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مطالعه اي درباره ي آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني
مربوط به رضايتنامه ها در بيمارستان هاي آموزشي

دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي؛ 1387
اباذر حاجوي1 / معصومه خوشگام2 / مهناز موسوي3

چكيده

مقدمه: كسب رضايت از بيمار جهت مراقبت هاي پزشكي يك الزام قانوني ست. فرم رضايتنامه در پشت برگ پذيرش درج شده 
است. مسئوالن پذيرش بايد به نمايندگي از سوي پزشك مداوا كننده و بيمارستان، از بيمار يا بستگان نزديك او، جهت انجام اقدامات 
درماني مجوزهاي مناسب را اخذ كنند و از نظر قانوني و اخالقي به عواقب اعمال خويش در اين مورد آگاه باشند. هدف اين مطالعه 
تعيين ارتباط بين ميزان آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني مربوط به رضايتنامه ها در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 

شهيد بهشتي بود.
روش بررسي: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي - تحليلي است كه در سال 1387 انجام شده است. جامعه ي پژوهش شامل 11 نفر 
از مسئوالن بخش هاي مدارك پزشكي و 43 نفر از كاركنان واحدهاي پذيرش در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي 
شهيدبهشتي است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه و چك ليست است، كه روايي و پايايي آن مورد تأييد قرار گرفت. اطالعات 

توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماري پيرسون تحليل شد.
يافته ها: ميزان آگاهي مسئوالن مدارك پزشكي از جنبه هاي قانوني مربوط به رضايتنامه ها 72/7 درصد، و ميزان رعايت آن ها 68/6 
درصد مي باشد و همبستگي بين اين ها 0/683مي باشد. ميزان آگاهي كاركنان پذيرش 66/3 درصد، و ميزان رعايت آن ها 62/9 درصد 

مي باشد و همبستگي بين اين ها 0/558مي باشد ؛ رابطه اي مثبت و قوي بين آگاهي و رعايت آن وجود دارد.
نتيجه گيري: بين ميزان آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني مربوط به رضايتنامه ها در بين مسئولين مدارك پزشكي و كاركنان پذيرش 
همبستگي مثبت وجود داشت (به ترتيب (p<0.011) و (p<0.000)). ارتقاي آگاهي آنان از قوانين و دستورالعمل هاي موجود در كشور 

موجب افزايش ميزان رعايت اين قوانين و پيشگيري از مشكالت قانوني متعاقب آن خواهد شد.
كليد واژه ها: جنبه هاي قانوني، مدارك پزشكي، رضايتنامه ها، آگاهي، رعايت
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مقدمه
زندگي حرفه اي با مجموعه اي از مقررات و قوانين بهم آميخته 
ــاغل پذيرفته شده اجتماعي توفيق  ــت، در هر يك از مش اس
نصيب كساني مي شود كه علم و آگاهي بيشتري بر قوانين و 
ــغل و حرفه و تخصص خود دارند و در  مقررات حاكم بر ش
پرتو اين آگاهي مي توانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي 
و اجتماعي درست برخورد كنند. امروزه ما به اجتماعي مبدل 
ــته ايم كه احتمال اقامه دعوي در آن بيشتر است، اين امر  گش
به طور كلي بد نيست چرا كه به آسيب ديدگان امكان توسل 
ــتگاه عدالت را برا ي گرفتن خسارت مي دهد و باعث  به دس
مي شود كه كاركنان درماني مراقب و آگاه به حقوق كساني كه 
به آن ها كمك مي كنند، باشند. به هر حال امروزه يك كارمند 
ــد و تا حدودي حقوق بداند.[1]  ــور درماني بايد آگاه باش ام
آگاهي از قوانين و مقررات مربوط به مدارك پزشكي، شاغلين 
اين حرفه را در رسيدن به اهداف مدارك پزشكي ياري نموده 
و حفظ مجموعه اي از اين قوانين مي تواند راهگشايي جهت 
ــب براي اين رشته  ــان و ايجاد جايگاهي مناس عملكرد يكس
ــد.[2] اخذ رضايت بيمار يكي از مباحث اساسي جامعه  باش
ــت[3] در واقع مي توان گفت كه از نظر قانوني  ــكي اس پزش
رضايت آگاهانه براي درمان، يك ابزار مديريت ريسك بوده 
ــد.[4] به جهت اهميت  ــان دهنده فرد مسئول مي باش كه نش
رضايت بيمار در مسائل حقوقي فرم رضايتنامه در پشت برگ 
پذيرش درج گرديده است.[3] فرم رضايتنامه بايد در قسمت 
ــط بيمار يا ولي بيمار پر شود. مسئولين پذيرش  پذيرش توس
ــوي پزشك مداوا كننده و بيمارستان،  بايد به نمايندگي از س
از مريض يا بستگان نزديك او، جهت انجام اقدامات درماني 
ــط  ــب را اخذ نمايند. زماني كه اين فرم توس مجوزهاي مناس
ــود، مدركي  بيمار يا نماينده وي در زمان پذيرش امضا مي ش
ــراي دريافت خدمات و اقدامات درماني  ــت بيمار ب از رضاي
ــئوالن مدارك پزشكي  فراهم مي كند.[5] بنابراين آگاهي مس
از قوانين و جنبه هاي قانوني رضايتنامه كه در بدو ورود بيمار 
به مراكز درماني از او رضايت مي گيرند بسيار ضروري است 
ــا از قوانين موجود در اين زمينه از بال تكليفي  ــي آن ه و آگاه
آن ها در برخي موقعيت ها مي كاهد و آن ها را در مقابل دعاوي 

قانوني حفظ مي كند.[6]

ــان مي دهد كه آگاهي  نتايج مطالعه دنوت (Denute) نش
ــه قبل از  ــراي رضايت آگاهان ــار ب ــق بيم ــان از ح كادر درم
ــطح متوسط بوده است.[7] زاهدي فر  اقدامات درماني در س
ــبت  ــزان رعايت حقوق بيمار نس ــي، مي (1382) در پژوهش
ــاران 52/73 درصد  ــذ رضايتنامه هاي مختلف از بيم ــه اخ ب
ــط  ــت.[8] در پژوهش ديگري كه توس ــت آورده اس به دس
ــد كه ميزان  ــخص گردي ــد، مش ابراهيمي (1376) انجام ش
ــتانداردهاي مربوط به قوانين و مقررات در بخش  رعايت اس
ــتان هاي مورد پژوهش، در مقايسه  ــكي بيمارس مدارك پزش
ــكي آمريكا، به ميزان 17/1  با مالك هاي انجمن مدارك پزش

درصد است.[2]
ــي  حاجوي و همكارانش (1382) در يك طرح پژوهش
دريافتند كه2/4 درصد رضايتنامه ها بيماران علي رغم نداشتن 
سن قانوني رضايت داده بودند و در 3/6 درصد توسط افرادي 
غير از بستگان سببي و نسبي تأييد شده بودند. در5/9 درصد 
ــال، از افرادي به غير از  ــاي بيماران باالي 18 س رضايتنامه ه
ــيدند  ــده بود. در نهايت به اين نتيجه رس خود بيمار اخذ ش
ــم براي بيمار و  ــم اهميت فرم هاي رضايتنامه ه ــه علي رغ ك
ــز درماني، كاركنان پذيرش از اهميت تكميل  هم براي مراك
ــد دليل اين امر  دقيق اين فرم ها واقف نبوده و به نظر مي رس
ــون اين موضوع در  ــه بايدها و نبايدهاي پيرام ــدم توجه ب ع
سطوح باالتر و نتيجتًا عدم انتقال آن به پرسنل مدارك پزشكي 
ــد با توجه به اينكه تكميل فرم رضايتنامه از وظايف  مي باش
كاركنان بخش پذيرش است و با توجه به اهميت اين فرم ها 
ــراي بيمار و هم براي مراكز درماني، لذا آگاهي دادن به  ــم ب ه
اين پرسنل از وظايف اصلي مسئول بخش و مدير بيمارستان 

مي باشد.[9]
ــي مربوط به  ــاي قانون ــه اهميت جنبه ه ــا توجه ب ــذا ب ل
رضايتنامه ها، هدف از پژوهش حاضر اين است كه با روشن 
شدن ميزان آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني رضايتنامه ها، 
و ميزان همبستگي آن ها دربيمارستان هاي آموزشي دانشگاه 
ــتي،  ــتي درماني شهيدبهش ــكي و خدمات بهداش علوم پزش
تصويري از واقعيت ها و كاستي هاي موجود ارائه وگامي در 
ــعه قوانين و مقررات مدون در اين زمينه  جهت ارتقاء و توس

برداشته شود.

مطالعه اي درباره ي آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني …
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روش بررسي
ــت كه به روش  اين پژوهش يك مطالعه توصيفي تحليلي اس
ــال 1387 انجام شده است. جامعه پژوهش در  مقطعي در س
اين پژوهش شامل 11 نفر مسئول بخش مدارك پزشكي،52 
نفر كاركنان پذيرش، 39 نفر كاركنان بايگاني بيمارستان هاي 
آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
ــاظ محدود بودن  ــد كه به لح ــتي مي باش درماني شهيدبهش
جامعه پژوهش نمونه گيري انجام نشد، اما از ميان آن ها، همه 
مسئولين بخش مدارك پزشكي، 43 نفر از كاركنان پذيرش و 

32 نفر از كاركنان بايگاني حاضر به همكاري بودند.
ــت دو  ــنامه و چك ليس ــزار گردآوري داده ها، پرسش اب
قسمتي براي تعيين ميزان آگاهي و رعايت بود،كه قسمت اول 
ــؤاالت مربوط به مشخصات دموگرافيك و قسمت  آن ها س
دوم شامل سؤاالت مربوط به جنبه هاي قانوني رضايتنامه ها 
بود كه اين سئواالت از روي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
ــال اخير موجود در كشور (16 دستورالعمل) تهيه شد.  ده س
جهت تعيين اعتبار، پرسشنامه و چك ليست مذكور براي 9 نفر 
از اساتيد فن ارسال شد و پس از تأييد ايشان مورد استفاده قرار 
ــنامه و چك ليست  گرفت. همچنين براي تعيين ثبات پرسش
ــتان هاي  ــتان از بيمارس از روش آزمون مجدد در دو بيمارس
دانشگاه علوم پزشكي ايران استفاده شد. ضريب همبستگي 
ــات ابزار گردآوري داده ها را مورد تأييد قرار داد.  r=0.95 ثب

گردآوري داده ها در دو مرحله انجام شد، در مرحله اول، پس 
ــگاه  ــي دانش از ارائه معرفي نامه هاي الزم از معاونت پژوهش
ــتان هاي تابعه  ــتي جهت بيمارس ــكي شهيدبهش علوم پزش
ــه اي مربوط به تعيين  ــنامه چهار گزين مورد پژوهش، پرسش
ــزان آگاهي،در بين جامعه پژوهش توزيع گرديد و پس از  مي
جمع آوري داده ها، در مرحله بعدي، بعد از14 روز با مراجعه 
ــتان ها و با استفاده از روش مشاهده و  ــگر به بيمارس پژوهش
ــتقيم چك ليست مربوط به تعيين ميزان رعايت  مصاحبه مس
ــاي قانوني مربوط به رضايتنامه هاتكميل گرديد، البته  جنبه ه
ــئولين بخش اطمينان داده شد، كه نظريات آن ها بدون  به مس
ــد و كامًال محرمانه تلقي خواهد  دخالت گزارش خواهد ش
ــط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون  ــد. اطالعات توس ش

آماري پيرسون تحليل شد.

يافته ها
ــئولين  ــان داد كه ميزان آگاهي مس ــت آمده نش نتايج به دس
ــكي از جنبه هاي قانوني مربوط به رضايتنامه ها  مدارك پزش
ــد و  72/7 درصد، و ميزان رعايت آن ها 68/6 درصد مي باش
همبستگي بين اين ها 0/683مي باشد. ميزان آگاهي كاركنان 
ــت آن ها 62/9 درصد  ــرش 66/3 درصد، و ميزان رعاي پذي
مي باشد و همبستگي بين اين ها 0/558 مي باشد. نتايج نشان 
مي دهد كه ميزان آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني مربوط به 
رضايتنامه ها در بين مسئولين مدارك پزشكي بيشتر از كاركنان 
پذيرش مي باشد و ميزان همبستگي بين اين ها نشان مي دهد 
ــئولين  كه رابطه مثبت و قوي بين ميزان آگاهي و رعايت مس
ــكي و كاركنان پذيرش در بيمارستان هاي مورد  مدارك پزش

مطالعه وجود دارد.

نمودار1: ميزان آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني مربوط 
به رضايتنامه ها در مسئولين مدارك پزشكي و كاركنان 

پذيرش در بيمارستان هاي آموزشي شهيد بهشتي

بحث و نتيجه گيري
بر اساس كاوش پژوهشگران اين پژوهش، تاكنون پژوهشي 
ــاي قانوني  ــي و رعايت جنبه ه ــاط بين آگاه ــه ارتب در زمين
ــتورالعمل هاي  ــنامه ها و دس ــاس بخش رضايتنامه ها بر اس
موجود انجام نشده است. پژوهش هاي موجود فقط يكي از 
اين دو جنبه را بر اساس استانداردها و يا منشور حقوق بيمار 

مورد بررسي قرار داده است.
ــد كه ميزان آگاهي  ــي دريافتن عرب و زارعي در پژوهش
مديران از حقوق بيمار براي رضايت آگاهانه متوسط بود.[6] 

اباذر حاجوي و همكاران
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نتايج مطالعه دنوت (Denute) نشان مي دهد كه آگاهي كادر 
ــت آگاهانه قبل از اقدامات  ــان از حق بيمار براي رضاي درم
درماني در سطح متوسط بوده است.[7] سلطاني در پژوهشي 
دريافت كه ميزان آگاهي منشيان بخش ها از مدارك پزشكي و 
جنبه هاي قانوني آن در حد متوسط بود.[10] در اين پژوهش 
ــئولين مدارك پزشكي از جنبه هاي قانوني  ميزان آگاهي مس
ــا 72/7 درصد ميزان آگاهي كاركنان  ــوط به رضايتنامه ه مرب
ــت. اين تفاوت در  ــت آمده اس پذيرش 66/3 درصد به دس
ميزان آگاهي مسئولين وكاركنان مي تواند به اين خاطر باشد 
ــنامه ها به مراكز ابالغ مي گردد، مسئولين آن را  كه وقتي بخش
ــيفت عصر  به اطالع تمامي كاركنان پذيرش (به خصوص ش

و شب) نمي رسانند.
ــيد كه  ــه اين نتيجه رس ــود ب ــش خ ــي در پژوه ابراهيم
ــتانداردهاي مربوط به قوانين و مقررات در بخش مدارك  اس
ــكي  ــه با مالك هاي انجمن مدارك پزش ــكي در مقايس پزش
آمريكا، به ميزان 17/1 در صد رعايت شده است.[2] يكي از 
مالك هاي استانداردهاي مربوط به قوانين و مقررات مدارك 
پزشكي، اطالع رساني قوانين و مقررات به كاركنان مي باشد، 
بنابراين نتايج پژوهش ابراهيمي اين دليل ما را تأييد مي كند. 
ــي، به  ــوي و همكارانش (1382) در يك طرح پژوهش حاج
ــت تكميل فرم هاي  ــيدند كه با توجه به اهمي ــن نتيجه رس اي
ــز درماني، آگاهي  ــم براي بيمار و هم براي مراك ــت ه رضاي
دادن به اين پرسنل پذيرش از وظايف اصلي مسئول بخش و 
مدير بيمارستان مي باشد.[9] قادري و عبدالهي در مطالعه اي 
ــيدند كه آگاهي مسئوالن مدارك پزشكي از  به اين نتيجه رس
ــن و جنبه هاي قانوني رضايتنامه كه در بدو ورود بيمار  قواني
به مراكز درماني از او رضايت مي گيرند بسيار ضروري است 
ــا از قوانين موجود در اين زمينه از بال تكليفي  ــي آن ه و آگاه
آن ها در برخي موقعيت ها مي كاهد و آن ها را در مقابل دعاوي 
قانوني حفظ مي كند.[11] نتايج پژوهش ايشان دقيقًا با نتايج 

اين پژوهش سازگار است.
ــي  ــرح پژوهش ــش (1382)در ط ــوي و همكاران حاج
ــن  ــتن س ــه 2/4 درصد بيماران علي رغم نداش ــد ك دريافتن
ــبت فرد رضايت  ــت داده و در 3/6 درصد نس ــي رضاي قانون
دهنده مشخص نبود و 1/2 درصد رضايتنامه ها فاقد هرگونه 

ــت بوده اند.[9]  تأييد رضايت چه از طريق امضاء يا اثر انگش
ــيد  ــي به اين نتيجه رس ــجاعي باغيني (1387) در پژوهش ش
ــه از ديدگاه كاربران كامپيوتر ميزان رعايت رضايتنامه هاي  ك

آگاهانه (54/5 درصد) در حد نسبتًا مطلوب است.[12]
زاهدي فر (1381) در تحقيق خود، ميزان رعايت حقوق 
بيمار نسبت به اخذ رضايتنامه هاي مختلف از بيماران 52/73 
ــت آمده است.[8] بر اساس اين پژوهش ميزان  درصد به دس
ــط  ــي مربوط به رضايتنامه ها توس ــت جنبه هاي قانون رعاي
مسئولين68/6 درصد و توسط كاركنان پذيرش 62/9 درصد 
ــايد دليل تفاوت در نتايج يافته هاي زاهدي فر  ــد. ش مي باش
ــزار گردآوري اين  ــد كه چون اب ــش حاضر، اين باش و پژوه
ــاس قوانين و بخشنامه هاي موجود در كشور  پژوهش بر اس
تنظيم شده در حالي كه چك ليست زاهدي فر بر اساس منشور 
حقوق بيمار بود و رعايت قوانين و بخشنامه ها به صورت يك 
ــت كه قوانين مربوط  ــد. بنابر اين بهتر اس الزام قانوني مي باش
ــا و رضايت آگاهانه  ــار در زمينه رضايتنامه ه ــه حقوق بيم ب
ــه مراكز ابالغ گردد تا ميزان  ــنامه ب به صورت قوانين و بخش
رعايت آن ها هم بيشتر شود. اما اين به اين معنا نيست كه اين 

قوانين و بخشننامه ها جامع و كامل مي باشد.
نعمت الهي (1375) در پژوهش خود، به اين نتيجه رسيد 
كه در قوانين ايران مجموعه منسجمي تحت عنوان مجموعه 
ــمت هاي مختلف  ــوق بيماران وجود ندارد ولي در قس حق
قوانين، مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 
ــده است، رضايت آگاهانه  قوانيني در مورد رضايت وضع ش
را در بر نمي گيرد.[13]يافته هاي پژوهش محمدپور (1385) 
ــت ايران در زمينه رضايت  ــان مي دهد كه وزارت بهداش نش
ــت. همچنين  ــتانداردي تدوين نكرده اس آگاهانه تقريبًا اس
ــكي در تدوين  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــتانداردهاي بيمارستاني به بسياري از موارد مهم از جمله  اس
ــت.[14]  ــار و رضايت آگاهانه توجه نكرده اس ــوق بيم حق
ــاس مشاهدات و مصاحبه هايي كه پژوهشگر  همچنين بر اس
هنگام تكميل كردن چك ليست، با مسئولين مدارك پزشكي 
و كاركنان پذيرش داشته، مشخص شد كه اين قوانين داراي 
ــتي هايي مي باشد. و همين طور مشخص شد  نقص ها و كاس
ــنامه ها در مراكز به صورت يك جا دسته بندي و  كه اين بخش
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ــده است. مالون (Malone) در مطالعه خود در  نگهداري نش
بخش هاي مدارك پزشكي در بيمارستان ها به اين نتيجه رسيد 
كه كاركنان اطالعات مورد نياز براي انجام كارهاي روزمره را 
از منابع گوناگون كسب مي كنند. مجموعه تعاريف مكتوب 
ــود دارد و تقريبًا هيچ  ــوده و تناقض در آن ها وج ــان نب يكس
ــردي از قوانين و آيين نامه هاي جديد بازپرداخت بيماران  ف
ــده آگاهي ندارد.[15] هافمن (Huffman) اظهار  مرخص ش
مي دارد كاركنان اطالعات بهداشتي بايد با محلي كه مي توان 
قوانين و آئين نامه ها را يافت و نيز مفهوم يادداشت هاي مورد 
ــتفاده در آن ها آشنايي داشته باشند و يك نسخه از آخرين  اس
ــات قانون گذاري را تهيه و يك كتابخانه مرجع فراهم  مصوب
ــازه مي دهد كه قوانين موجود  ــته بندي ها اج نمايند. اين دس
ــاز به بازبيني و  ــتفاده بدون ني ــه صورت مختصر و قابل اس ب
ــتفاده كنندگان قرار بگيرد. مرور كتب مختلف، در اختيار اس

[16] به نظر مي رسد پيشنهادات هافمن در اين زمينه بهترين 
ــد. در رابطه با ميزان همبستگي پژوهش مشابهي  راه حل باش
ــتگي بين  ــت. با توجه به اينكه ميزان همبس ــده اس انجام نش
ميزان آگاهي و رعايت جنبه هاي قانوني رضايتنامه ها در بين 
ــئولين مدارك پزشكي 0/683 و در بين كاركنان پذيرش  مس
0/558 به دست آمده است و اين نشانگر رابطه مثبت و قوي 
ــد، بنابراين ارتقاء  ــزان آگاهي و رعايت آن ها مي باش بين مي
ــتورالعمل هاي موجود در كشور  آگاهي آنان از قوانين و دس
ــگيري از  ــزان رعايت اين قوانين و پيش ــب افزايش مي موج

مشكالت قانوني متعاقب آن خواهد گرديد.
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A Study on Knowledge and Considering of Consents

Legal Aspects in Teaching Hospitals of Shahid Beheshti

University of Medical Sciences; 2008

Hajavi A.1 / Khoshgam M.2 / Moosavi M.3

Abstract 

Introduction: Obtaining the consent for medical care is a legal force; consent forms are written behind 
the admission forms. Admission personal should obtain suitable warrant from patients or their families 
for doing procedures. So they should be aware of the consequences of their actions. This study was 
aimed to determine relationship between the knowledge and considering of legal aspects of consents 
in the teaching hospitals of Shahid Beheshti University of medical sciences.
Methods: This is a descriptive- cross-sectional study carried out in 2008. Subjects include 11person 
and 43 people of admission personal in the teaching hospital of Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences. Data were collected by questionnaire and checklist; and analyzed by SPSS, and Pierson.
Results: Our findings showed that the rate of knowledge of administrators of medical record's depart-
ments from legal aspects of consents was %72/7; and the rate of consideration was %68/6, and the rate 
of relationship was 0/683. The rate of knowledge of admission personal was %66/3, and the rate of 
consideration of them were %62/9 and the rate of relationship between them was 0/558; so there is a 
strong positive relationship between them.
Conclusion: There is relationship between the knowledge and consideration of legal aspects about 
consents in administrators of medical record's departments and admission personal (P<0.011) and 
(P<0.000) respectively. The more the medical records personnel are well aware of the law, the more 
they abide by the law of country and thereby preventing the law problems.
Keywords: Legal Cases, Medical Record, Consents, Knowledge, Consideration
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