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  چکیده

ص در جراحی افزایش بسیار خوبی نسبت به در چند سال اخیر تولیدات علمی مرتبط با حقوق بیماران بخصو :زمینه و هدف
در این راستا هدف این پژوهش نیز بررسی تولیدات علمی حقوق بیماران مرتبط با حوزه جراحی در عرصه . گذشته داشته است

  .باشد که مورد بررسی قرار گرفتجهانی می

  پایگاه اطالعاتی  هايباشد که با استفاده از دادهروش این پژوهش علمی سنجی می: ها مواد و روش
  .آي و موتور تحلیل تعبیه شده بر روي آن انجام شد همچنین از نرم افزار اکسل جهت ترسیم جداول نیز استفاده شد .اس .آي

علم  هاي اول تا سوم تولیدهاي این پژوهش نشان داد که کشورهاي آمریکا، آلمان و انگلستان به ترتیب در رتبهیافته :ها یافته
. که در رتبه اول نیز قرار دارد ساتوپائولوهمچنین بیشترین تولیدات علمی در این زمینه متعلق به دانشگاه . باشندنه میدر این زمی

  .گیرندمدرك هر سه در جایگاه دوم قرار می 6هر کدام با  اسلوو  هاروارد ،آنکاراهاي دانشگاه

خوبی داشته است و ایران نیز  هانی نسبت به قبل افزایش نسبتاًسیر رشد تولیدات علمی در این زمینه در عرصه ج: گیـري نتیجه
 چشمگیر نیست و باید عالوه بر کیفیت و عملیاتی بودن در این حوزه تولیدات علمی ،ولی از نظر کمیت .قرار دارد یازدهم در جایگاه

بنابراین . نیز پرداختاج نمود هاي متعدد که بتوان از آن نتایج خوبی جهت تصمیم سازان استخربه کمیت و پژوهشآنها، 
  .دوچندان نماینددر این راستا پژوهشگران این حوزه باید تالش خود را 
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  و هدف هزمین
ي گروه هاو گرایش ها در رشته» یمارحقوق ب«توجه به 

تداوم توجه به این پدیده، در . اي دارد پزشکی، سابقه دیرینه
متون و تحقیقات علوم پزشکی خصوصاً در طی چند دهه 

تري یافته و مباحث زیادي را در مورد  اخیر گسترش بیش
  . هاي بهداشتی به خود اختصاص داده است مراقبت

پذیرترین را یکی از آسیبشاید بتوان گروه بیماران 
چرا که یک بیمار نه تنها از نظر . هاي اجتماعی دانستگروه

هاي مربوط به دوران سالمتی خود را از دست فیزیکی توانایی
دهد، بلکه تحت فشارهاي روانی، اجتماعی و اقتصادي می

گیرد؛ لذا ضرورت اعتالي خاص دوران بیماري نیز قرار می
هاي سیستم ارائه دهنده خدمات ولویتحقوق بیمار، یکی از ا

هاي وضعیت بهداشتی در هر بهداشتی و یکی از شاخص
  به عبارت دیگر حقوق بیمار را . شودجامعه محسوب می

توان یکی از محورهاي اساسی در تعریف استانداردهاي می
از سوي دیگر در سایه توجه . خدمات بالینی به شمار آورد

هاي لی به حقوق بشر، طی سالالمل زون جوامع بینـروزاف
اخیر مفهوم حقوق بیمار نیز بیش از پیش مورد توجه قرار 

  1.گرفته است
به طوري که امروزه در سیستم سالمت بسیاري از 
کشورهاي دنیا، براي بیماران حقوقی تعریف شده که رعایت و 
حمایت آن از سوي ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ضروري 

ق براي بیماران وظایفی را براي ارائه تعریف این حقو. است
به این ترتیب حقوق . کنددهندگان خدمات الزام آوري می

وابسته به سلیقه و میل شخصی ارائه دهندگان  بیماران صرفاً
هاي ها نبوده و سیستمها و بخش نامهمراقبت و دستورالعمل

نظارت و ارزشیابی، اجراي بند بند این حقوق را به طور مداوم 
  2.کنندیش میپا

حقوق بیمار عبارت است از آن چیزهایی که براي بیمار 
سازمان جهانی بهداشت حقوق بیمار . بایسته و سزاوار است

داند که از افراد در سیستم اي از حقوق میرا شامل مجموعه
ارائه خدمات بهداشتی داشته و ارائه دهندگان خدمات سالم 

  3.موظف به رعایت آن هستند
هاي صاف، مطالعه حاضر با هدف بررسی پژوهشبا این او

حقوق بیماران در فرایند جراحی در انجام شده در زمینه 
  . صورت گرفته است عرصه جهانی

هاي معدودي در این با بررسی که صورت گرفت پژوهش
زمینه انجام شده است که در ذیل به صورت اختصار به برخی 

ی منشور حقوق پژوهشی به بررس. شوداز آنها پرداخته می

بیماران و مروري بر مطالعات انجام شده در ایران پرداخته 
مورد  41داد که در مجموع  نتایج این پژوهش نشان. است
مورد مقاله انگلیسی در این زمینه تولید  5فارسی و  مقاله

سایر نتایج نشان داد است که سیر رشد مقاالت . شده است
به این موضوع در  توجه 1378حاکی از آن است که از سال 

نظران کشور ایران گسترش یافته و به بین محققان و صاحب
تدریج مقاالت انگلیسی ایرانی نیز در این زمینه نگارش و در 

  4.اندمجالت خارجی منتشر شده
پژوهشی دیگر به بررسی آگاهی پزشکان و بیماران 
نسبت به حقوق بیمار و رعایت آن پرداختند که نتایج نشان 

بیماران نسبت به حقوق خود آگاهی نداشته و نیازمند  داد که
با اینکه آگاهی پزشکان از حقوق بیمار در . باشندآموزش می

در بیمارستان حقوق بیمار در سطح  سطح عالی بود ولی کالً
ضرورت آشنا نمودن بیمار با حقوق . شودضعیف رعایت می

خود و اصالح و ارتقاي شرایط رعایت حقوق بیمار در 
حقوق  منشورو پژوهشی دیگر  5مارستان وجود داردبی

ورد بررسی ـبیماران و راهکارهاي ارتقاي آن در ایران را م
قرار داده است که نتایج آن نشان داد که منشور حقوق 
بیماران توسط وزارت بهداشت ترسیم شده است و منشور 
حقوق بیماران ایران ترجمه و برداشتی از منشورهاي رایج 

روهی از مسئولین که به نوعی ـر چه توسط گـاگ دنیاست که
اند تدوین شده ن داشتهـوق بیمار را در ذهـدغدغه حق

رفتن دیدگاه خود ـهاي آن در نظر نگاما از کاستی .است
ر از جمله بیماران، پرستاران و ـهاي درگیافراد و گروه
  6.باشدپزشکان می

  ها مـواد و روش
باشد که با میاین پژوهش یک مطالعه علم سنجی 

. آي انجام شد. اس .هاي پایگاه اطالعاتی آياستفاده از داده
هاي انگلیسی واژه روش جستجو بدین طریق بود که کلید

Patients’ Rights  در گزینهTopic  و گزینهSurgery نیز در 
هاي پژوهشی جستجو گردید همچنین بازه زمانی گزینه حوزه

بعد از آن در . تنظیم گردید 2018اگوست  31الی  1900از سال 
هاي موتور تحلیل تعبیه شده بر روي پایگاه رفته و داده

هاي بدست آمده بر سپس داده. بدست آمده تحلیل شدند
روي کامپیوتر شخصی ذخیره شد و بعد از آن وارد نرم افزار 
اکسل گردید و جداول مورد نظر ترسیم گردید که نتایج 

  .باشدمی بدست آمده بر اساس آن جداول
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  ها یافته
کدام کشورها بیشرین تولیدات علمی را در رابطه با 

  اند؟حقوق بیماران در جراحی به خود اختصاص داده
طبق جدول شماره یک بیشترین تولیدات علمی در این 

مدرك معادل  139زمینه متعلق به ایاالت متحده آمریکا با 
و مدرك  53همچنین آلمان با  .باشددرصد می 343/24

هاي دوم و سوم مدرك به ترتیب در رتبه 46انگلستان نیز با 
البته ممکن است این مدارك با سایر کشورها . گیرندقرار می

به صورت مشارکت علمی با پژوهشگران سایر کشورها تولید 
  .شده باشد

ـ کشورهاي تولیدکننده علم پیرامون حقوق 1جدول 
  بیماران در جراحی

 درصد تعداد نام کشورها  ردیف

  383/24  139 ایاالت متحده آمریکا  1
  282/9  53 آلمان  2
  056/8  46 انگلستان  3
  005/7  40 ترکیه  4
  604/5  32 فرانسه  5
  028/4  23 هلند  6
  327/3  19 برزیل  7
  152/3  18 کانادا  8
  977/2  17 استرالیا  9

  802/2  16 بلژیک  10
 802/2  16 ایران  11

 802/2  16 اسپانیا  12

  627/2  15 انیروم  13
  102/2  12 رژیم اشغالگر قدس  14
  926/1  11 نروژ  15
  751/1  10 لهستان  16
  576/1  9 شیلی  17
 576/1  9 ایتالیا  18

  401/1  8 یونان  19
  401/1  8 اسکاتلند  20

  

دات علمی را ـها بیشرین تولیها یا سازمانکدام دانشگاه
ختصاص اران در جراحی به خود اـوق بیمـدر رابطه با حق

  اند؟داده
دات علمی در ـرین تولیـاره دو بیشتـطبق جدول شم

درك ـم 8با  وـسائوپائولق به دانشگاه ـاین زمینه متعل
، آنکاراهاي گاهـهمچنین دانش .دـباشمی 401/1معادل 
درك هر سه در جایگاه دوم ـم 6دام با ـهر کاسلو  و هاروارد
  . گیرندقرار می

هاي تولیدکننده علم ازمانها یا سـ دانشگاه2جدول 
  پیرامون حقوق بیماران در جراحی

 درصد تعداد ها یا مؤسساتنام دانشگاه ردیف

1 UNIV SAO PAULO 8  401/1  
2 ANKARA UNIV 6  051/1 

3 HARVARD UNIV 6 051/1  
4 UNIV OSLO  6 051/1  
5 BOSTON UNIV 5  876/0 

6 LONDON SCH HYG TROP 
MED 5  876/0 

7 UNIV PENN 5  876/0 

8 CATHOLIC UNIV LOUVAIN 4  701/ 

9 CHU NANCY 4 701/0 

10 HACETTEPE UNIV 4 701/0 

11 MARMARA UNIV 4 701/0 

12 ULUDAG UNIV 4 701/0 

13 UNIV AMSTERDAM 4 701/0 

14 UNIV HAIFA 4 701/0 

15 UNIV TURKU 4 701/0 

16 UNIV VALPARAISO 4 701/0 

17 WAYNE STATE UNIV 4 701/0 

18 ACAD CTR DENT 
AMSTERDAM 3  525/0 

19 BRIGHAM WOMENS HOSP 3  525/0 

20 CHU LOUIS MOURIER 3  525/0 
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هاي پزشکی بیشرین تولیدات علمی را در کدام حوزه
  اند؟رابطه با حقوق بیماران در جراحی به خود اختصاص داده

بیشترین تولیدات علمی در این  3طبق جدول شماره 
مدرك  89با  داخلی و حوزه پزشکی عمومیزمینه متعلق به 

علوم همچنین حوزه  .باشددرصد می 587/15معادل
مدرك در جایگاه دوم و  84با ت وابسته اجتماعی و موضوعا

مدرك در جایگاه سوم قرار  79با خدمات بهداشتی درمانی 
  .گیرندمی

ی را در ـدات علمـرین تولیـدگان بیشـدام نویسنـک
اص ـاران در جراحی به خود اختصـوق بیمـه با حقـرابط
   اند؟داده

، گون تی، اریمال سی ال 4اره ـدول شمـق جـطب
درك در ـم 4ر کدام با ـر هـار نفـهر چه بورسیرو پاریس 

هر  18راد تا ردیف ـایر افـس ،اندرفتهـرار گـجایگاه اول ق
  رار ـدي قـایگاه بعـگی در جـدرك همـکدام با سه م

  . گیرندمی

  هاي پزشکی برتر در تولید علم پیرامون حقوق بیماران در جراحیحوزه ـ3جدول 

 درصد ادتعد هاي مورد مطالعهحوزه ردیف

1 GENERAL INTERNAL MEDICINE 89 587/15 

2 SOCIAL SCIENCES OTHER TOPICS 84 711/14 

3 HEALTH CARE SCIENCES SERVICES 79 835/13 

4 PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 75 135/13 

5 BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES 60 508/10 

6 NURSING 52 107/9 

7 MEDICAL ETHICS 43 531/7 

8 PSYCHIATRY 41 18/7 

9 GOVERNMENT LAW 26 553/4 

10 SOCIAL ISSUES 26 553/4 

11 PSYCHOLOGY 22 853/3 

12 SURGERY 17 977/2 

13 MEDICAL INFORMATICS 15 627/2 

14 NEUROSCIENCES NEUROLOGY 15 627/2 

15 PHARMACOLOGY PHARMACY 15 627/2 

16 OBSTETRICS GYNECOLOGY 14 452/2 

17 COMPUTER SCIENCE 13 277/2 

18 SOCIAL WORK 11 926/1 

19 EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 10 751/1 

20 LEGAL MEDICINE 10 751/1 
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ـ نویسندگان برتر در زمینه تولیـد علـم پیرامـون    4جدول 
  حقوق بیماران در جراحی

  درصد  تعداد نویسندگان ردیف

1 ERIMIA CL 4 701/0 

2 GUVEN T 4 701/0 

3 PARIS S 4 701/0 

4 SIRBU R 4 701/0 

5 BARLEM ELD 3 525/0 

6 BAYER T 3 525/0 

7 BORRY P 3 525/0 

8 BUKEN NO 3 525/0 

9 COHEN J 3 525/0 

10 GROSS ML 3 525/0 

11 HUREAU J 3 525/0 

12 LUNARDI VL 3 525/0 

13 MELTENDORF C 3 525/0 

14 MELTENDORF G 3 525/0 

15 NYS H 3 525/0 

16 PARZELLER M 3 525/0 

17 SERT G 3 525/0 

18 SPICKHOFF A 3 525/0 

19 ABMA TA 2 35/0 

20 ALANAZI HO 2 35/0 

  بحث
هاي پژوهش نشان داد که به طور نتایج حاصل از یافته

مدرك در این حوزه تولید شده است که در این  571کلی 
  میان کشورهاي آمریکا، آلمان و انگلستان به ترتیب در 

همچنین کشور ایران نیز . گیرندهاي اول تا سوم قرار میتبهر
وجه به اهمیت با ت. مدرك در رتبه یازدهم قرار دارد 16با 

حقوق بیماران و آگاهی عمومی بیماران در سطح جهان و 
 کشورمان با حقوق خود، جا دارد که پژوهشگران خصوصاً

هایی در این جراحان با نگاه و نظرات تخصصی خود پژوهش
هاي جهانی نیز چاپ و منتشر زمینه انجام داده و در عرصه

یمار، هر دو بتوانند تا عالوه بر ارتقاء جایگاه خود و ب. نمایند
به حقوق خود دست یابند و عالوه بر آن در عرصه جهانی نیز 

همچنین با نگاهی به جدول . جایگاه ایران را بهبود بخشند
توان استباط کرد که کشورهاي پرتولید در این زمینه می

کشورهاي صنعتی و پیشرفته در این زمینه نیز پیشتاز بوده و 
هاي بیشتري نسبت نیز پژوهشجهت رعایت حقوق بیماران 
 .اندبه سایر کشورها انجام داده

همچنین بیشترین تولیدات علمی در این زمینه متعلق 
. که در رتبه اول نیز قرار دارد سائوپائولوگاه ـبه دانش
درك ـم 6دام با ـهر ک وـاسلو  هاروارد، آنکاراهاي دانشگاه

جه به جایگاه با تو. رندـگیرار میـگاه دوم قـهر سه در جای
ورمان ایران، جا دارد که مسئولین و ـم براي کشـیازده

هاي دست اندرکاران با تمهیداتی مانند تصویب طرح
هاي مطالعاتی، ذاشتن فرصتـژوهشی و در اختیار گـپ
ها د فناوريـگام با رشـنه را نیز همـها در این زمیژوهشـپ

  ار و هم ـم بیمـرف هـش ببرند تا دو طـبه پی
ان از پزشک گرفته تا پرستار و ـت اندرکاران حوزه درمدس

ردند و هر کس با حقوق خود آشنا ـغیره همه از آن منتفع گ
  . شوند

  گیرينتیجه
هاي معدودي، نتایج این پژوهش نشان داد که حوزه

. اندرین تولیدات علمی این حوزه را به دوش کشیدهـبیشت
تولیدات ن نویسندگان فعال و خاصی بیشترین ـهمچنی

سیر رشد تولیدات . اندعلمی این حوزه را به انجام رسانده
ی در این زمینه در عرصه جهانی نسبت به قبل افزایش ـعلم

  خوبی داشته است و جایگاه ایران نیز که یازدهم  نسبتاً
باشد ولی از نظر کمیت نیز این تولیدات باشد مناسب میمی

عملیاتی بودن نیز چشمگیر نیست و باید عالوه بر کیفیت و 
هاي متعدد که بتوان از آن نتایج خوبی به کمیت و پژوهش

. جهت تصمیم سازان استخراج نمود را به انجام رساند
بنابراین پژوهشگران این حوزه باید تالش خود را دوچندان 

  .نمایند
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Abstract 

Reviewing Patients’ Rights with Regard to the Position of 
Iranian Researchers in this Field in the Surgical Process 

Padmehr P. A.M * , Sadeghian N. A.M**, Alijani R. PhD*** 

(Received: 27 May 2018 Accepted: 9 Oct 2018) 

 
Introduction & Objective: In recent years, scientific publications related to the rights of patients, 

especially in surgery, have been greatly improved. In this regard, the aim of this study is to review the 
scientific production of patients’ rights related to the field of surgery around the world. 

Materials & Methods: This research is a scientific research that was carried out using ISI database 
and embedded analysis engine in it. Also, Excel software was used to draw tables. 

Results: The findings of this study showed that the United States, Germany and the United Kingdom 
ranked first to third in this regard. Also, the largest scientific publications in this field belongs to the Sao 
Paulo University, which is ranked first. Ankara Univ, Harvard Univ and Univ Oslo each rank 6 with 6 
degrees each. 

Conclusions: The growth of scientific production in this field around the world is relatively good than 
before, and the position of Iran, which is eleventh, is appropriate, but in terms of quantity, these products 
are not impressive and should be in addition to quality and operationality. There are numerous queries and 
researches that can be used to make good decisions for decision-makers. Therefore, researchers in this field 
should double their efforts. 

Key Words: Scientific Productions, Patients' Rights, Surgery, Global Field 
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