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مقدمه

است که امتيازات و اختيارات خاصي را براي افراد به رسميت

حقوق ،مجموعه قواعد و مقررات حااک بار ياک جامعاه

ميشناسد .در تمام زبانها،حقوق به معنااي آنچاه راسات و
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سزاوار است تعريف ميشود [ .]1-3بر اساس بيانياه ساازمان

حقوق خود مورد مطالعه قرار داده و چنين نتيجاه گرفتناد کاه

بهداشت جهاني ،حقوق بيمار شامل مجموعه حقوقي است کاه

سط رضاايت بيمااران باهخصاوص در رابطاه باا اطاال از

افااراد در سيساات مراقباات سااالمت از آن بهاارهمنااد بااوده و

هزينههاي درماني رضاايتبخاش نباوده اسات [ .]6بزماي و

ارائهدهندگان سالمت بايد به آن احترام بگذارند [.]4

همکاران در مطالعه ديگري در بيمارستانهاي آموزشي وابسته

رضايت بيماران از سرويس مراقبتي ارائهشده ،از مه ترين

به دانشگاه علاوم پزشاکي شاهيد بهشاتي تهاران ،باا بررساي

اهداف مراقبتهاي پزشکي و و دندانپزشکي بوده که ميتواند

اطالعات  202بيمار ،ميزان آگااهي آنهاا را از حقاوق خاود

بر سالمت بيماران اثر قابل توجهي داشته باشد .تاکيد بر حقوق

 8/06از  11نمره اعالم کردند و چنين نتيجهگيري نمودند کاه

زمينااهاي بيماااران ب اهخص اوص حفااا احتاارام بااه آنااان در

برناماههاااي آموزشاي بااه صااورت پمفلاتهااا و پوسااترها و

مراقبتهاي پزشکي بسيار اهميت دارد [.]5

راهنماهاي نصب شده در بيمارساتانهاا و مراکاز ارائاهدهناده

سيساات ارائااه مراقباات سااالمت در کشااورهاي مختلااف

خدمات سالمت ميتوانند در زمينه افازايش آگااهي بيمااران

منشوري را تحت عنوان منشور حقوق بيماران تهيه نموده و در

سودمند باشاند [ .]12در مطالعاه ديگاري در قا  ،حيادري و

اختيار بيمارستانها قرار ميدهد .اين منشاور ،شاامل قاوانيني

همکاران آگاهي بيماران و پرستاران از حقوق بيماار را ماورد

جهت حمايت از حقوق بيماار باه منواور حفاا شخصايت و

مقايسه قرار دادند و چنين نتيجاه گرفتناد کاه ميازان آگااهي

اتونومي بيمار بوده تا در مواقع بيماري ،بدون توجه به وضعيت

بيماران به طور معناداري پائينتر بوده و بايستي به روشهااي

مالي ،جنسيت و يا نحوه زندگي ،مراقبت کافي براي بيمار ارائه

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

شده و اين ارائه مراقبت در محيطاي سرشاار از احتارام و باا

خود در مالزي عنوان داشتند که  %90بيماران از حقاوق خاود

کيفيت باال صورت گيرد [.]7،6

آگاه بوده و  %85ايشان آگاهي کافي دربااره بيمااري خاود و

منشاور حقااوق بيمااار در اياران ،در سااال  1380توسا

روشهاي درماني داشتهاند [ .]14با توجاه باه تاازه تاسايس

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تدوين گردياد کاه

بودن کلينيک تخصصي دانشکده دندانپزشکي سمنان و اينکاه

شامل  10بند بود .به علت کاستيهاي موجود در آن ،به دنبال

تاکنون بررسي مشابهي در شاهر سامنان انجاام نشاده اسات،

بررسي مجدد در زمينه محورهاي حقوق بيمار ،منشور جدياد

مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي مراجعهکنندگان به

در آبان ماه سال  1388توس آن وزارت به تمامي دانشگاهها

کلينيک تخصصي دندانپزشکي شهر سمنان از منشور حقاوقي

ابالغ گرديد [ .]8،7به نور ميرسد که آگاهي بيماران از حقوق

بيمار طراحي و اجراء گرديد.

خود منجر به بهبود کيفيت ارائه مراقبت ساالمت و کااهش در
هزينهها ميشود .از طرفي دادن آگاهي به بيماران و مشاارکت

مواد و روشها

دادن آنها در روند تصمي گياريهااي درمااني و احتارام باه

در اين مطالعه مقطعي 130 ،نفر از بيماران باالي  18ساال

حقوق ايشان ،روند درمان را تسريع کرده و منجار باه کااهش

مراجعهکننده به کلينيک تخصصي دندانپزشکي دانشگاه علاوم

دوره بستري بيمار و اجتناب از آسيبهاي فيزيکاي و رواناي

پزشکي سمنان به روش آسان انتخاب شدند .به عبارت ديگار،

ميشود [.]11-9

بيماراني کاه از تااريخ  1395/2/1جهات دريافات خادمات

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنياا و اياران ساط

دندانپزشکي به کلينياک تخصصاي دنادانپزشاکي دانشاگاه

آگاهي بيماران از حقوق خود را متفاوت گزارش نمودهاند .باه

مراجعه نموده و واجد شراي ورود باه مطالعاه بودناد ،ماورد

عنوان مثال انصاري و همکاران در مطالعاهاي ميازان رضاايت

بررسي قرار گرفتند .شرط ورود به مطالعه داشتن سواد حداقل

بيماران را در بيمارستاني آموزشي در شاهر اهاواز از رعايات

در سط راهنمايي و نياز به انجام حاداقل ياک کاار درمااني

مهدي صالحي زينآبادي و همکاران

...
دندانپزشکي بوده است .به منوور برآورد تعداد نمونه ،ابتدا در

پاسخهاي ده بند محاسبه شد که دامنه نمرات بين صفر تاا 30

يک مطالعه مقدماتي متشکل از  20نفر ،انحاراف معياار نماره

بوده است .کسب نمره تا  10را آگاهي ضعيف ،نمره  11تا 20

آگاهي کلي  5/22حاصل شد .با در نور گرفتن اطميناان %95

را آگاهي متوس و نمره  21به باال آگاهي خاوب تلقاي شاد.

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

ميانگين و انحراف معيار هر يک از ده بند منشور حقوق بيماار

رابطه برآورد ميانگين در مطالعات توصيفي 130 ،نفر بارآورد

و نيز آگاهي کلي محاسبه شد .از آزماون شاايپروويلک باراي

شد.

بررسي نرمال بودن دادههاا ،از آزماون  tياا مانويتناي باراي
ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامهاي حاوي دو بخش کاه

مقايسه ساط آگااهي دو گاروه مساتقل و از آزماون آنااليز

بخش اول مشخصات فاردي بيمااران شاامل  5ساوال :سان،

واريانس يکطرفه (يا کروسکال واليس) براي مقايساه ميازان

جنس ،وضعيت تاهل ،سط تحصيل و بخاش دوم شاامل 10

آگاااهي ب ايش از دو گااروه مسااتقل و از ضااريب همبسااتگي

سوال در خصاوص ميازان آگااهي آناان از  10بناد منشاور

اسپيرمن براي ارزيابي همبستگي باين نماره آگااهي و ساط

حقوقي بيمار بود ،که با مالقات حضوري تکميل شد.

تحصيالت استفاده شد .نارمافازار ماورد اساتفاده  SPSS 18و

پرسشنامه قبالً توس بکايي و همکاران اساتفاده شاده و
اعتبار علمي آن توس سانجش اعتباار محتاوايي بار اسااس
بررسي متون و مقاالت و نورات  10نفر از اساتيد تائيد شده و

سط معنيداري %5 ،در نور گرفته شد.

نتايج

با استفاده از آزمون مجدد پايايي آن مورد ارزيابي قرار گرفتاه

از  130بيمار مراجعاهکنناده باه کلينياک دنادانپزشاکي

بود [ .]15ميزان آگاهي بيمااران از بنادهاي مختلاف منشاور

دانشگاه علوم پزشکي سمنان 72 ،نفار ( )%55/4مارد بودناد.

حقوقي بيمار به صورت "نشانيدهام"" ،شانيدهام ولاي اطاال

ميانگين  ±انحراف معيار سن بيماران  32/3±8/2ساال باوده

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

است .ک سنترين بيمار  18ساال و بااالترين  52ساال باوده

سنجيده شد .پرسشاگران آماوزش الزم در خصاوص ارتبااط

است %48/5 .با تحصيالت دانشگاهي بودند .توزيع مشخصات

صحي با بيماران را کسب کرده و به شرکتکنندگان تاکيد شاد

جمعيت شناختي بيماران در جدول  1آمده است.

که اطالعات آناان محرماناه خواهناد ماناد .کلياه مالحواات
اخالقي در مراحل مختلف اين پژوهش شامل دريافت رضايت

جدول  .1توزیع سنی ،جنسی ،سطح تحصیالت ،وضعیت تاهل و محل
سکونت بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی سمنان(سال )1159
تعداد

درصد

سن (سال)

>13
13-15
≤03

95
95
52

03
03
53

نداشتهاند ،مورد مطالعه قرار نميگرفتند .پرسشنامهها بايناام

جنس

زن
مرد

95
25

00/2
99/0

بوده و قبل از جمعآوري دادهها اهداف پژوهش براي بيمااران

سطح تحصیالت

دیپلم یا کمتر
دانشگاهی

22
21

91/9
05/9

وضعیت تاهل

مجرد
متاهل
غیره

01
50
9

11/9
20/2
1/5

محل سکونت

سمنان
سایر شهرها

53
03

25/5
13/5

کتبي از شرکتکنندگان رعايت شد .بيماراني که فرصات کاافي
براي پاسخگويي به سواالت پرسشنامه را نداشته و يا به علت

مشخصه

درد و ناراحتي دندان تماايلي باه شارکت در اجاراي مطالعاه

توضي داده شد.
براي تحليل دادهها ،در هر يک از ده بند (سائوال) منشاور
حقوق بيمار ،به پاسخهاي "نشنيدهام" نماره صافر ،باه پاساخ
"شنيدهام ولي کامالً براي واضا نيسات" نماره  ،1باه پاساخ
"نسبتاً مطلع هست " نمره  2و براي پاسخ "کامالً اطاال دارم"
نمره  3اختصاص يافت .ميزان آگاهي کلي هار فارد ،از جماع
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فراواني ،ميانگين و انحراف معيار نمرات پاسخهاي بيمااران در

در رابطه با وضعيت آگاهي بيماران از حقوق درماني خود،
بيشترين آگاهي بيمااران ،در عباارات "بيماار حا دارد در

جدول  2آمده است.

خصوص مراحل تشخيص ،درماان و ساير پيشارفت بيمااري

ميانگين ±انحراف معيار نماره آگااهي بيمااران از حقاوق

خود ،اطالعات ضروري را شخصاً و يا در صاورت تمايال از

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

طري يکي از وابستگان ،از پزشک معالج درخواست کناد باه

ميزان آگاهي کلي بيماران از منشور حقوق بيماران ،در بيماران

طوري که در فوريتهاي پزشکي اين امر نبايد منجر به تاخير

با تحصيالت دانشگاهي به طور معنيداري از بيماران با ساط

در ادامه درمان يا تهديد جاني بيمار گردد" و "بيمار ح دارد

تحصيل ديپل يا ک تر ،بيشتار باود ( ،)p=0/001اماا ميازان

پزشک و پرستار و ساير اعضاي گاروه معاالج را در صاورت

آگاهي کلي ،در بيماران زن و مرد ( ،)p=0/186بيماران ساکن

تمايل بشناسد" بوده است و ک ترين ميزان آگااهي از عباارت

سمنان يا غير سمناني ( ،)p=0/717بيماران در گروههاي سني

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

مختلااف ( )p=0/523و بيماااران از نواار وضااعيت تاهاال

همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادي ،فرهنگاي

( )p=0/423تفاوت معنيداري نداشت (جدول  .)3همبساتگي

و مذهبي از گروه درمان انتوار داشته باشد" بوده است .توزيع

بين سط تحصيل و ميازان آگااهي کلاي از منشاور حقاوقي
بيماران مثبت و معنيدار بود (.)r=0/292 ،p=0/001

جدول  .5توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از منشور حقوق
بیمار (سال )1159
میزان آگاهی
منشور حقوق بیمار

انتظار بیمار از درمان به موقع و مطلوب همراه با احترام
کامل و بدون توجه به عوامل نژادی ،فرهنگی و مذهبی

اصال نشنیدهام

شنیده ام ولی کامال
برایم واضح نیست

نسبتا مطلع
هستم

کامال اطالع
دارم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

میانگین
(از )1

انحراف
معیار

12

11/1

55

51/9

21

02/5

50

15/9

1/21

3/55

شناخت عوامل درمانی از سوی بیمار

11

5/9

51

12/5

02

12/5

91

15/5

5/32

3/59

حق دریافت اطالعات ضروری از پزشک معالج بدون
تاخیر در درمان یا خطر تهدید جانی برای بیمار

2

9/0

50

15/9

93

15/9

05

12/2

5/35

3/55

 .آشنایی با عوارض احتمالی درمان و یا درمان های
جایگزین و مشارکت در انتخاب شیوه درمان نهایی

11

13/3

52

53/3

91

03/5

15

55/5

1/55

3/50

آزادی بیمار در خاتمه درمان و یا مراجعه به سایر مراکز
درمانی در صورت رضایت شخصی

11

5/9

15

13/3

02

12/5

11

59/0

1/25

3/55

اطمینان بیمار از محرمانه ماندن اطالعات شخصی و
محتوای پرونده پزشکی

10

13/5

51

12/2

91

03/5

03

13/5

1/55

3/52

برخورداری بیمار از رازداری عوامل درمانی

15

5/5

52

53/5

02

19/0

09

10/2

1/59

3/52

اطمینان از دسترسی به عوامل درمانی حین و پس از
اتمام درمان

11

5/9

55

51/9

95

03/3

15

13/3

1/55

3/55

رضایت بیمار از ادامه همکاری با فعالیت های آموزشی
یا پژوهشی مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی

12

11/1

13

51/1

02

12/5

12

52/2

1/25

1/33

آگاهی قبلی بیمار از هزینه های درمانی و پوشش بیمه
ها و مهارت گروه معالج در سایر مرکاز درمانی ارجاعی

11

13/3

55

51/9

05

15/1

02

12/5

1/59

3/55

مهدي صالحي زينآبادي و همکاران

...

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی کلی بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از منشور حقوق بیمار به
تفکیک مشخصه های فردی(سال )1159
مشخصه
جنس

زن
مرد

سن (سال)

>13
13-15
≤03

سطح تحصیل

دیپلم یا کمتر
دانشگاهی

وضعیت تاهل

مجرد
متاهل
غیره

محل سکونت

سمنان
سایر

میانگین (از )13

انحراف معیار

15/99

9/51

15/00

9/19

00/15

9/12

15/52

9/35

15/51

9/21

12/25

0/12

53/05

9/55

15/19

9/02

15/09

9/50

15/23

0/91

15/51

9/02

15/13

0/53

p-value

3/152

3/951

3/331

3/051

3/212

بحث و نتيجهگيري

آگاهي مراجعهکنندگان به مراکز درماني دربااره حقاوق خاود

يافتهها نشان داد ميزان آگاهي بيمااران مراجعاهکنناده باه

داشته باشد [.]17

کلينيک تخصصي دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي سامنان

فرهنگ بابامحمودي و همکاران در بيمارساتاني آموزشاي

در خصوص منشور حقوقي بيمار ،متوس به باال ميباشد .باه

در دانشگاه مازندران ميزان آگاهي بيماران از حقاوق خاود را

صورت مشابه ،جوج و همکاران نيز ميزان آگااهي بيمااران از

ضعيف ( )%14/59عنوان کردند [ .]18آگاهي ضاعيف بيمااران

حقوق خود را متوسا بارآورد کردناد [ .]1در حاالي کاه در

از حقااوق خااود را ماايتااوان چنااين توجيااه کاارد کااه در

برخي ديگر از مطالعات اکثر بيماران سط ضعيفي از آگاهي از

بيمارستانهاي آموزشي ،بخش قابل توجهي از ارائاه خادمات

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

به بيماران توس دانشجويان صاورت مايگيارد و لاذا فقادان

دريافتند که بيماران اطال کافي از حقوق خود نداشاته و ايان

آگاهي آنها و توجه ک ترشان به حقوق بيماران ميتواند سبب

امر ميتواند سبب نارضايتي بيماار شاود [ .]16،7علات ايان

کاهش رضايت بيماران از رعايات حقاوق خاود باشاد .آناان

تفاوت در ميزان آگاهي بيمااران در نقااط مختلاف کشاور را

نتيجهگيري کردند آگاهي پائين ارائهدهندگان سالمت ميتواناد

ميتوان به ميزان زيادي به سيست آموزشاي بيمارساتانهاا و

فاکتوري مه و موثر در ميزان آگاهي ضعيف بيماران از حقوق

دانشکدهها و نيز ميزان آگاهي خود کارکنان مراکاز بهداشاتي-

خود باشد [.]11

درماني نسبت داد .مطالعه ديگري در عربستان سعودي بر روي

در مطالعه حاضر و بيشتر مطالعات صورت گرفته در اين

 250بيمار بستري نشان داد که  %25/2از بيماران اطالعي از

زمينه ،آگاهي بيماران از حقوق خاود در حاد مطلاوب نباوده

حقوق خود نداشته و نيمي از آنها تنها از  6ماورد از حقاوق

است .علت امر ميتواند کمباود روشهااي اطاال رسااني باه

خود آگاه بودند [ .]17هر چند در مطالعه مذکور تنهاا بيمااران

جامعه و چش پوشي مراقبين سالمت در اين زمينه باشد .حتي

يکي از بيمارستانهاي کشور مورد بررسي قرار گرفته بودند و

برخي مطالعات قديميتر عناوان مايکنناد کاه بيمااران اصاالً

لذا نتايج حاصل نميتواند بيانگر ميزان آگاهي کل بيمااران آن

اطالعي از اينکه داراي حقوق مشخصاي در سيسات ساالمت

کشور باشد .هر چند نويسندگان مطالعه عنوان داشتند که ابازار

خااود هسااتند ،ندارنااد [ .]8باار عکااس در مطالعااه  Yusufو

ارتباط جمعي ميتواند نقاش بسايار برجساتهاي در افازايش

همکاران در مالزي با بررساي  250بيماار مراجعاهکنناده باه

جلد  ،20شماره ( 1پياپي  ،)69زمستان 1396

کومش
بيمارستان %95 ،بيماران آگاهي از حقوق خود داشاتهاناد .باا

ميزان آگاهي بيماران از اين دو بند بوده است [ .]13علت ايان

توجه به نتايج ايشان مايتاوان عناوان داشات کاه باا ارتقااء

امر را با توجه به تفاوتهاي فرهنگاي و شاهري در دو شاهر

تکنولوژيهاي اطال رساني و ارتقاء سط تحصيالت بيمااران،

متفاوت ايران ميتوان توجيه نمود .در مطالعه حاضر کا تارين

آنها اکنون آگاهي بيشتري از موضوعات درمااني و حقاوق

ميزان آگاهي بيماران از بناد  1منشاور اخالقاي باوده اسات.

خود دارند .فاکتور ديگر دخيل در آن ،افزايش اساتانداردهاي

برخالف مطالعه موجود Ducinskien ،و همکااران در ليتاواني

زندگي بوده است که ميتواند سبب افازايش آگااهي افاراد در

عنوان داشتند که تعداد بيشتاري از بيمااران از عادم اهميات

مورد سالمت و انتوارات آنهاا باراي اساتانداردهاي درمااني

مليت ،زبان و موقعيت اجتماعي خود را در دريافت مراقبت از

باالتر شود [.]14

ارائهدهنادگان ساالمت آگااهي داشاتهاناد [ .]23علات ايان

در مطالعه حاضار ،تفااوت معنايداري در ميازان آگااهي

تفاوتها همانگونه که قبالً نيز اشاره شد ميتواناد مارتب باا

بيماران با سط تحصيالت باالتر از ديپل از حقاوق خاود در

تفاوتهاي فرهنگي ،شهري و نحوه اطال رسااني باه بيمااران

مقايسه با بيماران با سط تحصيالت ک تار از دياپل مشااهده

باشد.

شد .رنگرز جدي و همکاران نيز در مطالعه خاود در بررساي

از محدوديتهاي مطالعه اين که ،حج نمونه براي بررسي

 320بيمااار در بيمارسااتان دولتاي کاشااان ،دريافتنااد تفاااوت

ميزان آگاهي در زير گروههاي مختلف جمعيت ماورد بررساي

معنيداري در ميزان آگاهي بيماران از حقوق خود باين افاراد

پايين بود .محدوديت ديگر عدم بررسي بيماران کا ساواد ياا

تحصيل کرده و غير تحصيل کرده وجود دارد [ .]19ها چناين

بيسواد بود که درصد قابل توجهي از مراجعان باه کلينياک را

مستانه و موصلي نيز در مطالعه خود در شيراز ،رابطه معناداري

تشکيل ميدهند.

بين ميزان آگاهي بيماران از حقوق خود باا ساط تحصايالت

به طور کلي ،از آنجا که ميزان آگااهي بيمااران در ماورد

ايشان دريافتند [ .]20مطالعات انصااري و دادخاواه نياز ايان

برخي از موارد منشور حقوقي بيمار ناکاافي باوده اسات ،لاذا

يافتهها را تائيد ميکنند .همانگونه که اين مطالعات نياز تائياد

پيشنهاد ميشود که منشور حقوق بيمار به هنگاام پاذيرش در

ميکنند ،با توجه به اين حقيقت که داناش بيمااران مايتواناد

کلينيک تخصصي به بيمار ارائه شده و مفاد آن توس کارکناان

ميزان آگاهي آنها را درباره حقوق خود ارتقا دهد ،رسانههاي

و يا به وسيله برنامههاي آموزشي شامل پمفلات و پوساتر باه

جمعي ميتوانند نقش موثري در اطال رساني عمومي در ايان

بيمار اطال داده شود تا آگاهي بيماران از منشور حقوقي بيمار

زمينه ايفا کنند [.]21،6

افزايش يابد.

در مطالعه حاضر ميزان آگاهي بيماران از برخاي بنادهاي
حقوق خود ،باالتر بوده است که يک دليل آن مايتواناد ايان
باشد که برخي حقوق در بستر روند درماني نهفته شدهاند و لذا

تشكر و قدردانی
از دانشگاه علوم پزشكي سمناا ااامح انا مح از
ا ن تحقيق تشكر و قدراني مي شود

بيماران از آنها آگاهي کامل دارند .بيشتارين ميازان آگااهي
بيماران از بندهاي  2و  3منشور اخالقي (ياافتن اطالعاات از
روند تشخيص و درمان و نيز شناخت تي درماني) بوده اسات.
به طور مشابه Unnikrishnan ،و همکاران در هند نيز دريافتند
که تعداد قابل توجهي از بيمااران دربااره حقاوق خاود باراي
دريافت اطالعاات کاافي در ماورد مداخلاه درمااني آگااهي
داشتهاند [ .]22هر چند در مطالعه حيدري و همکاران ک ترين
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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.
Keywords: Awareness, Patient's Rights, Dental Care.
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