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  هاي قانوني مدارك پزشكي  آگاهي پزشكان، پرستاران و كاركنان مدارك پزشكي از جنبه

  *هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان  در بيمارستان
  3احمد براتي مارناني ،2خليل كيميافر، 1عباس شيخ طاهري

  

  چكيده

هاي پزشكي و اطالعات بهداشتي بيماران، شرايط تأمين حقوق بيمار را   آگاهي ارايه دهندگان مراقبت از قوانين حاكم بر پرونده :مقدمه

هاي قانوني مدارك  جنبه  اين مطالعه به منظور تعيين ميزان آگاهي پزشكان، پرستاران و كاركنان بخش مدارك پزشكي از.كند فراهم مي

  . صورت پذيرفت1386هاي آموزشي شهر كاشان در سال  پزشكي در بيمارستان

پزشكان، پرستاران و كاركنان بخش مدارك ( نفر از كاركنان 325 مقطعي بود كه روي -اين مطالعه از نوع توصيفي :سيروش برر

اي كه بر اساس موارد قانوني، مرتبط با  نامه ها با پرسش داده.  انجام گرفت1386كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند در سال ) پزشكي

با استفاده از . ب مرجع و نظر كارشناسان مربوطه بود تهيه، تأييد و پايايي آن با آزمون مجدد تأييد شداطالعات بهداشتي و مطابق با كت

  .هاي درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار امتيازات تحليل گرديد  و با شاخص SPSSافزار نرم

  ، موارد قانوني مربوط به محرمانگي با امتياز 8 از 78/3 ± 36/1نامه با امتياز  آگاهي كاركنان از موارد قانوني اخذ رضايت :ها يافته

در مجموع، آگاهي شركت .  در حد متوسط بود9 از 27/3 ± 79/1 و موارد قانوني مربوط به صدور گواهي با امتياز 4 از 45/1 ± 97/0

  .كمترين آگاهي را پرستاران دارا بودندبيشترين آگاهي را پزشكان و .  متوسط بود21 از 51/8 ± 83/2كنندگان در اين پژوهش با امتياز 

هاي  هاي قانوني مرتبط با اطالعات بهداشتي در حد متوسط است كه اين امر لزوم آموزش جنبه ميزان آگاهي از جنبه :گيري نتيجه

هاي شغلي مختلف به خصوص  قانوني مدارك پزشكي به خصوص محرمانگي اطالعات بيماران و صدور گواهي پزشكي را در رده

  .رساند پرستاري مي

  .هاي قانوني؛ مدارك پزشكي؛ رازداري؛ رضايت بيمار آگاهي؛ جنبه :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله

  5/6/88 :پذيرش مقاله    30/4/88 :اصالح نهايي    3/11/87:  مقالهدريافت

هاي قانوني  و كاركنان مدارك پزشكي از جنبهآگاهي پزشكان، پرستاران . ، براتي مارناني احمدخليل ، كيميافرشيخ طاهري عباس :ارجاع

  .136-146 ):2 (7؛ 1389 اطالعات سالمت تيريمد. هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان مدارك پزشكي در بيمارستان
  

  مقدمه

هاي قانوني به چگونگي ارتباط موضوعات مختلف با قانون  جنبه

ها در  نامه  قوانين و آيينمنابع مختلفي جهت تعيين. اشاره دارد

هاي قانوني مدارك پزشكي وجود دارد كه شامل  مورد جنبه

). 1( هاي حقوقي است هاي دولتي، غيردولتي و سياست نامه آيين

هاي پزشكي عالوه بر  ترين ابعاد ارزشي پرونده يكي از مهم

هاي  در واقع پرونده. هاي پزشكي، مسايل قانوني است جنبه

قانوني به عنوان نقطه عطف دعاوي پزشكي در مراجع 

اين مقاله حاصل تحقيق مستقلي است كه بدون حمايت مالي انجام گرفته * 

  .است

دانشجوي دكتري، مديريت اطالعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي  .1

  Email: taheri@iums.ac.ir  ) مسؤولي نويسنده. (ايران، تهران، ايران

طالعات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم دانشجوي دكتري، مديريت ا. 2

  .، تهران، ايراننپزشكي ايرا

استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي ايران، . 3

  . تهران، ايران
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كه از حقوق بيمار و كادر درماني و باشد  نفع مي هاي ذي گروه

 كه اين امر موجب كسب مصونيت كند بيمارستان حمايت مي

. گردد براي بيمارستان و كادر درماني در مقابل دعاوي مي

هاي  هاي قانوني مربوط به محرمانه بودن پرونده پيگيري

 ي  پزشكي، مبادلهي نامه  درماني، گواهيي امهن پزشكي، رضايت

اطالعات پزشكي، استفاده از اطالعات پزشكي، ايمني، مالكيت، 

توان از جمله  هاي پزشكي را مي مسؤوليت و اعتبار پرونده

  ). 2( هاي قانوني مدارك پزشكي دانست جنبه

هاي پزشكي بيماران را ثبت  افرادي كه محتويات پرونده

تمام . ها دارند بسيار زيادي در كيفيت اين پروندهكنند تأثير  مي

هاي بهداشتي و كساني كه اطالعات را در  متخصصين مراقبت

اي دقيق،  كنند بايد اهميت ايجاد پرونده پرونده بيمار ثبت مي

كليه ). 3( كامل و كاربردهاي قانوني و پزشكي آن را درك كنند

و همچنين افراد كساني كه در فرايند درمان بيمار شركت دارند 

هايي كه مسؤوليت حفاظت و نگهداري از اطالعات  و تخصص

هاي قانوني  محرمانه را بر عهده دارند، بايد آگاهي كامل از جنبه

كاركنان بخش مدارك پزشكي و . كار و حرفه خود داشته باشند

هاي بهداشتي بر حسب وظايف خود  ساير ارايه دهندگان مراقبت

بندي، نگهداري، بازيابي و  ، طبقهآوري در خصوص ثبت، جمع

هاي بيماران بايد به  صدور گواهي و افشاي اطالعات پرونده

طور كامل در جريان اين قوانين قرار گيرند و در تمام مراحل 

كاري خود براي جلوگيري از ايجاد مشكالت و اعمال خالف 

هاي قانوني  جنبه). 2(قانون، اين موارد را در نظر داشته باشند 

هاي پزشكي، به طور معمول در راستاي تأمين  بط با پروندهمرت

حقوق بيمار و مراعات قوانين و اموري است كه موجب 

حقوق . شود دار نمودن حقوق بيمار مي جلوگيري از خدشه

عمومي بيماران شامل آگاهي و رضايت از خدمات، دسترسي به 

، رازداري و محرمانه بودن اطالعات ها اطالعات و گزارش

  ). 4(ها است  وندهپر

نامه از بيمار اشاره به فرآيند ارتباط بين  اخذ رضايت

متخصصين و بيمار دارد تا زماني كه در اين ارتباط بيمار به 

توان آن را  آميزي از درمان خود مطلع نشود نمي شكل موفقيت

بنابراين، در .  معتبر دانستي  آگاهانهي نامه رضايت

ر شخصي كه به درمان بيمار  معتبي  آگاهانهي نامه رضايت

گيرد بايد به  پردازد يا فرآيند درمان تحت نظارت او انجام مي مي

البته اخذ . توضيح نوع درمان، خطرات و منافع درمان بپردازد

تواند توسط فرد ديگري  امضا از بيمار به صورت فيزيكي مي

از طرفي بيمار بايستي از نظر قانوني و ذهني . صورت گيرد

. درك اطالعات داده شده و اتخاذ تصميم را داشته باشدتوانايي 

اگر بيمار از نظر قانوني صالحيت رضايت دادن را نداشته باشد، 

قيم يا خويشاوند نزديك وي بايستي اطالعات الزم را دريافت و 

  ).5(نامه را امضا نمايد  رضايت

جوامع امروزي رابطه بين بيمار و ارايه كننده مراقبت را 

دانند و بيمار با اعتماد به اين تعهد است كه جزييات  ميمحرمانه 

در صورت عدم . گذارد محرمانه خود را با پزشك در ميان مي

اعتماد بيمار و ارايه نكردن سوابق بيماري به ارايه كننده 

مفاهيم ). 5(مراقبت، كيفيت مراقبت بيمار تهديد خواهد شد 

و حريم شخصي ) Confidentiality(محرمانگي 

)Privacy (روند، اما  به طور معمول به جاي يكديگر به كار مي

در حالت كلي حريم شخصي به عنوان حق بيمار جهت كنترل 

گردد، اما محرمانگي به معني  اطالعات شخصي خود تلقي مي

تعهد ارايه كنندگان مراقبت به حفظ اطالعات بيمار و جلوگيري 

  ).6(از افشاي غير مجاز آن به خارج از مؤسسه است 

اند كه در موارد زيادي ارايه  مطالعات مختلف نشان داده

كنندگان مراقبت آگاهي كافي از مسايل قانوني مرتبط با شغل 

براي نمونه در تحقيقي كه در رابطه با قوانين و . خود ندارند

شرايط صدور گواهي و مسايل قانوني مربوط به آن در ايران 

 23 از 1/8 ± 23/0حدود انجام شد، امتياز افراد مورد پژوهش 

هاي  امتياز بود كه نشان دهنده ميزان اطالع بسيار پايين از جنبه

همچنين مطالعات ). 7(ها است  قانوني مربوط به صدور گواهي

 كه آگاهي ارايه كنندگان مراقبت به دهد در آسيا نشان مي

ها، مناسب نيست و  نامه  اخذ رضايتي خصوص در زمينه

زش بيشتري در مورد مسايل اخالقي و پزشكان نياز به آمو

  ).8، 9(قانوني دارند 

غفلت و عدم مهارت و سهل انگاري ارايه دهندگان در 

درمان و عدم رعايت نظامات دولتي و موازين پزشكي باعث 
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به دليل نبود تحقيقات ). 7(گردد  خسارت و ضرر بيماران مي

 مشابه در اين زمينه در شهر كاشان و اهميت موضوع، اين

پژوهش با هدف تعيين ميزان آگاهي پزشكان، پرستاران و 

كاركنان مدارك پزشكي از جنبه هاي قانوني مرتبط با اطالعات 

 انجام 1386هاي شهر كاشان در سال  بهداشتي در بيمارستان

اي فرا روي  با انجام اين پژوهش اميد است كه دريچه. گرديد

شكي در مورد  پزشكي و پيراپزي ديدگاه اعضاي محترم جامعه

هاي قانوني مدارك پزشكي و قوانين و مقررات  موضوع جنبه

مربوط گشوده شود و باعث باال بردن سطح آگاهي ارايه 

  . هاي بهداشتي گردد دهندگان مراقبت

  

  روش بررسي

 مقطعي بود كه در سال -اين مطالعه از دسته مطالعات توصيفي

. م گرفتهاي آموزشي شهر كاشان انجا  در بيمارستان1386

  درصد و5 درصد، ميزان دقت 95حجم نمونه با سطح اطمينان 

3/64 P =نفر 152شامل ( نفر جامعه پژوهش 468از بين .  بود 

 نفر از كاركنان بخش مدارك 52 نفر پرستار و 264پزشك، 

 نفر تعيين گرديد كه متناسب با تعداد پرسنل 356معادل ) پزشكي

ها بود كه به صورت  انهاي مختلف شغلي اين بيمارست گروه

 24 نفر پرستار و 226 نفر پزشك، 106(تصادفي انتخاب شدند 

  ). نفر از كاركنان بخش مدارك پزشكي

نامه، پژوهشگر  هاي مورد نياز پرسش ابزار گردآوري داده

بخش اول . نامه در دو بخش طراحي شد پرسش. ساخته بود

 8 (سؤال19اطالعات دموگرافيك و شغلي و بخش دوم شامل 

 سؤال مقررات مربوط به 4نامه،  سؤال مقررات اخذ رضايت

 سؤال در ارتباط با قوانين صدور 7محرمانگي اطالعات و 

 گزينه شامل يك 4 سؤال داراي 18). هاي پزشكي نامه گواهي

گزينه صحيح و سه گزينه اشتباه بود كه پاسخ دهنده ملزم به 

گ مجاز براي علل مر«سؤال مربوط به . انتخاب يك گزينه بود

 3داراي » ذكر در گواهي فوت بدون ارجاع به پزشكي قانوني

توانستند تا   گزينه بود كه پاسخ دهندگان مي8گزينه صحيح از 

  . سه گزينه را انتخاب نمايند

  نامه بر اساس متون و قوانين مربوط به ايران طراحي  پرسش

 تأييد) Content validity(و به صورت روش اعتبار محتوي 

نامه توسط دو نفر عضو هيأت   بدين صورت كه پرسش،؛گرديد

هاي آموزشي پزشكي، پرستاري و  علمي از هر كدام از گروه

مدارك پزشكي مورد بررسي قرار گرفت و طبق اظهارات ايشان 

نامه بر اساس روش  پايايي پرسش. اصالحاتي در آن انجام شد

 ). = 87/0r(بررسي شد ) Test-retest( بازآزمون -آزمون

 مستقيم پژوهشگران از آبان تا دي ي نامه از طريق مراجعه پرسش

ضمن (ها توزيع گرديد و در حضور پژوهشگران   بين نمونه1386

تكميل و عودت داده ) هاي داده شده توضيح محرمانه ماندن پاسخ

 1ها، به ازاي هر پاسخ صحيح  نامه پس از گردآوري پرسش. شد 

. خ غلط امتياز صفر در نظر گرفته شدامتياز و به ازاي هر پاس

 بايد حداقل "سؤال مربوط به موارد مجاز به ذكر در گواهي فوت"

اين . داراي دو انتخاب صحيح بود تا صحيح در نظر گرفته شود

براي موارد بدون پاسخ نيز .  امتياز بود3سؤال حداكثر داراي 

امه معادل ن بنابراين، امتياز كل پرسش. امتيازي در نظر گرفته نشد

  . بود21

 تحليل SPSSافزار  اطالعات به دست آمده با استفاده از نرم

هاي آمار توصيفي شامل  ها با استفاده از شاخص داده. گرديد

. درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار امتيازات تحليل شد

 ميانگين ي هاي مقايسه ها نيز با استفاده از آزمون  گروهي مقايسه

ميزان آگاهي با توجه به امتيازات كسب شده در چهار . انجام شد

 26-50(، آگاهي متوسط ) درصد امتياز0-25(گروه آگاهي كم 

، و آگاهي عالي ) درصد امتياز51-75(، آگاهي خوب )درصد امتياز

  . مورد قضاوت قرار گرفت)  درصد امتياز 100-76(

  

  ها يافته

حاضر به شركت )  درصد3/91( نفر 325 نفر، تعداد 356از بين 

تعداد  ،در اين مطالعه. نامه شدند در پژوهش و تكميل پرسش

 درصد 7/23از شركت كنندگان پرستار، )  درصد5/69( نفر 226

.  درصد از كاركنان بخش مدارك پزشكي بودند8/6پزشك و 

در گروه )  درصد8/53( نفر 175زن، )  درصد8/74( نفر 243

.  سال بودند40 تا 30 درصد بين 4/31 سال و 30 سني زير

  از نظر ميزان.  سال بود30 ± 3/6ميانگين و انحرف معيار سن 
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 هاي آموزشي شهر كاشان نامه در بيمارستان هاي قانوني اخذ رضايت آگاهي شركت كنندگان در پژوهش از جنبه: 1 جدول

  معج  بدون پاسخ  غلط  صحيح  پاسخ

   )درصد(تعداد  )رصدد(تعداد  )درصد(تعداد  جنبه قانوني اخذ رضايت نامه

 325  )9/0 (3 )3/4( 14 )8/94( 308 اخذ رضايت از افراد صغير يا دچار اختالل ذهني

 325  )5/1( 5  )40( 130 )5/58 (190 اخذ رضايت در موارد اورژانس

 325  )3/4( 14 )5/18( 60 )2/77( 251  حداقل سن مجاز قانوني اجازه عمل جراحي

 325  )2/2( 7 )8/45( 149 )52 (169 دراجازه عمل جراحي در غياب پ

 325  )9/4( 16 )8/73( 240 )2/21( 69 60مسؤوليت خسارت وارده بر طبق ماده 

 325  )1/7( 23 )3/68( 222  )6/24( 80 اخذ رضايت درماني در غياب نماينده قانوني و قضايي در مواقع بحراني

 325  )8/2( 9 )8/66( 217  )5/30( 99 ترخيص با ميل شخصي

 325  )8/2( 9 )2/77( 251 )20( 65 مسؤوليت اخذ رضايت از بيمار براي عمل جراحي

 2600  )3/3( 86 )3/49( 1283  )3/47( 1231  جمع

  

)  درصد3/76( تحصيالت اغلب افراد داراي تحصيالت ليسانس 

 كار كمتر ي  سابقهي  كار، بيشتر در ردهي بودند و از نظر سابقه

  . قرار داشتند) درصد5/46( سال 5از 

 درصد افراد شركت كننده در اين 3/49، 1با توجه به جدول 

نامه را به اشتباه   اخذ رضايتي پژوهش، سؤاالت مربوط به نحوه

نامه   اخذ رضايتي امتياز به دست آمده براي نحوه. پاسخ داده بودند

نشان داد كه ميزان آگاهي از )  امتياز ممكن8 از 78/3 ± 36/1(

  . استنامه در حد متوسط انوني اخذ رضايتهاي ق جنبه

  هاي ارايه شده به   درصد پاسخ5/36، فقط 2طبق جدول 

  

سؤاالت مربوط به قوانين محرمانگي اطالعات، صحيح 

)  امتياز ممكن4 از 6/1 ±89/0(امتياز كسب شده . بوده است

نشان دهنده متوسط بودن ميزان آگاهي ارايه دهندگان 

  . ني محرمانگي اطالعات استمراقبت از جنبه قانو

هاي داده شده   درصد پاسخ52، تعداد 3با توجه به جدول 

به سؤاالت مربوط به صدور گواهي پزشكي، اشتباه بود و با 

)  امتياز ممكن9 از 27/3  ±79/1(توجه به امتياز كسب شده 

هاي قانوني صدور گواهي  توان گفت ميزان آگاهي از جنبه مي

  .تپزشكي نيز متوسط اس

  هاي آموزشي شهر كاشان هاي قانوني محرمانگي اطالعات بيمار در بيمارستان آگاهي شركت كنندگان در پژوهش از جنبه: 2 جدول

  جمع  بدون پاسخ  غلط  صحيح پاسخ

   )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  جنبه قانوني محرمانگي

)16 (52 106افشاي اسرار بيمار طبق ماده   211) 9/64(  62) 1/19(  325 

)6/36 (119 40ذكر علت بيماري و نوع درمان طبق ماده   139) 8/42(  67) 6/20(  325 

)2/42 (137 ذكر بيماري در گواهي  170) 3/52(  18) 5/5(  325 

)51 (166 واگذاري اطالعات به خود بيمار  136) 8/41(  23) 1/7(  325 

)5/36 (474 جمع  656) 5/50(  170) 13(  1300 
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  هاي آموزشي شهر كاشان هاي قانوني صدور گواهي پزشكي در بيمارستان آگاهي شركت كنندگان در پژوهش در مورد جنبه: 3ل جدو

  جمع  بدون پاسخ  غلط  صحيح  

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  جنبه قانوني صدور گواهي پرشكي

)5/34 (112 نظارت بر صدور گواهي صحيح  171) 6/52(  42) 9/12(  325 

)2/57 (186  گواهي صادر شدههفرد تحويل گيرند  111) 2/34(  28) 6/8(  325 

  صدور جوار دفن در مواردي كه گواهي فوت

 توسط ماما صادر شده) زايي و مرگ نوزاد مرده(

 54) 6/16(  243) 8/74(  28) 6/8(  325 

)6/44 (145 549مجازات صدور گواهي خالف واقع طبق ماده   124) 2/38(  56) 2/17(  325 

)2/21 (69  با اخذ مال539مجازات صدور گواهي خالف طبق ماده   193) 4/59(   63) 4/19(  325 

   540مجازات صدور گواهي خالف طبق ماده 

كه موجب ضرر به شخص ثالث يا خسارت به خزانه دولت 

 شود

57) 5/17(  189) 2/58(  79) 3/24(  325 

)6/40 (132 وسط پزشك معالجهاي مجاز براي صدور گواهي ت بيماري  153) 1/47(  40) 3/12(  325 

)2/33 (755 جمع   1184) 52(  336) 8/14(  2275 

  

ها صحيح و   درصد پاسخ8/39در مجموع هر سه موضوع، 

 5/8 ± 8/2(ميانگين امتياز كل .  اشتباه بودها  درصد پاسخ6/50

ط نشان داد كه در كل ميزان آگاهي متوس)  امتياز ممكن21از 

در هر سه گروه شغلي، بيشترين آگاهي مربوط به اصول . بود

نامه و كمترين آگاهي مربوط به اصول محرمانگي و  اخذ رضايت

  . باشد  مييدار راز

  

  هاي آموزشي شهر كاشان  نامه در بيمارستان هاي قانوني اخذ رضايت هاي صحيح در مورد جنبه فراواني پاسخ: 4جدول 

  به تفكيك پست سازماني

  مدارك پزشكي  پزشك پرستار  پست

 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  نامه هاي قانوني اخذ رضايت جنبه

)96( 217 اخذ رضايت از افراد صغير يا دچار اختالل ذهني  72 )5/93(  19 )4/86(  

)4/62( 141 اخذ رضايت در موارد اورژانس  43 )8/55(  6 )3/27(  

)1/76( 172 زه عمل جراحيحداقل سن مجاز قانوني اجا  59 )6/76(  20 )9/90(  

)8/51( 117 اجازه عمل جراحي در غياب پدر  42 )5/54(  10 )5/45(  

)4/20( 46 60مسؤوليت خسارت وارده به طبق ماده   15 )5/19(  8 )4/36(  

  اخذ رضايت درماني در غياب نماينده قانوني 

 و قضايي در مواقع بحراني

38 )8/16(  34 )2/44(  8 )4/36(  

)3/28( 64 ترخيص با ميل شخصي  28 )4/34(  7 )8/31(  

)2/14( 32 مسؤوليت اخذ رضايت از بيمار براي عمل جراحي  29 )7/37(  4 )2/18(  

)7/45( 827 جمع  322 )3/52(  82 )6/46(  

34/1 ± 65/3 ميانگين و انحراف معيار  1/4 ± 32/1  72/3 ± 48/1  
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  هاي آموزشي شهر كاشان  هاي قانوني محرمانگي اطالعات در بيمارستان  در مورد جنبههاي صحيح فراواني پاسخ: 5جدول 

   به تفكيك پست سازماني

  مدارك پزشكي  پزشك  پرستار  پست

 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  جنبه قانوني محرمانگي

)7/13 (31 106افشاي اسرار بيمار طبق ماده   10) 13(  11) 50(  

)4/39 (89 40يماري و نوع درمان طبق ماده ذكر علت ب  25) 5/32(  5) 7/32(  

)8/39 (90 ذكر بيماري در گواهي  39) 6/50(  8) 4/36(  

)4/50 (114 واگذاري اطالعات به خود بيمار  41) 2/53(  11) 50(  

)8/35 (324 جمع  115) 3/37(  35) 8/39(  

96/0 ميانگين و انحراف معيار  ± 42/1  86/0  ± 49/1  36/1  ± 5/1  

  

هاي مختلف  ي امتيازات به دست آمده در گروه مقايسه

  از زنان ) 2/9 ± 7/2(نشان داد كه آگاهي كلي مردان 

آگاهي مردان از مقررات ). = P 01/0(بيشتر بود ) 2/8 ± 8/2(

) 1/3 ± 8/1(بيشتر از زنان ) 8/3 ± 6/1(صدور گواهي 

خصوص آگاهي مردان و زنان در ). = P 002/0 (باشد مي

همچنين ارتباطي . نامه تفاوتي نداشت محرمانگي و اخذ رضايت

 ولي افراد ،بين ميزان آگاهي و سطح تحصيالت مشاهده نشد

 سال داراي آگاهي بيشتر در كل و نيز آگاه 5با سابقه بيشتر از 

 به طوري كه آگاهي ؛در خصوص قوانين صدور گواهي بودند

بيش از ) 1/9 ± 3/2 ( سال در كل5كاركنان با سابقه بيش از 

آگاهي ). = P 024/0(بود ) 4/8 ± 9/2(كاركنان با سابقه كمتر 

از كاركنان ) 7/3 ± 6/1(اين كاركنان از مقررات صدور گواهي 

  ).= P 031/0(بيشتر بود ) 2/3 ± 8/1(تر   كم تجربه

هاي شغلي نشان داد كه آگاهي پرستاران در  ي گروه مقايسه

گاهي كاركنان مدارك پزشكي در آ. تمام موارد كمتر بود

اما در ساير . خصوص محرمانگي بيشتر از ساير كاركنان بود

، آگاهي پزشكان )نامه، صدور گواهي و آگاهي كل رضايت(موارد 

در اين خصوص تنها اختالف ميزان آگاهي در مورد . بيشتر بود

  ).6 تا 4جداول (بود )  = 008/0P(دار  نامه معني اخذ رضايت

  

  هاي آموزشي شهر كاشان  هاي قانوني صدور گواهي پزشكي در بيمارستان هاي صحيح در مورد جنبه فراواني پاسخ: 6جدول 

  به تفكيك پست سازماني

  مدارك پزشكي  پزشك  پرستار  پست

 )درصد(تعداد  )درصد(تعداد   )درصد(تعداد  جنبه قانوني صدور گواهي پزشكي

)9/34 (79  نظارت بر صدور گواهي صحيح  20) 26(  13 ) 1/59(  

)7/52 (119  گواهي صادر شدههفرد تحويل گيرند  49) 6/63(  18) 8/81(  

زايي و  مرده( صدور جوار دفن در مواردي كه گواهي فوت

 توسط ماما صادر شده است) مرگ نوزاد 

36 ) 9/15(  15) 5/19(  3) 6/13(  

)2/41 (93 549مجازات صدور گواهي خالف واقع طبق ماده   41) 2/53(  11) 50(  

)8/20 (47  با اخذ مال539مجازات صدور گواهي خالف طبق ماده   19) 7/24(  3) 6/13(  

 كه موجب ضرر 540مجازات صدور گواهي خالف طبق ماده 

 به شخص ثالث يا خسارت به خزانه دولت شود

34) 15(  18) 4/23(  5) 7/22(  

)42( 95 هاي مجاز براي صدور گواهي توسط پزشك معالج بيماري  32) 6/41(  5) 7/22(  

)8/31 (503 جمع  194) 36(  58) 7/37(  

63/1 ± 18/3 ميانگين و انحراف معيار  51/3 ± �٧/١  18/3 ± 63/1  
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  بحث

نتايج نشان داد ميزان آگاهي از موارد قانوني مربوط به اخذ 

در اين زمينه، بيشترين ميزان . نامه در حد متوسط است رضايت

و كمترين ميزان آگاهي را ) 1/4 ± 32/1(آگاهي را پزشكان 

با توجه به ميانگين . دارا بودند) 65/3 ± 34/1(پرستاران 

هاي  توان گفت كه ميزان آگاهي پزشكان از جنبه  امتيازات مي

نامه در حد خوب و آگاهي پرستاران و  قانوني اخذ رضايت

).  = 008/0P(پرسنل مدارك پزشكي در حد متوسط است 

داري با آگاهي از مقررات اخذ  ساير متغيرها ارتباط معني

اخذ رضايت از «بيشترين آگاهي مربوط به. نامه نداشت رضايت

 درصد پاسخ صحيح 8/94با » افراد صغير يا دچار اختالل ذهني

مسؤوليت اخذ رضايت از بيمار «و كمترين آگاهي مربوط به 

  . د درصد پاسخ صحيح بو20با » براي عمل جراحي

در پژوهش حاج هاشمي و همكار كه به بررسي ميزان 

هاي اخالق اسالمي در  آگاهي دانشجويان پزشكي از ويژگي

از دانشجويان انجام ) نفر 11( درصد 7/36اهواز پرداختند فقط 

 سال را در صورتي كه 16عمل جراحي فوري براي افراد زير 

 و اخذ ندست را الزم دان،ها از عمل خودداري نمايند والدين آن

اين پژوهش . دانستند رضايت نامه در اين شرايط را مجاز نمي

در پژوهش ). 10(ميزان آگاهي را در حد متوسط نشان داد 

ديگري كه حاج هاشمي و همكار به بررسي ميزان آگاهي 

پرستاران شاغل از قوانين حرفه پرستاري در اهواز پرداختند، 

ن اخذ رضايت پرستارا) نفر 35( درصد 70مشخص شد كه 

شفايي از بيمار به خصوص در حضور شاهد را با ارزش 

نيز اخذ رضايت همسر براي ) نفر 22( درصد 44تعداد .  دانند نمي

رنگرز در پژوهش ). 11(دانستند  هر گونه درمان را ضروري مي

جدي و همكار كه در كاشان انجام شد، ميزان اخذ رضايت از 

 حضور افراد غير مرتبط با درمان بيمار در هنگام معاينه بيمار در

پژوهشي ديگري در كاشان نشان داد كه ). 12( درصد بود 7/21

 درصد پزشكان و پرستاران در مورد كسب رضايت از بيمار 64

به هنگام معاينه وي در حضور افرادي غير درگير درمان، نظر 

  ). 13(مثبتي دارند 

Farhan و همكاران در تحقيقي كه در بخش جراحي   

عمومي يك بيمارستان عمومي آموزشي در كراچي انجام دادند 

 درصد بيماران جراحي شده، رضايت 92نتيجه گرفتند كه در 

اين مطالعه نشان داد كه . توسط پزشكان جراح اخذ نشده بود

نامه در كراچي مناسب نيست و پزشكان  وضعيت اخذ رضايت

نوني مرتبط نياز به آموزش بيشتري در مورد مسايل اخالقي و قا

 و همكاران نيز در بررسي Yousuf). 9(نامه دارند  با رضايت

ديدگاه پزشكان در دو بيمارستان در هند و مالزي نشان دادند 

نامه از بيمار را،  كه در هر دو بيمارستان، پزشكان اخذ رضايت

كند، مهم  البته با توجه به معيارهايي كه پزشك مشخص مي

زشكان سن، وضع رواني و سواد بيمار در اين تحقيق پ. دانند مي

 سال در نظر 18دانستند و سن را  را مبناي اخذ رضايت مي

پزشكان هند بيش از پزشكان مالزي برخي . گرفتند مي

 درصد 83(اكثر پزشكان . كردند اطالعات را از زنان مخفي مي

اقدام درماني )  درصد پزشكان مالزي76پزشكان هندي و 

 بيمار را بدون اخذ رضايت، موجه فوري براي نجات زندگي

نامه در كشور ما،  طبق قوانين اخذ رضايت). 8(دانستند  مي

 سال است ولي در 18حداقل سن مجاز براي دادن رضايت 

تواند بدون رضايت بيمار  شرايط اورژانسي، پزشك مي

؛ اين در حالي است )14-16(هاي ضروري را انجام دهد  درمان

 درصد افراد 5/58ر نشان داد كه فقط هاي تحقيق حاض كه يافته

 درصد در 2/77از موضوع اخذ رضايت در شرايط اورژانس و 

  .مورد سن مجاز براي اخذ رضايت، آگاهي داشتند

 و همكاران نشان داد كه پزشكان، Yousufتحقيق 

ترين نماينده براي رضايت دادن از  والدين را به عنوان قانوني

و در شرايطي كه والدين به شناسند  طرف بيماران صغير مي

درمان كودك خود رضايت ندهند، براي نجات زندگي كودك در 

كردند  اكثر مواقع اخذ رضايت از نماينده قانوني را پيگيري مي

همچنين در هر ).  درصد پزشكان هند77 پزشكان مالزي و 74(

دو كشور، پزشكان به عنوان بهترين شخص براي اخذ رضايت 

 3/68ين در حالي است كه در تحقيق حاضر  ا؛)8(معرفي شدند 

نامه در موارد عدم  درصد پاسخ دهندگان از شرايط اخذ رضايت

رضايت والدين و غياب نماينده قانوني وي آگاهي نداشتند و 

  دانستند كه   درصد از پاسخ دهندگان نمي2/77همچنين 
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  . مسؤوليت اصلي اخذ رضايت از بيمار با پزشك يا جراح است

ترين حقوق بيمار است،  آگاهانه، كه يكي از اصليرضايت 

به عنوان پذيرفتن مداخله پزشكي توسط بيمار و پس از بيان 

هاي مداخله،  ماهيت خطرات، مزاياي مداخله، بيان جايگزين

. شود ها توسط پزشك، تعريف مي خطرات و منافع جايگزين

شروط عالوه بر اين، آگاهي، رعايت الزامات قانوني نيز از جمله 

در مواردي ممكن است به دليل وجود . نامه است اعتبار رضايت

فرهنگ قيم مĤبانه نزد پزشكان، از مشاركت بيماران در درمان 

استقبال نشود، حال آن كه در كل بيماران تمايل دارند در 

آگاهي بخشيدن به بيمار . ها مشاركت داشته باشند گيري تصميم

ه با توجه به شرايط قانوني نام توسط پزشك معالج و اخذ رضايت

ولي نتايج مطالعه حاضر نشان . آن وظيفه و تكليف قانوني است

نامه مناسب نيست و  دهد كه آگاهي از شرايط اخذ رضايت مي

نامه  هاي رضايت اعتباري فرم تواند منجر به بي اين موضوع مي

  . در موارد اقدامات قانوني گردد

 آگاهي از موارد قانوني نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان

  مربوط به محرمانگي اطالعات بيماران در حد متوسط 

در اين مورد آگاهي كاركنان مدارك . بود) 45/1 ± 97/0(

هاي ديگر و آگاهي پرستاران كمتر از ساير  پزشكي بيش از گروه

داري در اين زمينه مشاهده  ها بود، هر چند رابطه معني گروه

واگذاري «ين آگاهي مربوط به در اين مورد بيشتر. نشد

 درصد پاسخ صحيح و كمترين 52با » اطالعات به خود بيمار

» 106مجازات افشاي اسرار بيمار طبق ماده «آگاهي مربوط به 

  .  درصد پاسخ صحيح بود16با 

 تحقيق خود، ميزان رعايت حقوق و همكار درجدي رنگرز 

 پزشكي را بيمار در ارتباط با رعايت محرمانه ماندن اطالعات

يعقوبي گزارش كرده است ). 12 (اند  درصد گزارش نموده8/62

 درصد از دانشجويان مورد پژوهش، حق بيمار را در 64كه فقط 

مورد دسترسي به اطالعات پرونده اداري و پزشكي خود قبول 

 درصد پرستاران 3/64در پژوهشي در همدان ). 17(داشتند 

در تحقيق ). 18(شتند نسبت به حق محرمانگي، نگرش مثبت دا

Yousuf درصد 88( و همكاران نيز مشخص شد كه پزشكان 

حفظ محرمانگي و )  درصد پزشكان هند71 پزشكان مالزي و

افشاي اسرار ). 8(دانند  حريم شخصي بيماران را مهم مي

بيماران در بعضي از كشورها به طور مطلق و در بعضي ديگر به 

ظر اخالق پزشكي نيز از ن. شود طور نسبي جرم محسوب مي

اگر بيمار . اين حق مسلم بيمار است كه اسرار او حفظ شود

حس كند كه پزشك، پرستار و كساني كه اطالعات پرونده او را 

در اختيار دارند، رازدار هستند، احساس امنيت و آرامش بيشتري 

كند و اين احساس آرامش به بهبودي بيماري او كمك  مي

 صورت بيمار با خاطري آسوده خواهد كرد و نيز در اين

 قرار خواهد ها اطالعات مورد نياز پرسنل مراقبتي را در اختيار آن

به همين دليل، در مورد محرمانگي اطالعات بيمار قوانين . داد

 از فصل اول 4زيادي وجود دارد، براي نمونه طبق ماده 

اي،  نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه آيين

فه پزشكي و وابسته موظفند، اسرار بيمار و نوع شاغالن حر

بيماري او را حفظ كنند مگر در موارد تصريح شده در قانون 

ها نشان داد كه آگاهي از   با وجود اين مهم، يافته). 19(

هاي قانوني مرتبط با محرمانگي اطالعات، كمتر از ساير  جنبه

يشتر دهد اين موضوع مستلزم توجه ب موارد بود كه نشان مي

  .است

ميزان آگاهي از موارد قانوني مربوط به صدور گواهي 

كاركنان با سابقه كمتر، به ). 27/3 ± 79/1(پزشكي متوسط بود 

آگاهي . داري آگاهي كمتري از اين قوانين داشتند طور معني

ها بود؛ هر چند اين رابطه  پرستاران نيز كمتر از ساير گروه

 قانوني صدور گواهي، بيشترين هاي در مورد جنبه. دار نبود معني

 با " گواهي صادر شدهي فرد تحويل گيرنده"آگاهي مربوط به 

صدور " درصد پاسخ صحيح و كمترين آگاهي مربوط به 2/57

) زايي و مرگ نوزاد مرده(جواز دفن در مواردي كه گواهي فوت 

در .  درصد پاسخ صحيح بود6/16 با "توسط ماما صادر شده

بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي در پژوهشي تحت عنوان 

خصوص قوانين و شرايط صدور گواهي و مسايل قانوني مربوط 

به آن كه در دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام گرديد، امتياز 

 بود كه آگاهي كم 23 از 1/8 ± 23/0افراد شركت كننده 

ها را نشان   صحيح صدور گواهيي  پزشكي از نحوهي جامعه

هاي  ين پزشكان از تبعات قانوني صدور گواهيهمچن. داد مي
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كه با مطالعه حاضر ) 7(غلط نيز اطالع مناسبي نداشتند 

 و همكاران در مقاله خود McAllom. همخواني دارد

المللي در خصوص  هاي بين نويسند كه بررسي گزارش مي

 درصد را نشان 2-65صحت گواهي فوت، خطاهايي بين 

در . شكان و كدگذاران رخ دهددهد كه ممكن است توسط پز مي

هايي از جمله ارايه   صحت گواهي فوت، تالشي زمينه

هايي جهت آموزش به صادر كنندگان گواهي فوت،  كارگاه

. رسيدگي و تجديد نظر بر روي گواهي فوت انجام شده است

مطالعات نيز نشان داده است كه نگرش پزشكان بر صحت 

 اين مطالعه حاكي از اين  اما نتايج،)20(گواهي فوت مؤثر است 

موضوع است كه ميزان آگاهي از قوانين مربوط به صدور 

نداشتن اطالعات الزم در خصوص . گواهي مناسب نيست

ها، مسؤوليت پزشك را از بين  قوانين و شرايط صدور گواهي

از نظر قانون هر كسي كه موفق به اخذ مدرك . نخواهد برد

 مربوطه اجازه طبابت در دكتراي پزشكي شده باشد و از مراجع

كشور را اخذ كرده باشد بايد از قوانين مربوط به امر درمان 

 صدور ي عدم آگاهي كافي پزشكان از نحوه. آگاهي داشته باشد

تواند عواقب حقوقي، جزايي و اخالقي متعددي به  ها مي گواهي

  .دنبال داشته باشد

 درصد 6/50ها صحيح و   درصد پاسخ8/39در مجموع، 

 امتياز 21 از 5/8 ± 8/2(ميانگين امتياز كل .  اشتباه بودها خپاس

 متوسط ها دهد كه در كل ميزان آگاهي نشان مي) ممكن

در هر سه گروه شغلي، بيشترين آگاهي مربوط به . باشد مي

نامه و كمترين آگاهي مربوط به اصول  اصول اخذ رضايت

ركنان در مجموع آگاهي زنان، كا.  استيدار محرمانگي و راز

ها بود   سال و پرستاران، كمتر از ساير گروه5با سابقه كمتر از 

. كه پزشكان و كاركنان با سابقه بيشتر، آگاهي بيشتري داشتند

ها  تري كه آن با توجه به حساسيت كار پزشكان و رابطه نزديك

 بهداشتي با بيماران دارند طبيعي است هاي نسبت به ساير حرفه

 بايد بيشتر باشد، كمتر بودن آگاهي ها كه ميزان آگاهي آن

ها از نظر  پرستاران نيز ممكن است به اين دليل باشد كه آن

زندگي . اند عملي يا تئوري مواجه كمتري با اين موضوعات داشته

. اي از مقررات و قوانين در هم آميخته است اي با مجموعه حرفه

توفيق نصيب  در هر يك از مشاغل پذيرفته شده اجتماعي

شود كه علم و آگاهي بيشتري بر مقررات و قوانين  اني ميكس

حاكم بر شغل، حرفه و تخصص خود داشته باشند و در پرتو اين 

توانند با مسايل طرح شده در محيط  ها مي آگاهي است كه آن

  .شغلي و اجتماعي برخورد درستي داشته باشند

 
  گيري    نتيجه

 مدارك هاي قانوني ميزان آگاهي جامعه پژوهش از جنبه

اين موضوع لزوم آموزش . پزشكي در حد متوسط است

هاي قانوني مدارك پزشكي به خصوص موضوعات  جنبه

مربوطه به محرمانگي اطالعات بيماران و صدور گواهي 

هاي شغلي مختلف، به خصوص پرستاري،  پزشكي را در رده

هاي آموزشي و  بنابراين، برگزاري كارگاه. دهد نشان مي

آموزي براي آشنايي هر چه بيشتر كادر درمان با هاي باز  دوره

 ي هاي قانوني اطالعات بهداشتي، به خصوص در زمينه جنبه

 صحيح صدور ي محرمانگي اطالعات بيماران و نحوه

تواند مفيد  هاي پزشكي به خصوص براي پزشكان مي گواهي

ضمن اين كه نظارت كافي بر اجراي اين قوانين . واقع گردد

تواند موجب  زيرا نظارت بر اجراي قوانين ميشود  توصيه مي

حساسيت بيشتر كاركنان نسبت به قوانين و تالش بيشتر ايشان 

  .جهت افزايش آگاهي گردد
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Knowledge of Physicians, Nurses and Medical Record Personnel about Legal 
Aspects of Medical Records in Teaching Hospitals Affiliated to Kashan 

University of Medical Sciences* 
Abbas Sheikhtaheri1; Khalil Kimiafar2; Ahmad Barati Marnani, PhD3 

Abstract 
Introduction: Obeying patient rights is dependent upon the knowledge of healthcare providers 
about ethical and legal aspects of healthcare. This study aimed to determine the knowledge of 
physicians, nurses and medical record personnel about legal aspects of medical records in 
teaching hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences. 
Methods: In this cross-sectional study, 325 healthcare personnel including physicians, nurses and 
medical record personnel were surveyed by a valid questionnaire designed based on Iranian laws 
and referenced materials. The questions were related to legal aspects of informed consent, 
confidentiality, and issuing certificates. We analyzed the data through the mean score (± SD) of 
correct responses. 
Results: The knowledge level of participants was moderate about legal aspect of informed 
consent (3.78 ± 1.36 from 8 points), confidentiality (1.45 ± 0.97 from 4 points) and issuing 
certificates (3.27 ± 1.79 from 9 points). Totally, the knowledge level was moderate (8.51 ± 2.83 
from 21 points). Physicians had more knowledge and nurses less. 
Conclusion: Educating legal aspects related to medical records including confidentiality, 
informed consent, and issuing certificates for all of healthcare providers especially for nurses 
seems necessary. 
Keywords: Awareness; Legal Aspects; Medical Records; Confidentiality; Patient Satisfaction. 
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