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 چکیده 
ّای ٌّداسی ٍ ضَاتظ  حفؼ حشین خػَغی یه اسصش تٌیادیي ٍ اص حمَق اساسی اًساى است وِ استثاط تسیاس ًضدیىی تا اسصش :زمیىه ي هدف

ایي هغالقِ تا  هَسد تَخِ لشاس دٌّذ. اٍلیِاخاللی فٌَاى یىی اص اغَل  اخاللی داسد. لزا واسوٌاى گشٍُ پضضىی تایذ حفؼ حشین خػَغی تیواساى سا تِ

 ّذف تقییي دیذگاُ تیواساى ًسثت تِ حفؼ حشین خػَغی تَسظ وادس دسهاى دس تیواسستاى ضْیذ تْطتی لن اًدام ضذ.

دستشس، اًدام ضذ. اتضاس  گیشی تِ سٍش دس ًوًَِتا تیواس تستشی دس تیواسستاى ضْیذ تْطتی لن ٍ  462ایي هغالقِ همغقی تش سٍی  :بررسی ريش

تی هستمل ٍاسیاًس ٍ  ّای وای اسىَئش، آًالیض آصهَىّا اص  ّا، پشسطٌاهِ حفؼ حشین خػَغی پژٍّطگشساختِ تَد. خْت تحلیل دادُ گشدآٍسی دادُ

 ضذ. استفادُ

غَست ِ دسغذ ت 5/32هتَسظ ٍ دس  هَاسد دسغذ 2/48س ًاهغلَب، د هَاسد دسغذ 3/19: ًتایح ًطاى داد حفؼ حشین خػَغی تیواساى دس ها یافته

 هغلَب سفایت ضذُ است. 

دس ایي هغالقِ هیضاى سفایت حشین خػَغی دس حذ هتَسظ تَد، لزا تِ هٌؾَس افضایص افتواد ٍ سضایتوٌذی تیواساى ٍ تْثَد خذهات  :کلی وتیجه گیری
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 مقدمه

حفؼ حشین خػَغی تیواساى یىی اص هْوترشیي ٍؽرای    

ای  داسای سرراتمِ ی اخررالق پضضررىی ٍ اخاللرری دس حیغررِ

ًاهرِ تمرشاط    تاضذ. دس سرَگٌذ  دیشیٌِ دس دًیای پضضىی هی

آى ترِ هاًٌرذ اهرشی     ًیض تِ اّویت ایي هَضَؿ اضراسُ ٍ اص 

همذس ًام تشدُ ضرذُ اسرت. دس اسرالم ًیرض ترِ هَضرَؿ       

 ساصداسی اّویت صیادی دادُ ضذُ است ٍ پش ٍاضر  اسرت  

اگش ایي هَضَؿ هشتَط تِ سٍاتظ پضضه ٍ تیواس تاضرذ   وِ

تِ هفَْم  حشین خػَغی .(1)ضَد اّویت آى دٍچٌذاى هی

هحذٍدیت دستشسی دیگشاى تِ خسن، افىاس ٍ احساسرات  

ّرای   تاضذ ٍ استثراط خیلری ًضدیره ترا اسصش     فشد هی یه

عَس هقوَل هیرل   اسی داسد ٍ چیضی است وِ افشاد تٌِّد

داسًذ آى سا هحفَػ داضتِ، اص آى حفاؽرت ورشدُ ٍ ترش آى    

. هفَْم حشین خػَغی تش گشفترِ اص  (2)وٌتشل داضتِ تاضٌذ

تِ هقٌی هحشٍم ٍ تی ًػیة ضذى  Privatusولوِ التیي 

ضٌاسرراى للوررشٍ حررشین اص اّویررت  ش سٍاىاص ًؾرر. (3)اسررت

تَاى ّری  چیرض    وِ ًوی  عَسی  ای تشخَسداس است، تِ ٍیژُ

. فرذم سفایرت ایري هسر لِ     دیگشی سا خرایگضیي آى ورشد  

افررضایص اضررغشاب فررشدی، اسررتشس، تَاًررذ هَخررة  هرری

آهیرض دس   ضذى سفتاسّای پشخاضگشاًِ ٍ خطرًَت  تشاًگیختِ

ل دسهراًی ضرَد.   افشاد ٍ فذم ّوىاسی تیوراساى ترا پشسرٌ   

سٍد ایي پذیذُ، سضرایتوٌذی تیوراس سا    ّوچٌیي احتوال هی

 ًیض تحت ت ثیش لشاس دّذ.

ّرای اغرلی     سضایت تیواس ًیض یىی اص اّذاف ٍ ه هَسیرت 

وررِ تیورراساى   عررَسی ًؾررام خررذهات سررالهتی اسررت، تررِ

سضایتوٌذ تا هشالثراى سرالهتی ّوىراسی تیطرتشی داسًرذ،      

ّررا لررشاس دادُ ٍ اص  س آىاعالفررات هْررن خررَد سا دس اختیررا

وٌٌذ. سفایت حشین تیواساى  دستَسات آًْا تیطتش تثقیت هی

ضرواس   ّای ویفیت هشالثت ترِ    ٍ سضایت تیواس اص ضاخع

. (4)گزاسًرذ  سًٍذ ٍ فَاهل گًَاگًَی سٍی آًْا ت ثیش هی هی

وٌٌذ ورِ تَخرِ ترِ حفرؼ حرشین       لزا هحممیي پیطٌْاد هی

اسستاًی ّن هَسد تَخرِ  ّای تیو تیواس، دس عشاحی هشالثت

تا تَخِ تِ افضایص آگاّی تیوراساى  . ّن چٌیي (5)لشاس گیشد

  ِ ی افضرای گرشٍُ    اص حمَق خَد، ضشٍست داسد ورِ ولیر

اسائِ هشالثت تِ تیواس، اص خولِ هرذیشاى تیواسسرتاى ورِ دس    

ی تػروین گیرشی لرشاس داسًرذ، اص ضرَاتظ ٍ       واًَى ضثىِ

آگاُ تاضٌذ ترا دس   همشسات لاًًَی هشتَط تِ حمَق تیواساى

ی خذهات تا ویفیت ٍ تَام تا احتشام تِ تیواساى  خْت اسائِ

دس یه هغالقِ ویفری، ًطراى داد    Baillie .(6)گام تشداسًذ

وِ ًمض حشین، تِ خػَظ ًوایاى ضذى تذى تیواس، هٌدش 

. پرس احترشام ترِ حرشین     (7) ضرَد  تِ تْذیذ هٌضلت ٍی هی

 مالل آى ّرا خػَغی، احترشام ترِ افرشاد، وشاهرت ٍ اسرت     

حفؼ حشین افشاد ٍ سفایت حمَق آًاى، هفْرَهی  . (8)ستا

هْن ٍ ًیاصی اساسی دس صًذگی اًساى ضٌاختِ ضذُ اسرت.  

تشای حفؼ حشین اعالفاتی تیوراس ٍ پیطرگیشی اص افطرای    

ّررا تایسررتی  اعالفررات، هررذیشاى ٍ هسرريَالى تیواسسررتاى 

ساّىاسّای خذیذی سا تِ واسگیشًذ تا حشین تیواساى ووترش  

ِ خغش افتذ. هذیشیت تْذاضت ٍ دسهاى هَخرة تراهیي ٍ   ت

ّا، سفایرت حمرَق ٍ حرشین تیوراس ٍ      حفؼ سالهت اًساى

تاضرذ.   ّرا هری   پاسخگَی یه ًیاص اساسی ٍ هستوش اًسراى 

هٌطَس حمَق تیواس ضاهل پٌح هحَس اغلی است وِ یىری  

 .(9)، سفایت حشین خػَغی استْااص هْوتشیي آً

َضرَؿ حرشین ٍ ساصداسی،   دس دیي هثریي اسرالم ًیرض ترِ ه    

پیراهثش اورشم )ظ( ًیرض    . اّویت صیرادی دادُ ضرذُ اسرت   

فشهایٌذ: ّش وس ساص هسلواًی سا تپَضراًذ خذاًٍرذ دس    هی

سفایررت حررشین  .(10)پَضرراًذ دًیررا ٍ آخررشت ساص اٍ سا هرری

خػَغرری اص هسررائل تسرریاس هْورری اسررت وررِ تشوررت ٍ 

ثوشتخطی حمیمی آى ٍاتستِ تِ آهیختگری آى خرذهات ترا    

تاضرذ. ایري آهیختگری     صیي اخاللی ٍ فضائل اًساًی هیهَا

هَخة سضای پشٍسدگاس ٍ تاهیي ًیراص هرشدم ترِ غرَستی     

پرشداختي ترِ    لزا. تاضذ هٌاسة ٍ دس خْت ووال اًساى هی

ای دس تخص تْذاضت ٍ دسهراى   تحث واستشد اخالق حشفِ

هرذیشیتی خْرت سفایرت حمرَق تیوراس،       ًؾامس د تِ ٍیژُ

. تَخرِ ترِ ضر ى ٍ    (11)ِ اسرت الذاهی ضرشٍسی ٍ ضایسرت  

هٌضلت تیواس دس هتَى ٍ تحمیمات فلرَم پضضرىی دس عری    

چٌذ دِّ اخیش گستشش تیطتشی یافتِ ٍ هثاحث صیرادی سا  

تِ خَد اختػاظ دادُ است. حشین ٍ هٌضلت تیوراساى ترِ   

پشسرٌل   ّوچٌریي گیرشد.   خَتی هَسد حوایرت لرشاس ًوری   
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ٌضلت پضضىی ٍ پشستاسی آگاّی ووی اص اّویت حشین ٍ ه

تیواس داضتِ ٍ دسن آًاى اص ایي هفاّین ًیض هتفاٍت اسرت.  

تٌاتشایي ضشٍسی است وِ اسائِ دٌّذگاى خذهات دسهراًی  

تا ضٌاسرایی اتقراد ٍ فَاهرل تاثیشگرزاس ترش حرشین تیوراس،        

ساّىاسّرررایی ترررشای استمرررا  ٍ حوایرررت اص هٌضلرررت دس 

سفایت حشین ضخػری   ٍ (12)ّای تالیٌی اسائِ ًوایٌذ هحیظ

داد استثاط هَثش وادس دسهاى تا تیواس، حفؼ آساهرص ٍ  دس ای

. تا ٍخرَد  تَخِ ٍیژُ لشاس دٌّذسضایتوٌذی تیواساى هَسد 

اّویت ایي هسيلِ، صهاًی وِ یره ضرخع دس تیواسسرتاى    

ضَد، ّویطِ لادس تِ وٌترشل حرشین خػَغری     پزیشش هی

ّرای   خَد ًیست ٍ حشین اٍ دس عی تسرتشی دس هَلقیرت  

ادس دسهراى ٍ ترِ فلرل گًَراگَى     هختل  دسهاًی تَسظ و

ِ  اص آى خا وِ .(13)ضَد ًمض هی ای ترا ایري    تا وٌَى هغالقر

فٌَاى، دس استاى لن غَست ًگشفتِ است، هغالقرِ حاضرش   

تا ّذف تقییي دیرذگاُ تیوراساى ًسرثت ترِ      1393دس سال 

حفؼ حشین خػَغی تَسرظ واسوٌراى تیواسسرتاى ضرْیذ     

 ضذ.اًدام  لن تْطتی

 

  بررسیروش 
پس اص وسة هدَصّای همغقی،  -ٍّص تَغیفیایي پژ

ٍ  داًطگاُ فلَم پضضىی لن الصم اص هقاًٍت پژٍّطی

ٍاتستِ تِ  لن ضْیذ تْطتیتیواسستاى ّواٌّگی تا هسيَلیي 

، اًدام ضذ. ًوًَِ گیشی تِ ضیَُ دس ضذُ یادداًطگاُ 

ّای تستشی تیواسستاى ضاهل  دستشس، اص ولیِ تخص

هشداى، داخلی صًاى،  ّای ٍیژُ ٍ فوَهی؛ داخلی تخص

،  CCUخشاحی هشداى، خشاحی صًاى، دیالیض، آًژیَگشافی،

ICU ،POST CCU ضیوی دسهاًی ٍ خشاحی اًدام ،

وِ تا دستَس تَدًذ تیواس  462 ضاهلّا  گشدیذ. ًوًَِ

سافت اص صهاى پزیشش آًاى  6ٍ  ضذُ پضضه تستشی

تا ٍ ّا اص عشیك هػاحثِ  گزضتِ تَد. گشدآٍسی دادُ

 . ایي پشسطٌاهُِ اص پشسطٌاهِ حشین خػَغی تَداستفاد

هطتك اص دٍ تخص هطخػات دهَگشافیه ٍ سَاالت 

هشتَط تِ حفؼ حشین خػَغی است. تخص اٍل 

سَال دس هَسد خٌسیت،  6 ضاهلاعالفات دهَگشافیه 

سي، ت ّل، تقذاد سٍصّای تستشی، هیضاى تحػیالت ٍ 

 سَال هشتَط تِ 12هحل سىًَت تَد. تخص دٍم ضاهل 

وِ تش اساس همیاس پٌح  حفؼ حشین خػَغی تیواس تَد

ای لیىشت )ضقی ، هتَسظ، خَب، خیلی خَب،  گضیٌِ

هطاتِ، سٍایی ٍ  یّا ٍّصپژ. دس ضذفالی( تمسین تٌذی 

. (7)پایایی پشسطٌاهِ هَسد سٌدص ٍ ت ییذ لشاس گشفتِ است

ّا تَسظ پشسطگش آهَصش دیذُ ٍ تِ غَست  پشسطٌاهِ

تىویل  1393ِ دس سِ هاِّ سَم سال هػاحثِ ساصهاى یافت

ّای هَسد هغالقِ، دس ضیفت  گشدیذ. پشسطگش، دس تخص

تش تَد ٍ صهاًی  فػش ٍ دس سافاتی وِ هحیظ تخص، آسام

ّا  وِ تیواساى آهادگی ٍ توایل وافی سا داضتٌذ، دس تخص

اختیاس  ّا سا خْت تىویل دس حضَس یافتِ ٍ پشسطٌاهِ

ضذ وِ  ایي اعویٌاى دادُ هی تیواساى لشاس داد. تِ تیواساى

غَست هحشهاًِ ٍ تذٍى ًام خَاّذ تَد. ِ ثثت اعالفات ت

ّا ًثَدًذ،  دس هَسد تیواساًی وِ لادس تِ تىویل پشسطٌاهِ

عَس ِ اص صتاى تیواس تٍ  د پشسطگشپشسطٌاهِ تَسظ خَ

تا استفادُ اص ّای گشدآٍسی ضذُ،  دلیك تىویل ضذ. دادُ

وای  ّای آهاسی صهَىٍ آ 19 ًسخِ SPSS ًشم افضاس

تدضیِ ٍ تحلیل  تی هستمل ٍ آًالیض ٍاسیاًس هَسد اسىَئش،

 گشفت. لشاس 

 

 ها  یافته

ًفش اص تیواساى تستشی دس تیواسستاى ضْیذ دوتش  462

 ًفش 221دسغذ( هشد ٍ  1/52) ًفش 241 ضاهل تْطتی لن

دس هغالقِ ضشوت داضتٌذ. ًتایح آصهَى دسغذ( صى  8/47)

اد وِ هیاًگیي ًوشُ هیضاى سفایت حشین تی هستمل ًطاى د

خػَغی تیواساى صى ٍ هشد تفاٍت هقٌی داسی ًذاضت 

(05/0<P.) 

 148دسغذ( تی سَاد،  31) ًفش 143اص ًؾش تحػیالت، 

دسغذ( دیپلن ٍ  7/19) ًفش 91دیپلن،  دسغذ( صیش 32) ًفش

 6/4) ًفش 21دسغذ( لیساًس،  7/12) ًفش 59فَق دیپلن، 

ٍ تاالتش تَدًذ. ًتایح آصهَى آًالیض  دسغذ( فَق لیساًس

ٍاسیاًس ًطاى داد وِ هیاًگیي ًوشُ هیضاى سفایت حشین 
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خػَغی دس تیواساى تا سغ  تحػیالت هختل  تفاٍت 

 (.P>05/0هقٌی داسی ًذاسد )آهاسی 

دسغذ( صیش  5/1ًفش اص تیواساى ) 7ّن چٌیي اص ًؾش سي، 

سال،  20 تا 10دسغذ(  3/13) ًفش 61سال سي داضتٌذ، 10

 3/51) ًفش 237سال ٍ  40تا 21دسغذ(  9/33) ًفش 157

خاهقِ آهاسی سا تطىیل دادُ  یسال تِ تاال 40دسغذ( سي 

تَدًذ. ًتایح آصهَى آًالیض ٍاسیاًس ًطاى داد وِ هیاًگیي 

ّای  ًوشُ هیضاى سفایت حشین خػَغی دس تیواساى تا سدُ

.(P>05/0هقٌی داسی ًذاسد )آهاسی سٌی هختل  تفاٍت 

 
( اص سَاالت حفؼ حشین خػَغی، 1دس خػَظ سَال )

وِ دس هَسد ساٌّوایی ٍ آضٌایی تیواس دس تخص ٍ 

 9/29، ّای هختل  آى است، اص دیذگاُ تیواساى لسوت

دسغذ دس حذ هتَسظ ٍ دس  21، دس دسغذ دس حذ هغلَب

دسغذ ًاهغلَب تَدُ است. ًتایح آصهَى تی هستمل  1/49

تیي هیاًگیي ًوشُ ساٌّوایی ٍ آضٌایی تیواساى  ًطاى داد وِ

هشد ٍ صى، تفاٍت آهاسی هقٌی داسی ٍخَد ًذاضت 

(05/0<Pاص ًؾش هیاًگیي للوشٍ اًساًی .)  ( دس 2)سَال

دسغذ اص تیواساى، حفؼ حشین دس للوشٍ  1/59هدوَؿ 

دسغذ  2/21دسغذ هتَسظ ٍ  7/19اًساًی سا هغلَب، 

صهَى تی هستمل ًطاى داد وِ ًاهغلَب تیاى داضتٌذ. ًتایح آ

ی داسی هیاًگیي ًوشُ ایي حیغِ دس تیواساى صى تغَس هقٌ

(. دس خػَظ سَال P<05/0) تیطتش اص تیواساى هشد تَد

 9/35( وِ دس هَسد هقشفی افضا  وادس دسهاى هی تاضذ، 3)

دسغذ دس حذ هتَسظ ٍ  9/29دسغذ دس حذ هغلَب، 

یح آصهَى تی دسغذ دس حذ ًاهغلَب تَدُ است. ًتا 2/34

اختالف هقٌی داسی دس هیاًگیي ًوشُ  هستمل ًطاى داد وِ

(. P>05/0دس ایي حیغِ ٍخَد ًذاضت ) تیواساى هشد ٍ صى

(، 4) سَال  دس هَسد وسة اخاصُ تِ ٌّگام هقایٌِ فیضیىی

دسغذ دس حذ هتَسظ  8/26دسغذ دس حذ هغلَب،  5/45

ى ًتایح آصهَ حذ ًاهغلَب تَدُ است. دسغذ دس 7/27ٍ 

تی هستمل ًطاى داد وِ هیاًگیي ًوشُ ایي حیغِ دس تیواساى 

عَس هقٌی داسی تیطتش اص تیواساى هشد تَد ِ صى ت

(05/0>Pِدس حیغ .)  ّای ایداد هحیظ خػَغی ٌّگام

، آصادی تیواس دس پاسخگَیی تِ غیشُهقایٌِ، تضسیك ٍ 

 9، 5ّای  سَاالت ٍ تَخِ تِ ٍضقیت سٍحی تیواس )سَال

یي هدوَؿ ًوشات دس حذ پاییي تَد. ًتایح (، هیاًگ12ٍ 

، 5ّای  آصهَى تی هستمل ًطاى داد وِ هیاًگیي ًوشُ سَال

عَس هقٌی داسی ووتش اص تیواساى ِ دس تیواساى صى ت 12ٍ  9

ًتایح آصهَى تی هستمل ّوچٌیي  .(P<05/0) هشد تَد

 هیساى رعبیت حرین خصوصی بر حعب هشخصبت دهوگرافیک  :1جذول شوبره 

 میاوگیه  ±اوحراف معیار درصد تعداد متغییرهای دمًگرافیک
 سطح معىی داری

P-value 

 خٌس
   8/3 ±96/0 1/52 241 هشد

210/0  
 01/4 ± 8/0  8/47 221 صى

 تحػیالت

 08/4± 7/0 31 143 تی سَاد

135/0  
   9/3 ±9/0 32 148 یش دیپلنص

 9/3± 7/0 7/19 91 دیپلن ٍ فَق دیپلن

 6/3± 8/0 7/12 59 لیساًس

 6/3 ± 8/0 6/4 21 فَق لیساًس ٍتاالتش

 سي

 4/3±7/0 5/1 7 سال10صیش 

194/0  
 1/4 ± 7/0 3/13 61 سال 20تا  10

 8/3±8/0 9/33 157 سال 40تا  21

 9/3±8/0 3/51 237 سال تِ تاال 40
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ّای اختٌاب اص  ی حیغِ ًطاى داد وِ هیاًگیي ًوشُ

، ٍخَد فشد ّن خٌس ي هقایٌِّای غیش ضشٍسی حی لوس

، ، هحشهاًگی اعالفات ٍ ساصداسیدیگش ٌّگام هقایٌِ

ٍ تَخِ تِ اغَل تَضی  الذام دسهاًی لثل اص اًدام 

ِ ( دس تیواساى صى ت11ٍ  10، 8، 7، 6ّای  )سَال هزّثی

دس  .(P<05/0) هقٌی داسی تیطتش اص تیواساى هشد تَد عَس

دس غذ  3/19غالقِ هدوَؿ تش اساس ًتایح حاغل اص ایي ه

اص ول تیواساى هَسد پژٍّص، حفؼ حشین خػَغی سا دس 

دسغذ دس حذ  2/48تػَست ًاهغلَب،  تیواسستاىایي 

 گضاسش وشدًذدسغذ دس حذ هغلَب  5/32هتَسظ ٍ 

 .(2خذٍل ضواسُ )

  جنطحعب  برحعب دیذگبه آنبى نعبت به رعبیت حرین خصوصی  : توزیع فراوانی بیوبراى بر2جذول شوبره 

 جىس

 میسان رعایت حریم خصًصی

وتیجه آزمًن  جمع زن مرد

 کای اسکًئر
 معىی داریسطح 

P-value درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

ساٌّوایی تیواس دس تخص ٍ -1

ّای  آضٌایی ٍی تا لسوت

 هختل 

 9/29 138 1/31 75 5/28 63 هغلَب

 0/21 97 1/24 58 6/17 39 هتَسظ 109/0 441/4

 1/49 227 8/44 108 8/53 119 ًاهغلَب

وسة اخاصُ هَلـ ٍسٍد  -2

 تِ للوشٍ اًساًی

 3/31 145 1/28 68 35 77 هغلَب

 4/19 90 19.9 48 0/19 42 هتَسظ 896/0 220/0

 49.3 228 0/52 126 0/46 102 ًاهغلَب

هقشفی خَد تِ تیواس  -3

 ٌّگام اًدام الذاهات دسهاًی

 9/35 166 9/34 84 1/37 82 هغلَب

 9/29 138 6/28 69 2/31 69 هتَسظ 153/0 755/3

 2/34 158 5/36 88 7/31 70 ًاهغلَب

وسة اخاصُ هَلـ  -4

 هقایٌات فیضیىی

 5/45 210 46 111 8/44 99 هغلَب

 8/26 124 1/24 58 9/29 66 هتَسظ 310/0 340/2

 7/27 128 9/29 72 3/25 56 ًاهغلَب

ایداد هحیظ خػَغی  -5

 ٌّگام هقایٌِ، تضسیك ٍ ...

 9/45 212 9/46 113 8/44 99 هغلَب

 6/21 100 8/17 43 8/25 57 هتَسظ 096/0 694/4

 5/32 150 3/35 85 4/29 65 ًاهغلَب

ّای غیش  اختٌاب اص لوس -6

 ضشٍسی

 7/64 299 3/64 155 2/65 144 هغلَب

 4/18 85 3/18 44 5/18 41 هتَسظ 948/0 107/0

 9/16 78 4/17 42 3/16 36 ًاهغلَب

ٍخَد فشد ّن خٌس  -7

 ٌّگام هقایٌِ

 819/0 400/0 2/31 143 6/29 71 6/32 72 هغلَب

 6/26 124 2/27 66 2/26 58 هتَسظ
  

 2/42 195 2/43 104 2/41 91 ًاهغلَب

هحشهاًگی اعالفات ٍ  -8

 ساصداسی

 8/73 341 4/71 172 5/76 169 هغلَب

 6/13 63 6/16 40 4/10 223 هتَسظ 546/0 211/1

 6/12 58 0/12 29 1/13 29 ًاهغلَب

آصادی تیواس دس  -9

 پاسخگَیی تِ سَاالت

 1/30 139 7/30 74 4/29 65 هغلَب

 4/21 99 5/19 47 5/23 52 هتَسظ 573/0 114/1

 5/48 224 8/49 120 1/47 104 ًاهغلَب

ادى دس هَسد ّش تَضی  د -10

الذام دسهاًی یا هشالثتی لثل اص 

 اًدام آى

 0/39 180 2/38 92 8/39 88 هغلَب

 1/25 116 8/27 67 2/22 49 هتَسظ 360/0 044/2

 9/35 166 0/34 82 0/38 84 ًاهغلَب
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تَخِ تِ اغَل هزّثی ٍ  -11

 افتمادی تیواس

 1/60 278 1/58 140 4/62 138 هغلَب

 5/16 76 4/17 42 4/15 34 هتَسظ 632/0 918/0

 4/23 108 5/24 59 2/22 49 ًاهغلَب

تَخِ تِ ٍضقیت سٍحی  -12

 تیواس

 8/25 120 3/26 64 4/25 56 هغلَب

 7/29 137 2/29 70 3/30 67 هتَسظ 956/0 090/0

 5/44 205 5/44 107 3/44 98 ًاهغلَب

هدوَؿ هیضاى سفایت حشین 

 خػَغی

 5/32 151 6/32 79 6/32 72 هغلَب

 2/48 222 1/47 113 3/49 109 هتَسظ 803/0 440/0

 3/19 89 4/20 49 1/18 40 ًاهغلَب

 

 و نتیجه گیری بحث

تیواساى هَسد هغالقِ،  تیطتش ًتایح ایي پژٍّص ًطاى داد

. اًذ گضاسش وشدُحفؼ حشین خػَغی سا دسحذ هتَسظ 

هیضاى سفایت ًیض ى دس هغالقِ ادیة حاج تالشی ٍ ّوىاسا

گضاسش  هتَسظ حشین خػَغی دس اوثش تیواساى دس حذ

ی هغالقِ صیشن ّا افتِیتش اساس  ّوچٌیي. (14)ضذُ است

دس اغلة  واساىیت یىیضیٍ ف یللوشٍ خسو ،ٍ ّوىاساى

ًسثت  يیتش صیٍخَد، ت يیضذُ است. تا ا تیاٍلات سفا

وِ پشسٌل تخص دس ٌّگام  ُ تَدًذافالم وشدّا  ًوًَِ

 یاًدام هشالثت ّشگض دس اعشاف تخت پشدُ ًو ای ٌِیهقا

. دس ایي هغالقِ هیضاى ساٌّوایی ٍ آضٌایی تیواساى (15)وطٌذ

تیواساى اغلة ّای هختل  آى، دس  تا تخص ٍ لسوت

دّماى ًیشی ٍ ًتایح هغالقِ ٍضقیت ًاهغلَتی داضت. 

تیطتش وِ ًیض ّواًٌذ هغالقِ وًٌَی ًطاى داد  آلاخاًی

 .(4)اًذ س تذٍ پزیشش تا هحیظ تخص آضٌا ًطذُتیواساى د

ًتایح ایي هغالقِ حفؼ حشین خػَغی دس  تش اساس

حیغِ ساصداسی ٍ حفؼ هحشهاًگی اعالفات، دس اغلة 

دس  حسٌیاىاها تیواساى دس سغ  هغلَب لشاس داضت. 

هغالقِ خَد تا فٌَاى تشسسی ًگشش پشستاساى دس هَسد 

یواسستاًی ّای ت سفایت حمَق هذدخَیاى دس تخص

دس  داًطگاُ فلَم پضضىی ّوذاى، سفایت حك ساصداسی سا

 حسٌیاىدس هغالقِ  .(16)گضاسش ًوَدُ است حذ هتَسغی

 اص هغالقِ وًٌَی است.ووتش ّای هغالقِ ضذُ  تقذاد ًوًَِ

هشتَط تِ سسذ وِ فذم ّوخَاًی ًتایح  تِ ًؾش هیلزا 

 حدن ًوًَِ تاضذ.

ِ خػَغی تخػَظ حفؼ حشین  دس هغالقِ حاضش دس

غَست وسة اخاصُ هَلـ هقایٌات فیضیىی، دس اغلة 

هَاسد دس حذ هغلَب گضاسش ضذُ است. ّوچٌیي عثك 

حفؼ ّا دس هَسد  ّا ًسثت تِ هشد ًتایح ایي هغالقِ، صى

تش تَدًذ.  حشین خػَغی حیي اًدام هقایٌات حساس

ًطاى داد ٍ ّوىاساى ًیض  Teunissenیافتِ ّای هغالقِ 

ِ حفؼ حشین خػَغی خَد حساس تش وِ صًاى ًسثت ت

 .(17)اص هشدّا ّستٌذ

ی تیواساى حفؼ حشین فیضیىی دس صهاى اًدام هشالثت تشا

هیضاى ًتایح ایي هغالقِ،  عثك .(18)تسیاس اّویت داسد

دس سغ   ّا ّا ٍ صى دس اغلة هشدسفایت حشین فیضیىی 

هغالقِ  ًتایحخالف ًتایح ایي هغالقِ،  تش هغلَتی تَد.

ًطاى داد وِ هیضاى سفایت  ٍ رّتاتچی تالشی ادیة حاج

حشین فیضیىی دس اغلة تیواساى دس حذ هتَسغی لشاس 

دس ساتغِ تا هیضاى سفایت حشین فیضیىی  داضت. ّوچٌیي

ّای اغفْاى، تیطتشیي فشاٍاًی هَاسد سفایت  دس تیواسستاى

ّایی اص تذى تَسظ  ًطذُ هشتَط تِ دیذُ ضذى لسوت

 .(14)گضاسش ضذُ استپشسٌل افشاد ّن خٌس ٍ غیش اص 

هیضاى سفایت حشین تیواس تا افضایص سي تیواساى واّص 

هغالقِ ادیة حاج تالشی ٍ رّتاتچی تش سٍی . (4)یاتذ هی

سالوٌذاى اًدام ضذُ است. ٍلی دس هغالقِ وًٌَی حذٍد 

لزا تِ سال سي داضتٌذ.  40ّا ووتش اص  دسغذ ًوًَِ 49

ادیة حاج تالشی ٍ  سسذ وِ تفاٍت ًتایح هغالقِ ًؾش هی

ّای دٍ  تفاٍت دس سي ًوًَِ ِرّتاتچی تا هغالقِ وًٌَی ت

 هغالقِ هشتثظ تاضذ. 
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حفؼ حشین دس  اغلة تیواساىعثك ًتایح ایي هغالقِ، 

سا دس حذ هغلَب گضاسش  للوشٍ اًساًی دس دٍسُ دسهاى

خْاًپَس ٍ ساستی دس غَستی وِ ًتایح هغالقِ  .اًذ وشدُ

ایت للوشٍ اًساًی ٍ فضای ضخػی ًطاى داد وِ هیضاى سف

. ّوچٌیي دس هغالقِ (19)تیواساى دس حذ هتَسغی است

گضاسش ضذُ است وِ لوس غیش  ٍ آلاخاًی دّماى ًیشی

ضشٍسی تذى دس تیص اص ًیوی اص تیواساى ٍ ًطستي تذٍى 

 10 اخاصُ وادس دسهاى تش سٍی تخت تیواس، تمشیثا دس

قِ دّماًی ٍ . دس هغال(4)دسغذ تیواساى سٍی دادُ است

دس خػَظ فذم سفایت حشین تیواساى دس تقذ  ّوىاساى

فیضیىی، ّن اتاق ضذى تا سایش تیواساى ٍ تْاخن تِ حشین 

ّای غیش ضشٍسی، تقذاد ًؾشات هَافك دس  تیواس تا لوس

. تِ عَسی وِ پس اص تحلیل (2) هشداى تیطتش اص صًاى تَد

اساس خٌس افشاد هَسد  ًتایح دس هغالقِ حاضش، تش

تحمیك، هطخع ضذ؛ صًاى تِ ًسثت هشداى حساسیت 

تیطتشی تِ تَخِ تیطتش تش سفایت تقذ فیضیىی، اختٌاب اص 

ّا اص ًؾش  ّای غیشضشٍسی، هٌغثك تَدى ّن اعالی لوس

 خٌسیت ٍ حفؼ حشین دس حیغِ للوشٍ اًساًی داضتٌذ. 

ّای دسهاًی  تا تَخِ تِ اّویت حشین خػَغی دس هحیظ

 ساّىاسّایی هٌغثك تا ضشٍست تَسقِ ّوچٌیي ٍ

یه  ّش ضَد پیطٌْاد هیّای فشٌّگی ایشاى اسالهی  صهیٌِ

اص افضای وادس دسهاًی ضشایغی سا فشاّن ًوایٌذ وِ حشین 

خػَغی تیواساى حفؼ گشدد ٍ تیواساى تتَاًٌذ تش فضای 

یقٌی  .ضخػی ٍ حشین خػَغی خَد وٌتشل داضتِ تاضٌذ

ٍ سفایت  تا وسة اخاصُواسوٌاى تْذاضتی ٍ دسهاًی 

تِ اتاق تیواساى تشای دسهاى ٍ اسائِ هشالثت اغَل اخاللی 

ٍاسد ضًَذ ٍ دس اتتذا خَد سا هقشفی ًوایٌذ. تشای 

دسهاى، تِ خػَظ واسوٌاى تخص ّای هختل   گشٍُ

داًطدَیاى گشٍُ پضضىی ٍ پیشاپضضىی دس خػَظ حفؼ 

تا عشاحی ٍ اخشا گشدد ّای آهَصضی  تشًاهِحشین تیواساى 

اتتذا تا ایي همَلِ هْن، آضٌایی واهل پیذا وشدُ ٍ  ّواىاص 

حفؼ حشین خػَغی تیواساى آگاّی  تادس آیٌذُ واسی، 

داضتِ تاضٌذ. لثل اص اًدام ّشگًَِ الذام دسهاًی یا واهل 

تِ اعالؿ تیواس  تایذ هشالثتی، فلت ٍ ّذف اًدام آى

ّای هشالثتی ٍ  سساًذُ ضَد چشا وِ تَضی  دادى سٍش

ّستٌذ وِ حشین هَاسدی اص خولِ ، اص اًدام آىدسهاًی لثل 

وٌٌذ ٍ تِ ٍی اهٌیت خاعش  ٍ خلَت تیواس سا حفؼ هی

ذ. دس ایي غَست است وِ افتواد تیواس افضایص ٌدّ هی

ّویي افضایص افتواد، خَد تِ افضایص حفؼ  .وٌذ پیذا هی

ّوچٌیي ّوىاسی تیواس تا گشٍُ پضضىی ٍ تیواس ٍ  حشین

ذهات دسهاًی ٍ هشالثتی ووه دسهاًی خْت دسیافت خ

 خَاّذ وشد. 

 

 تشکر تقدیر و 

هغالقِ حاضش عشح هػَب هقاًٍت پژٍّطی داًطگاُ 

 MUQ.REC.1393.124فلَم پضضىی لن تا وذ 

تذیي ٍسیلِ اص هقاًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی  تاضذ. هی

، ىی لن، هذیش فاهل ٍ هقاٍى آهَصضیداًطگاُ فلَم پضض

وِ ضْیذ تْطتی  واسستاىتی یّا تیواساى ٍ هسيَلیي تخص

ها سا دس اًدام ایي پژٍّص حوایت وشدًذ تطىش ٍ 

 ًوایین.  هی لذسداًی
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Abstract 
Background & Aims: Privacy is considered a fundamental value and one of the essential human rights that is 

closely with normative values, attitudes, beliefs and moral principles. Therefore, protection of patients' privacy 

as primary and ethical principles should be considered with all the physicians, nurses and caregivers. The study 

aimed to investigate the viewpoint of patients to the protection of privacy by health care practitioners of Shahid 

Beheshti hospital, Qom, Iran. 

Material & Methods: This cross-sectional study conducted on 462 patients hospitalized in Shahid Beheshti 

hospital of Qom, Iran. Subjects were selected by convenient sampling method. Data collection was the privacy 

questionnaire. Data analyzed using the Chi-Square، ANOVA and t- test. 

Results: The results of this study showed that the protection of patients' privacy was inappropriate in 19.3%, in 

the 48.2% was moderate and in the 32.5% was appropriate.  

Conclusion: According to the viewpoint of the most patients, the protection of privacy was moderate. 

Therefore, in order to increase the trust and satisfaction of patients and improving the provided services, the 

privacy of patients should be given more attention.  
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