کامل و بدون توجه به عوامل
12 1/11 55 9/51 21 5/02 50 9/15 21/1 55/3 

 59/3 32/5 5/15 91 5/12 02 5/12 51 9/5 11 شناخت عوامل درمانی از سوی بیمار

حق دریافت اطالعات ضروری از پزشک معالج بدون 

 تاخیر در درمان یا خطر تهدید جانی برای بیمار
2 0/9 50 9/15 93 9/15 05 2/12 35/5 55/3 

آشنایی با عوارض احتمالی درمان و یا درمان های  .

 جایگزین و مشارکت در انتخاب شیوه درمان نهایی
11 3/13 52 3/53 91 5/03 15 5/55 55/1 50/3 

آزادی بیمار در خاتمه درمان و یا مراجعه به سایر مراکز 

 درمانی در صورت رضایت شخصی
11 9/5 15 3/13 02 5/12 11 0/59 25/1 55/3 

اطمینان بیمار از محرمانه ماندن اطالعات شخصی و 

 محتوای پرونده پزشکی
10 5/13 51 2/12 91 5/03 03 5/13 55/1 52/3 

 52/3 59/1 2/10 09 0/19 02 5/53 52 5/5 15 برخورداری بیمار از رازداری عوامل درمانی

اطمینان از دسترسی به عوامل درمانی حین و پس از 

 درماناتمام 
11 9/5 55 9/51 95 3/03 15 3/13 55/1 55/3 

رضایت بیمار از ادامه همکاری با فعالیت های آموزشی 

 یا پژوهشی مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی
12 1/11 13 1/51 02 5/12 12 2/52 25/1 33/1 

آگاهی قبلی بیمار از هزینه های درمانی و پوشش بیمه 

 مرکاز درمانی ارجاعی ها و مهارت گروه معالج در سایر
11 3/13 55 9/51 05 1/15 02 5/12 59/1 55/3 
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به  ماریب حقوق منشور از سمنانی پزشک علوم دانشگاهی پزشک دندان  کینیکل به کننده مراجعه مارانیبی کلی آگاه نمره اریمع انحراف و نیانگیم . 1 جدول

 (1159 سال)تفکیک مشخصه های فردی

 p-value اریمع انحراف (13 از) نیانگیم مشخصه

 جنس
 زن

 مرد

99/15 51/9 
152/3 

00/15 19/9 

          (                         سال) سن

13> 

15-13 

03≤ 

15/00 12/9 

951/3 52/15 35/9 

51/15 21/9 

 لیتحص سطح

 

 کمتر ای پلمید

 یدانشگاه

25/12 12/0 
331/3 

05/53 55/9 

 تاهل تیوضع

 مجرد

 متاهل  

 رهیغ   

19/15 02/9 

051/3 09/15 50/9 

23/15 91/0 

 سکونت محل
 سمنان

 ریسا

51/15 02/9 
212/3 

13/15 53/0 

 

 گيريبحث و نتيجه
کنناده باه    مراجعاه  مااران يب يآگاه زانيها نشان داد م افتهي

سامنان   يدانشگاه علوم پزشک يپزشک دندان يتخصص کينيکل

. باه  باشد ي، متوس  به باال مماريب يدر خصوص منشور حقوق

از  مااران يب يآگااه  زانيم زينصورت مشابه، جوج و همکاران 

کاه در   ي[. در حاال 1] ورد کردناد آحقوق خود را متوسا  بار  

از  ياز آگاه يفيسط  ضع مارانياز مطالعات اکثر ب گريد يبرخ

. به عنوان مثال مصادق راد و همکااران   حقوق خود را داشتند

 نيا از حقوق خود نداشاته و ا  ياطال  کاف مارانيکه ب افتنديدر

 نيا [. علات ا 7،16] شاود  ماار يب يتيتواند سبب نارضا يامر م

مختلاف کشاور را    طدر نقاا  مااران يب يآگاه زانيتفاوت در م

هاا و   مارساتان يب يآموزشا  ست يبه س ياديز زانيتوان به م يم

 -يخود کارکنان مراکاز بهداشات   يآگاه زانيم زيها و ن دانشکده

 يبر رو يدر عربستان سعود يگرينسبت داد. مطالعه د يدرمان

از  ياطالع ماراني% از  ب2/25نشان داد که  يبستر ماريب 250

ماورد از حقاوق    6ها تنها از  از آن يميحقوق خود نداشته و ن

 مااران يتنهاا ب  چند در مطالعه مذکور [. هر17] خود آگاه بودند

رفته بودند و گقرار  يکشور مورد بررس يها مارستانياز ب يکي

آن  مااران يکل ب يآگاه زانيم انگريتواند ب يحاصل نم جيلذا نتا

 ارمطالعه عنوان داشتند که اباز  سندگانيچند نو کشور باشد. هر

 شيدر افازا  يا برجساته  اريتواند نقاش بسا   يم يارتباط جمع

دربااره حقاوق خاود     يبه مراکز درمان کنندگان مراجعه يآگاه

 . [17]شته باشد دا

 يآموزشا  يمارساتان يو همکاران در ب يبابامحمود فرهنگ

از حقاوق خاود را    مارانيب يآگاه زانيمدر دانشگاه مازندران 

 مااران يب فيضاع  يآگاه [.18] %( عنوان کردند59/14) فيضع

کاارد کااه در  هيااتوج نيتااوان چناا ياز حقااوق خااود را ماا 

از ارائاه خادمات    يبخش قابل توجه ،يآموزش يها انمارستيب

و لاذا فقادان    رديا گ يصاورت ما   انيماران توس  دانشجويبه ب

تواند سبب  يم مارانيترشان به حقوق ب ها و توجه ک  آن يآگاه

حقاوق خاود باشاد. آناان      تيا از رعا مارانيب تيکاهش رضا

تواناد   يدهندگان سالمت م ارائه نيپائ يکردند آگاه يريگ جهينت

از حقوق  مارانيب فيضع يآگاه زانيمه  و موثر در م يفاکتور

 [.11] خود باشد

 نيمطالعات صورت گرفته در ا تر شيمطالعه حاضر و ب در

از حقوق خاود در حاد مطلاوب نباوده      مارانيب يآگاه نه،يزم

باه   يرساان  اطاال   يهاا  تواند کمباود روش  ياست. علت امر م

 يباشد. حت نهيزم نيسالمت در ا نيمراقب يپوش جامعه و چش 

 اصاالً  مااران يکنناد کاه ب   يتر عناوان ما   يميمطالعات قد يبرخ

ساالمت   سات  يدر س يحقوق مشخصا  يدارا که نياز ا ياطالع

و  Yusufعکااس در مطالعااه  باار [.8] خااود هسااتند، ندارنااد

کنناده باه    مراجعاه  ماار يب 250 يبا بررسا  يهمکاران در مالز
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اناد. باا    از حقوق خود داشاته  يآگاه ماراني% ب95 مارستان،يب

تاوان عناوان داشات کاه باا ارتقااء        يما  شانيا جيتوجه به نتا

 مااران، يب التيو ارتقاء سط  تحص يرسان اطال  يها يکنولوژت

و حقاوق   ياز موضوعات درماان  يتر شيب يها اکنون آگاه آن

 ياساتانداردها  شيدر آن، افزا ليدخ گريخود دارند. فاکتور د

افاراد در   يآگااه  شيتواند سبب افازا  يبوده است که م يزندگ

 يدرماان  ياساتانداردها  يهاا بارا   مورد سالمت و انتوارات آن

 .[14] باالتر شود

 يآگااه  زانيا در م يدار يدر مطالعه حاضار، تفااوت معنا   

از حقاوق خاود در    پل يباالتر از د التيبا سط  تحص مارانيب

مشااهده   پل يا ر از دتا  ک  التيبا سط  تحص مارانيبا ب سهيمقا

 يدر بررسا  در مطالعه خاود  زيو همکاران ن يشد. رنگرز جد

 وتتفااا افتنااديکاشااان، در يدولتاا مارسااتانيدر ب ماااريب 320

افاراد   نياز حقوق خود با  مارانيب يآگاه زانيدر م يدار يمعن

 نيچنا  [. ها  19] کرده وجود دارد ليتحص ريکرده و غ ليتحص

 يرابطه معنادار راز،يدر مطالعه خود در ش زين يمستانه و موصل

 التياز حقوق خود باا ساط  تحصا    مارانيب يآگاه زانيم نيب

 نيا ا زيا ن دادخاواه و  ي. مطالعات انصاار [20] افتنديدر شانيا

 ديا تائ زيا مطالعات ن نيگونه که ا کنند. همان يم ديها را تائ افتهي

تواناد   يما  مااران يکه داناش ب  قتيحق نيکنند، با توجه به ا يم

 يها رباره حقوق خود ارتقا دهد، رسانهها را د آن يآگاه زانيم

 نيا در ا يعموم يرسان در اطال  يتوانند نقش موثر يم يجمع

 [.21،6] ندکن فايا نهيزم

 يبنادها  ياز برخا  مارانيب يآگاه زانيدر مطالعه حاضر م

 نيا تواناد ا  يآن ما  ليدل کيحقوق خود،  باالتر بوده است که 

اند و لذا  نهفته شده يحقوق در بستر روند درمان يباشد که برخ

 يآگااه  زانيا م نيتار  شيکامل دارند. ب يها آگاه از آن مارانيب

اطالعاات از   افتنيا ) يمنشور اخالق 3و  2 ياز بندها مارانيب

( بوده اسات.  يدرمان  يشناخت ت زيو درمان و ن صيروند تشخ

 افتنديدر زيو همکاران در هند ن Unnikrishnanبه طور مشابه، 

 يدربااره حقاوق خاود بارا     مااران ياز ب يکه تعداد قابل توجه

 يآگااه  يدر ماورد مداخلاه درماان    ياطالعاات کااف   افتيدر

 نيتر و همکاران ک  يدريح عهچند در مطال . هر[22] اند داشته

 نيا . علت ا[13]دو بند بوده است  نياز ا مارانيب يآگاه زانيم

در دو شاهر   يو شاهر  يفرهنگا  يها امر را با توجه به تفاوت

 نيتار  نمود. در مطالعه حاضر کا   هيتوان توج يم رانيمتفاوت ا

باوده اسات.    يمنشاور اخالقا   1از بناد   مارانيب يآگاه زانيم

 يتاوان يو همکااران در ل  Ducinskien موجود،برخالف مطالعه 

 تيا از عادم اهم  مااران ياز ب يتار  شيعنوان داشتند که تعداد ب

مراقبت از  افتيخود را در در ياجتماع تيزبان و موقع ت،يمل

 نيا . علات ا [23] اناد  داشاته  يدهنادگان ساالمت آگااه    ارائه

تواناد مارتب  باا     ياشاره شد م زين گونه که قبالً ها همان تفاوت

 مااران يباه ب  يرساان  و نحوه اطال  يشهر ،يفرهنگ يها اوتتف

 باشد.

 يبررس يه برا، حج  نمونکه نيمطالعه ا يها تياز محدود

 يماورد بررسا   تيمختلف جمع يها گروه ريدر ز يآگاه زانيم

 ايا کا  ساواد    مارانيب يعدم بررس گريد تيبود. محدود نييپا

را  کيا نياز مراجعان باه کل  يسواد بود که درصد قابل توجه يب

 دهند. يم ليتشک

در ماورد   مااران يب يآگااه  زانيجا که م از آن ،يبه طور کل

لاذا   باوده اسات،   يناکااف  ماريب ياز موارد منشور حقوق يبرخ

در  رشيبه هنگاام پاذ   ماريشود که منشور حقوق ب يم شنهاديپ

ارائه شده و مفاد آن توس  کارکناان   ماريبه ب يتخصص کينيکل

و پوساتر باه    مفلات شامل پ يآموزش يها برنامه لهيبه وس ايو 

 ماريب ياز منشور حقوق مارانيب ياطال  داده شود تا آگاه ماريب

 .ابدي شيافزا

 

 تشكر و قدردانی
از دانشگاه علوم پزشكي سمناا  ااامح انا مح از    

 ا ن تحقيق تشكر و قدراني مي شود
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Introduction: The patient's right is one of the fundamental issues in health care. Correspondingly, the 

aim of the present study was to evaluate the awareness of patients referred to dental clinic of Semnan 

University of medical sciences (SUMS) about the patient's bill of right in 2016. 

Materials and Methods: This cross sectional study was conducted on 130 patients (with at least junior 

school education) who admitted to dental clinic of SUMS in 2016. In this account, in order to collect data, a 

2-part questionnaire including 15 questions (5 personal questions and 10 questions related to awareness 

about patient's right) was used.  Answers were categorized as "haven't heard", " have heard but not 

completely aware of", "relatively aware of" and "completely aware of' in Lickert scale which received 0 to 

3 score, respectively. Total patients' awareness was evaluated of the scores of 10 questions. 

Results: According to the results, patients' awareness of their rights was at a moderate level and the 

mean score was 19.05± 5.29 (out of 30). Patients' awareness of their rights was acceptable only about 2 out 

of 10 sections of patients' bill of right in Iran (patients' rights to receive necessary information about 

diagnosis and treatment options and knowing health care professionals) while the lowest score belonged to 

item 1 (timely treatment regardless of ethnic, cultural and religious factors). A significant relationship was 

found between awareness and patients' educational level (P=0.001) but the relationship between awareness 

and gender, age, matrimonial and residency status was not significant. (P=0.186, P=0.523, P=0.423 and 

P=0.717, respectively).  

Conclusion: According to inadequate awareness of patients about patients' rights, it is recommended 

that health care providers or educational programs including posters, pamphlets and mass media inform 

patients about their rights in time of admission to clinic in order to promote the patients' awareness of the 

patient's bill of rights. 
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