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چکیده
مقدمه :شأن و منزلت ،یکی از نیازهاي اساسی انسان است .اما اختالل در سالمتی و بیماري یکی از عوامل عمدهاي میباشد كه شأن افراد را به شدت
تهدید میكند و فرد را مستعد از دست دادن كرامت مینماید .به طوري كه بیماران از لحظة پذیرش و بستري شدن در بیمارستان تا زمان ترخیص
احساس میكنند در معرض خطر از دست دادن شأن و منزلت خود میباشند .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت شأن و كرامت بیماران
بستري از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهرستان جهرم در سال  3101انجام گرفت.
روش کار :این تحقیق به شیوة توصیفی ـ مقطعی بر روي  312نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهاي آموزشی ـ درمانی شهرستان جهرم در سال
 3101انجام گرفت .روش نمونه گیري به صورت تصادفی ساده بود .ابزار گرداوري اطالعات شامل :پرسشنامة اطالعات دموگرافیک و پرسشنامة رعایت
شأ ن بیماران از دیدگاه پرستاران بود .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از از نرم افزار  SPSSنسخة 03و آزمون هاي آماري توصیفی(میانگین ،درصد
و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه) صورت گرفت.
یافتهها :میانگین سنی پرستاران همکاريكننده در بررسی حاضر  01±9440بوده است .نمرة رعایت حریم بیماران در كل افراد شركت
كننده 0401±2440و نمرة استقالل بیماران برابر 0402±2493بود .میانگین نمرة افراد شركت كننده در مورد متغیر ارتباط همراه با احترام به بیماران
برابر 0401+2402بود .بین میزان رعایت شأن و كرامت بیماران بستري بر حسب جنسیت پرستاران ( ،)p=2/200وضعیت تأهل پرستاران (،)p=2/112f
تحصیالت ( ،)p=2/012بیمارستان محل خدمت ( )p=2/000و ردیف سنی پرستاران ( )p=2/013تفاوت معناداري مشاهده نگردید.
نتیجه گیری :میزان رعایت شأن و كرامت بیماران و زمینههاي آن (یعنی سه حیطة حریم بیماران ،ارتباط همراه با احترام و استقالل بیماران و زیر
مؤلفههاي آن) در وضعیت مطلوب یا نسبتاً مطلوب گزارش گردید.
واژگان کلیدی :شأن ،كرامت ،بیماران ،پرستاران
J Educ Ethics Nurs 2019;8(1&2):38-44

مقدمه
پرستاري حرفهاي است كه همواره با مسائل اخالقی شایعی بنا بر
ماهیت خود رو به رو بوده است .تأمین سالمت ،هدف نهایی
حرفة پرستاري میباشد و تحقق این امر از طریق مراقبتهاي
علمی همراه با استفاده از اصول و روشهاي اخالقی امکانپذیر
است [ .]3علم اخالق ،پرستاران را موظف به رعایت اصولی

میكند تا در كنار ان مددجو با اطمینان و اعتماد بیشتري
مراقبتهاي پرستاري را دریافت كند و در این زمینه هرگونه
خلل در رعایت اخالق پرستاري ،میتواند علمی ترین و بهترین
مراقبت پرستاري را تحتالشعاع قرار دهد[ .]0احترام به شأن و
منزلت افراد یکی از مفاهیم مهم و اساسی و سنگ زیربناي
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وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران شاغل شهرستان جهرم

وضعیت رعایت شأن و كرامت بیماران

روش کار

این پژوهش توصیفی  -مقطعی پس از كسب مجوز از كمیتة
جهرم
پزشکی
علوم
دانشگاه
اخالق
) (IR.JUMS.REC.1397.065و معرفی پژوهشگر به
بیمارستانهاي آموزشی شهرستان جهرم (پیمانیه و مطهري) به
بررسی وضعیت رعایت شأن و كرامت بیماران بستري از دیدگاه
پرستاران شاغل در بیمارستانهاي آموزشی ـ درمانی شهرستان
جهرم در  3101پرداخته شد .جامعة آماري این پژوهش را 312
نفر از پرستاران كه در زمان جمعآوري اطالعات در
بیمارستانهاي پیمانیه و مطهري مشغول به خدمت بودند را
تشکیل دادند .پس از اخذ معرفینامه و ارائة آن به مسئولین
بیمارستانها ،اجازة شروع كار را اخذ كرده و پرسشنامهها در
اختیار پرستاران قرار گرفت .معیار ورود به پژوهش؛ سابقة دو
سال كار در بیمارستان و معیارهاي خروج از تحقیق نیز شامل
بیرضایتی مبنی بر شركت در پژوهش بود .ابزارجمع آوري
اطالعات پرسشنامه دو قسمتی بود .قسمت اول سؤاالت مربوط
به اطالعات دموگرافیک شامل (جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن،
تحصیالت ،بیمارستان و نوع بخش) بود.
قسمت دوم ،پرسشنامة رعایت شأن بیماران از دیدگاه پرستاران
بود .این پرسشنامه شامل  44سؤال در مورد وضعیت رعایت
شأن بیماران بود 30 .سؤال در مورد حریم بیماران 32 ،مورد
ارتباط همراه با احترام و  39مورد استقالل بود .هر مورد شامل
گویههایی با مقیاس لیکرت ،كه در آن همیشه (نمرّ سه) ،بیشتر
اوقات (نمرة دو) ،گاهی اوقات (نمرة یک) و هیچ وقت (نمرة
صفر) ،رتبهبندي شد .جمالت با مفهوم رعایت نامناسب شأن به
طور معکوس نمرهگذاري شد و همچنین یک گزینة دیگر نیز به
صورت كاربرد ندارد ،براي پرستارانی كه موردي براي
پاسخگویی به آن سؤاالت نداشتند ،در نظر گرفته شد كه این
گزینه امتیازي نداشت و در تجزیه و تحلیل آماري به كار نرفت.
در این پژوهش به منظور تسهیل تحلیل نتایج عالوه بر میانگین
و امتیاز هر حیطة این نمره به درصد نیز محاسبه گردید و با
تقسیم این فاصله به چهار قسمت و قرار دادن وضعیت نشانگرها
در چهار مقیاس (نامطلوب ،نسبتاً نامطلوب ،نسبتاً مطلوب و
مطلوب) درباره كیفیت عوامل بررسی شد .با توجه به این مقیاس
ها امتیاز كمتر از  09درصد نامطلوب ،امتیاز بین  09-92درصد
در سطح نسبتاً مطلوب ،امتیاز بین  92-19درصد در سطح نسبتاً
مطلوب و باالتر از  19درصد در سطح مطلوب ارزیابی شد .روایی
و پایایی این پرسشنامه در تحقیق راعی و عابدي بررسی شده
است[ .]33تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار spss
نسخة  03و با استفاده از آزمون هاي آماري توصیفی (میانگین،
درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل ،آنالیز واریانس
یک طرفه) در سطح معناداري  p< 2/29صورت گرفت.
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اقدامات پرستاري میباشد [ .]1-4شأن را میتوان به دو صورت
مطلق و نسبی تعریف كرد .شأن مطلق ،احترام به افراد صرف
نظر از موقعیتها و مسئولیتهاي انان كه هرگز مورد مخاطره
قرار نمیگیرد و از بین نمیرود میباشد .شأن نسبی نیز بستگی
به سطح تحصیالت ،طبقة اجتماعی ،مذهب و فرهنگ دارد و
این وضعیتها به راحتی این شأن را در معرض مخاطره قرار
میدهند بنابراین الزم است اعضاي گروه پزشکی مخصوصاً
پرستاران به عنوان یکی از مراقبتكنندگان كادر درمانی به این
مسأله توجه كرده و به بیماران صرفنظر از موقعیت آنان توجه
داشته باشند[ .]9در واقع حفظ شأن و منزلت یکی از نیازهاي
اساسی انسان است .اما اختالل در سالمتی و بیماري یکی از
عوامل عمدهاي است كه شأن افراد را به شدت تهدید میكند و
فرد را مستعد از دست دادن كرامت مینماید .به طوري كه
بیماران از لحظة پذیرش و بستري شدن در بیمارستان تا لحظة
ترخیص احساس میكنند در معرض خطر از دست دادن شأن و
منزلت خود میباشند[ .]0،1در نظام سالمت بیشتر كشورهاي دنیا
براي بیماران حقوقی تعریف شده كه ارائهدهندگان خدمات
سالمت ملزم به رعایت آن هستند .به این ترتیب رعایت حقوق
بیماران صرفاً وابسته به میل و سلیقة كادر درمانی نبوده و سیستم
هاي نظارت ارزشیابی ،و رسیدگی به دعاوي ،اجراي این حقوق را
به طور مداوم پایش و ارزیابی میكنند[. ]1در سال  3113براي
اولین بار منشور حقوق بیمار در ایران تدوین گردید و در زمستان
همان سال از سوي معاونت سالمت وزارت بهداشت ـ درمان و
آموزش پزشکی جهت دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ
حرمت و عزت او ابالغ گردید كه در مواقع بیماري به ویژه در
فوریت هاي پزشکی بدون تبعیض سنی و جنسی و دارا بودن
قدرت مالی از جسم ،جان و سالمت او مراقبت كافی به عمل
خواهد آمد و این مراقبت در محیطی سرشار از احترام و با كیفیت
مطلوب ارائه خواهد شد[ .]0بنابراین شأن و منزلت زمانی حفظ
میشود كه شخص قادر به كنترل رفتارها و محیط اطراف خود،
دریافت اطالعات و تصمیمگیري بوده ،و از وضعیت جسمی و
روحی خود احساس راحتی كند .رفتار شخصی كه شأن او رعایت
شده مؤدبانه ،قابل قبول و بدون نارضایتی است و حفظ شأن
بیمار باعث كاهش استرس ،افزایش اعتماد و رضایت ،كاهش
مدت بستري و افزایش پیامدهاي درمانی می شود .]32[.بنابراین
با توجه به مطالب ذكر شده تحقیق حاضر با هدف بررسی
وضعیت رعایت شأن و كرامت بیماران بستري از دیدگاه پرستاران
شاغل در بیمارستانهاي آموزشی ـ درمانی شهرستان جهرم در
 3101انجام پذیرفت.

اسماعیل رعیت دوست و همکاران

وضعیت رعایت شأن و كرامت بیماران

میزان رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از
دیدگاه پرستاران به صورت کلی و به تفکیک زمینه-
های حریم ،ارتباط همراه با احترام و استقالل
میزان رعایت شأن و كرامت بیماران و حیطههاي آن (یعنی سه
زمینة حریم بیماران ،ارتباط همراه با احترام و استقالل بیماران و
زیر مؤلفههاي آن) با استفاده از پاسخهاي داده شده توسط
پاسخگویان محاسبه گردید .میانگین نمرة مربوط به هر یک از
این متغیرها بین  2تا  1تغییر میكند به طوري كه نمرة بیشتر
نشاندهندة مطلوبتر بودن وضعیت آن متغیر است .دامنة
تغییرات این متغیرها به چهار قسمت مساوي تقسیم گردید كه
نشانگر وضعیت نامطلوب (نمره بین صفر تا  ،)2419نسبتاً
نامطلوب (نمرة بین  2419تا  ،)349نسبتاً مطلوب (نمرة بین 349
تا  )0409و مطلوب (نمرة بین  0409تا  )1هستند .میانگین و
انحراف معیار این متغیرها و وضعیت كلی این متغیرها در بین
تمام پاسخگویان در جدول  0ارائه شده است .طبق نتایج حاصل،
میانگین نمرات تمامی متغیرهاي تحقیق و زمینههاي آن در
وضعیت مطلوب یا نسبتاً مطلوب قرار دارند .در مورد متغیر
رعایت حریم بیماران نمرة كل افراد شركت كننده برابر± 2440
 0401است كه نشانگر وضعیت مطلوب این متغیر در كل است.
همپنین  9149درصد پرستاران در این زمینه داراي وضعیت
مطلوب هستند .در مورد متغیر استقالل بیماران نمرة كل افراد
همکاريكننده برابر 0402 ± 2493است كه نشانگر وضعیت
نسبتاً مطلوب این متغیر در كل است .همچنین  4140درصد

پرستاران در این حیطه داراي وضعیت نسبتاً مطلوب هستند .در
مورد متغیر ارتباط همراه با احترام به بیماران نمرة كل افراد
شركت كننده برابر  0401با انحراف معیار  2402است كه نشانگر
وضعیت مطلوب این متغیر در كل است .همچنین  9044درصد
پرستاران در این زمینه داراي وضعیت مطلوب هستند .در مورد
متغیر رعایت شأن و كرامت بیمار كه نشانگر وضعیت كلی این
متغیر است ،نمرة كل افراد شركت كننده برابر 0400 ±2449
است كه نشانگر وضعیت مطلوب این متغیر در كل است.
همپنین  51.8درصد پرستاران در این حیطه داراي وضعیت
مطلوب هستند .در مورد متغیر استقالل بیماران نمرة كل افراد
شركتكننده برابر 0402 ±2493گزارش گردید كه نشانگر
وضعیت نسبتاً مطلوب این متغیر در كل بوده است.
میزان رعایت شأن و کرامت بیماران بستری
برحسب مشخصات دموگرافیک
براي بررسی تفاوت بین میزان رعایت شأن و كرامت بیماران بر
حسب متغیرهاي دموگرافیک از آزمون  tمستقل (براي
متغیرهاي دموگرافبک دو سطحی) و آنالیز واریانس یکطرفه
(براي متغیرهاي دموگرافیک چند سطحی) استفاده شد .طبق
نتایج حاصل بین میزان رعایت شأن و كرامت بیماران بستري به
میزان متغیرهاي دموگرافیک جنسیت پرستاران (، p=2/200
 ،)t=2/004 ، df=301وضعیت تأهل پرستاران(، p=2/112
 ،)t=2/039 ،df=301تحصیالت(،df=301 ،p=2/012
 ،)t=3/024بیمارستان محل خدمت (، df=300 ، p=2/000
 )t=2/241و ردیف سنی پرستاران (، p=2/013
 )F)4/390(=2/313تفاوت معناداري مشاهده نگردید.
بین میزان رعایت شأن و كرامت بیماران بر میزان بخش محل
خدمت پرستاران تفاوت آماري معناداري وجود دارد (،p>2/223
 .)F)1/391(=4/210مطابق این نتایج پرستاران بخش اطفال با
نمرة  0401بیشترین نمره و پرستاران بخشهاي عمومی و
آزمایشگاه با نمرة  0420و پرستاران بخش اتفاقات با نمرة 0424
كمترین نمره را كسب كرده اند.
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یافتهها
در این پژوهش  312نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان هاي
پیمانیه و شهید مطهري شهرستان جهرم شركت كردند0140 .
درصد پاسخگویان زن 91 ،درصد متأهل و  1040درصد داراي
تحصیالت كارشناسی پرستاري بودند .بیشتر این افراد (1044
درصد) داراي  09سال و كمتر بوده و داراي میانگین سنی
 01±9440سال ،كمترین سن  30سال و بیشترین سن برابر 90
سال بودند .محل كار  9241درصد پاسخگویان بیمارستان شهید
مطهري و بقیة بیمارستان پیمانیه بود .اكثریت این افراد (0040
درصد) در بخش داخلی به كار اشتغال داشتند .نتایج حاصل در
جدول  3ارائه شده است.
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جدول :3مشخصات دموگرافیک پرستاران
متغیر
جنسیت

ردهها

وضعیت تأهل

بیمارستان

بخش

تحصیالت

زن
مرد
متأهل
مجرد
 09و كمتر
 00تا 12
 13تا 19
 10تا 42
 43و باالتر
پیمانیه
مطهري
جراحی
اتفاقات
ICU
اتاق عمل
CCU
داخلی
زنان
عمومی
اطفال
آزمایشگاه
كارشناسی
كارشناسی ارشد

جدول  :0میزان رعایت شأن و كرامت بیماران بستري از دیدگاه پرستاران
متغیر و حیطه

میانگین

انحراف
معیار

نامطلوب

حفظ حریم فیزیکی

0/13

2/94

2/0

راز داري و حفظ حریم اطالعاتی
توجه به وضعیت پوشش و آراستگی
طرح انطباق و تناسب جنسیتی
كل
دادن اطالعات موردنیاز
حفظ استقالل و دادن حق انتخاب
كل
احترام به بیمار

0/10
0/30
0/39
0/01
0/01
0/21
0/02
0/49

2/91
2/13
2/00
2/40
2/94
2/04
2/93
2/00

3/0
4/1
0/4
2/0
2/0
3/1
3/0
2

4/1
32/0
32/0
4/1
0/9
34/1
4/3
32/1

ارتباط پرستار و بیمار

0/00

2/01

3/0

32/3

42/1

نحوة صدا زدن بیمار
كل
رعایت شأن و كرامت بیمار (كل)

3/11
0/01
0/00

2/10
2/02
2/49

0/9
2/0
2

11/1
9/4
4/1

12/0
43/1
41/9

رعایت حریم
بیماران

استقالل
بیماران
ارتباط همراه
با احترام

وضعیت پاسخگویان (درصد)
نسبتاً
نسبتاً نامطلوب
مطلوب
12/0
1/0

مطلوب

وضعیت كلی (بر
اساس میانگین كل)

02/0

مطلوب

11/3
11/1
49/0
43/0
42/2
44/3
41/0
09/4

91/3
49/0
43/0
91/9
90/0
10/4
40/9
01/0

مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
مطلوب
مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
مطلوب

41/0

مطلوب

00/2
90/4
93/1

نسبتاً مطلوب
مطلوب
مطلوب
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سن(سال)

فراوانی
321
03
10
10
01
90
01
30
1
11
14
01
01
32
1
00
41
30
1
0
1
390
31

درصد فراوانی
01/0
10/3
91
41
10/4
10/0
34/4
1/9
3/0
40/1
92/1
34/1
31/4
0/0
4/1
31/0
00/0
1/9
3/0
1/1
3/0
10/0
32/3

وضعیت رعایت شأن و كرامت بیماران

مربوط به شأن بیمار ،رعایت استقالل بیماران از دیدگاه
پرستاران مطلوبتر بوده و بعد از ان رعایت اصول ارتباط همراه
با احترام قرار داشته است و كمترین میانگین را رعایت حریم
بیماران به خود اختصاص داده بوده است[ .]31در حالی كه در
پژوهش حاضر  9044درصد پرستاران در زمینة ارتباط همراه با
احترام داراي وضعیت مطلوب بودهاند و ضعیفترین زمینه در
ارتباط با استقالل بیماران گزارش گردید Henderson .هندرسون
و همکاران در بررسی خود گزارش كردهاند كه بیشتر پرستاران
زمان كافی براي صحبت كردن با بیمار را اختصاص نمیدهند و
در هنگام صحبت كردن به كارهاي دیگري مشغول میشوند و
تماس چشمی كافی را با بیمار برقرار نمیكنند و این بیاعتنایی
در ایجاد حس بیارزشی و تحقیر در بیماران مؤثر میباشد.
عالوه بر این صحبت كردن با صداي بلند با بیماران و صدا
كردن بیماران با الفاظ نامناسب سبب نقص شأن بیماران
میگردد[ .]30در بررسی حاضر نیز در زمینة ارتباط همراه با
احترام با بیمار زیر مؤلفة نحوة صدا زدن بیمار در وضعیت نسبتاً
مطلوب گزارش گردید و نسبت به مؤلفههاي احترام و ارتباط با
بیمار نمرة ضعیفتري را به خود اختصاص داد .قابل ذكر است
كه در جوامع شرقی مانند كشور ایران نحوة برخورد كاركنان با
بیماران و همراهان از اهمیت ویژهاي برخوردار است و به طوركلی
انتظار بیماران از كادر درمانی بیمارستانها مشتمل بر این امر
میباشد كه كادر پرستاري و درمانی برخورد منطقی و خوبی با
آنها داشته باشند و شأن آنها را حفظ نمایند[ .]02بنابراین لزوم
توجه به این زمینه براي ارائة خدمات درمانی مناسبتر و حفظ
شأن انسانی بیماران در كشور ما به شدت احساس میشود.
نتیجهگیری
در پژوهش حاضر اگرچه میانگین نمرة زمینههاي مورد تحقیق
در وضعیت مطلوب و نسبتاً مطلوبی گزارش گردیدند اما به كرات
به نظر میرسد براي ارایة خدمات درمانی مناسب به بیماران و
همگام كردن آنها در زمان درمان باید علل مرتبط با رعایت
نشدن شأن بیماران را به دقت مورد بررسی قرار داد كه بتوان
با ارائة بهترین خدمات درمانی به حفظ شأن بیماران توجه كافی
كرد.
تشکر و قدردانی
از واحد توسعة تحقیقات بالینی مركز آموزشی ،پژوهشی و
درمانی پیمانیه دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم بابت
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بحث
وظیفة حرفهاي هر پرستار احترام به شأن و منزلت انسانها
میباشد .در واقع احترام گذاشتن به ارزش ذاتی به اشخاص و
جمعیتها محدود میشود و زمانی كه پرستار براي همهي
بیماران ارزش قایل شود و به آنها احترام بگذارد ،شأن انسانی
تجلی پیدا میكند [ .]30پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت
رعایت شأن و كرامت بیماران بستري از دیدگاه پرستاران شاغل
در بیمارستانهاي آموزشی درمانی شهرستان جهرم در 3101
انجام گرفت .میزان رعایت شأن و كرامت بیماران و زمینه هاي
آن [یعنی سه زمینة حریم بیماران ،ارتباط همرا با احترام و
استقالل بیماران و زیر مؤلفههاي آن] با استفاده از پاسخهاي
داده شده توسط پرستاران طبق نتایج حاصل در تمامی زمینه ها
وضعیت مطلوب یا نسبتاً مطلوب گزارش گردید Baillie .بایلی
در تحقیق خود گزارش كرده است كه بیشتر بیماران مورد
بررسی در زمینة رازداري و حفظ اطالعات خود مشکالت زیادي
را ذكر میكنند و به دفعات شاهد افشاي راز خود از سوي
پرستاران بودهاند [ .]31كاظم نژاد و حسام نژاد نشان دادند كه
رعایت حریم بیماران در بین منشور حقوق بیمار كمترین میزان
را به خود اختصاص داده بوده است[ .]34در حالی كه در پژوهش
حاضر میزان رعایت حریم بیماران و دو زمینة آن یعنی حفظ
حریم فیزیکی و رازداري در سطح مطلوب گزارش شدKuzu .
كوزو وهمکاران در تحقیقی در تركیه گزارش كرده اند كه حق
حریم خصوصی بیماران در  01/3درصد از موارد حفظ شده است
[ .]39در بررسی حاضر  9149درصد پرستاران در حیطه رعایت
حریم بیماران داراي وضعیت مطلوب بوده اند .در ارتباط با متغیر
استقالل بیماران ،نمره كل افراد شركت كننده برابر  0402با
انحراف معیار  2493بوده است كه نشانگر وضعیت نسبتاً مطلوب
این متغیر در كل است Lemonidou.لمونیدو و همکاران در
پژوهش خود گزارش كردهاند كه بیماران مورد بررسی معتقد
بودهاند كه استقالل آنان طی مراقبتهاي پرستاري به خوبی
توسط پرستاران رعایت نمیگردد [ .]30رحمانی و همکاران نیز
در تحقیق خود گزارش كرده اند كه پرستاران استقالل آنان را در
دو بعد میزان اطالعات داده شده به آنان و میزان مشاركت دادن
آنان در فرایند تصمیمگیري درمانی در حد ضعیف رعایت
میكنند[.]31در پژوهش حاضر  4140درصد پرستاران داراي
وضعیت نسبتاً مطلوب در ارتباط با استقالل بیماران بوده اند .در
ادامه با بررسی ارتباط همراه با احترام با بیماران نمرة كل افراد
شركت كننده برابر  0401+2402گزارش شد كه نشانگر وضعیت
مطلوب این متغیر در كل بوده است .راعی و همکاران در
تحقیق خود با بررسی وضعیت رعایت شأن و كرامت بیماران
بستري از دیدگاه پرستاران گزارش كردند كه ازمیان مؤلفههاي
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این طرح مصوب كمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جهرم با
.باشد
می
IR.JUMS.REC.1397.065
كد

وضعیت رعایت شأن و كرامت بیماران

تأمین تسهیالت الزم براي انجام این تحقیق تقدیر و تشکر می
.شود
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Abstract:
Introduction:
Dignity is a key human right. Diseases and disorders are serious threats to human dignity and patients
are afraid of losing their dignity. From the time of admission and hospitalization to discharge from the
hospital, the patients feel they are losing their dignity in the hospital. The present study aimed to
investigate status of respect for dignity of hospitalized patients from nurses’ perspective in teaching
hospitals in Jahrom town in 2018.
Methods and Materials:
This was a descriptive, cross-sectional study. The participants consisted of 170 nurses working in
educational hospitals in Jahrom town in 2018. Data collection instruments were demographic
questionnaire and human dignity questionnaire (from nurses’ perspectives). Collected data was
analyzed using descriptive and inferential statistics with SPSS v. 21.
Results:
Average age of the nurses participating in this study was 28 ± 5.42. The score of patient privacy was
2.27 ± 0.46. The score of patient autonomy was 2.20 ± 0.51. The score of respectful relationship with
patients was 2.27 ± 0.60.
Conclusion:
Patient dignity and its aspects (patient privacy, respectful relationship with patients, patient autonomy
and their sub-components) were reported desirable or relatively desirable.
Keywords: Respect, Dignity, Patients, Nurses
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