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Abstract
Background and Objectives: All individuals have specific rights within healthcare system
and patient’s bill of rights is regarded as person’s knowledge in health context. Awareness
about patient’s bill of rights by the patient and healthcare staff is considered as an important
part of delivering high quality healthcare services.
Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on the patients who referred to
dental clinics and private offices in Tabriz in northwest of Iran. Study sample consisted of 500
participants. A total number of 600 health centers were identified in 10 regions. In each region,
according to the number of health centers, 20% of health centers were selected randomly. Within
clinics, five participants were chosen based on random. Data were analyzed using SPSS 23 and
applying Pearson Chi-square test.
Results: Among 500 distributed questionnaires, most of the participants (31.9%) were in 25-34
years old range. In awareness and knowledge section, 94.8% of the participants believed that dentist
must give enough information about the procedure before and after treatment. Regarding the right to
have access to health record, only 40% believed that they have right to get access to their health
record.
Conclusion: Education level has a significant impact on the awareness level of patients toward
patient’s bill of rights. Encouraging individuals to continue education in higher levels and
delivering information about patient’s bill of rights through media will promote individuals’
health.
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دانش بیماران دندانپزشکی از حقوق بیمار در دندانپزشکی

مقاله پژوهشی

دانش بیماران دندانپزشکی از حقوق بیمار در دندانپزشکی
مسعود عیسیخواجه لو ،1وحیده زارعگاوگانی* ،1محمد اصغريجعفرآبادي

2

چکیده

زمینه و اهداف :تمامي بيماران در قالب سيستم درماني داراي حقوق مشخصي بوده و حقوق بيمار بهعنوان دانش فرد در قالب سالمت درنظر
گرفته ميشود و آگاهي از آن توسط خود بيمار و کادر درماني ،بهعنوان بخش مهمي از ارائه خدمات درماني با کيفيت محسوب ميشود.
مواد و روشها :اين مطالعه به روش مقطعي-توصيفي برروي بيماران مراجعهکننده به کلينيکها و مطبهاي دندانپزشکي شهر تبريز در شمال-
غرب ايران برروي  055نمونه انجام شد .تعداد  055مرکز درماني بهعنوان کلينيک و مطب در مناطق دهگانه شناسايي شد .در هر منطقه ،متناسب با
تعداد مراکز درماني %05 ،مطبها بهصورت تصادفي انتخاب شدند .در داخل هر مطب هم  0نمونه بهصورت تصادفي انتخاب شدند .دادهها با
استفاده آزمون پيرسون کاي توسط نرمافزار  SPSSموردبررسي قرار گرفتند.
يافتهها :از بين  055پرسشنامه توزيعشده بيشترين تعداد شرکتکنندگان ( )%13/9در بازه سني بين  00-13سال بود .در بخش آگاهي و دانش
شرکتکنندگان نسبت به حقوق بيمار %93/8 ،از افراد معتقد بودند که دندانپزشک بايستي قبل از اقدام به درمان و بعد از درمان در مورد کيفيت و نحوه
درمان به شما اطالعات کافي بدهد .درزمينه حق دسترسي به اطالعات ثبشده در پرونده دندانپزشکي ،تنها  %35باور داشتند که حق دسترسي به
پرونده دندانپزشکي را دارند.
نتیجهگیري :سطح تحصيالت تأثير معنيداري در ميزان آشنايي بيماران با حقوق بيمار دارد .تشويق افراد به ادامه تحصيل در مقاطع باالتر و
آموزش حقوق بيمار در رسانههاي مختلف باعث بهبود سالمت افراد خواهد شد.
کلیدواژهها :اطالعات سالمت ،حقوق بيمار ،دندانپزشکي
نحوه استناد به اين مقاله :عيسيخواجه لو م ،زارعگاوگاني و ،اصغريجعفرآبادي م .دانش بيماران دندانپزشکي از حقوق بيمار در دندانپزشکي .تصوير سالمت 3190؛ .353-357 :)0(9

 .6گروه کتابداري و اطالع رساني پزشکي ،دانشکده مديريت و اطالع رساني پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تبريز ،تبريز ،ايران )(Email: zarehv@tbzmed.ac.ir
 .2گروه آمار و اپيدميولوژي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي تبريز  ،تبريز ،ايران
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسي آزاد در تصوير سالمت تحت مجوز کرييتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غير تجاري تنها در صورتي مجاز است که به اثر اصلي به نحو مقتضي استناد و ارجاع داده شده باشد.
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عیسیخواجه لو و همکاران

مقدمه

دانش سالمت بهعنوان يکک پکيشنيکاز اصکلي در روشهکاي
مراقبتي بهداشتي بهشمار مکيرود ( .)3سکالمت افکراد بکهصکورت
فردي و سالمت جامعه بهصکورت جمعکي تکأثير گسکتردهاي بکر
پيشرفت و تواناييهکاي يکک جامعکه دارد و پوسکيدگي دنکدان و
بيماريهاي مربوط به دهان و دندان حتي در بکين جوامکع مکدرن
شايع بوده و تأثير عميقي بر سکالمت افکراد و در نتيجکه سکالمت
جامعه دارد ( .)0بهرهمندي از دانش سالمت مناسب درزمينه دهان
و دندان در بهبود رفتارهاي سالمت و روشهاي خودمراقبتکي در-
زمينککه بهداشککت دهککان و دنککدان تأثيرگ ک ار اسککت ( .)1مراعککات
بهداشککت ده کان و دنککدان در جلککوگيري از بيمککاريهککاي ل ککه و
همچنين سالمت عمومي افراد تکأثير بکهسکزايي دارد ( .)3درايکن-
زمينه ،مطالعات نيز نشان داده ککه بکين دارا بکودن دانکش بکاالتر و
سالمت بهتر رابطکه وجکود دارد ( .)0دليکل اصکلي بکراي اهميکت
حقوق بيمار بهايندليل است که احترام به حقوق بيمکار بکهعنکوان
بخش ضروري از ارائه خدمات مناسب سکالمت محسکوب مکي-
گردد ( .)0در طي چند دهکه گ شکته ،تغييکرات اساسکي درزمينکه
خدمات درماني ايجاد شده است .سکالهکا ،ککادر درمکاني معتقکد
بودند که بدون توجه به حقوق بيمار ميتوانند بهتکرين تصکميم را
در مورد آنها اتخاذ نمايند ( .)7در مورد رفتار سالمت ،فاکتورهکاي
مختلفي موردبررسي قرار ميگيکرد؛ ماننکد وضکعيت اقتصکادي يکا
اجتماعي .بهعنوان م ال ،سکطح سکواد و تحصکيالت در مجموعکه
رفتارهاي سالمتي کامال تأثيرگ ار است؛ بهنحکوي ککه رفتارهکايي
مانند دو بار مسواک زدن در روز ،استفاده از خميکردنکدان حکاوي
فلورايد و کاهش مصکر شککر در بکين دانشکجويان سکال آخکر
نسبت به دانشکجويان سکال اول در هنکد بکاالتر بکوده اسکت (.)8
بهداشت دهان و دندان پکايين ،رييکم غک ايي و سکياار از جملکه
عککواملي هسککتند کککه بککا بيمککاريهککاي پريودنتککال ()Periodontal
مرتبطاند ( .)9بيماريهاي دهان و دندان کامال با بهبود مراقبکت در
بهداشت دهاني و کاهش مصر موادي ککه حکاوي مکواد قنکدي
هسککتند در ارتبککاط هسککتند ( .)0داشککتن اطالعککات پايککه درزمينککه
بهداشت دهان و دندان ککه بکا اقکدامات پيشکايرانه همکراه باشکد
جهت بهبود رفتارهاي خودمراقبتي ضروري است .بهعنکوان م کال،
با وجود اهميت بهسزايي که داشتن دانش و اطالعات صحيح در-
زمينه م کور دارد ،در کشور ايتاليا اطالعکات کمکي دربکاره رفتکار
سالمتي افراد درزمينه رعايکت بهداشکت فکردي در قبکال دهکان و
دنککدان وجککود دارد ( .)35فاکتورهککاي م ک کور درزمينککه عوامککل
اقتصادي-اجتماعي مواردي همچون ميزان درآمکد ،تحصکيالت و
شغل را دربرميگيرند ( .)33بررسيها نشان دادهاند که بين کيفيت
زندگي افراد و وضعيت سالمت آنها رابطه محکمکي وجکود دارد.
در مطالعهاي که توسط وات ( )Wattانجام شده ،نشکان داده شکده
است که هرچه افراد ميزان درآمد و سطح تحصکيالت پکايينتکري
داشته باشکند از سکالمت پکايينتکري برخوردارنکد ( .)30مطالعکه
انجامشده توسط پترسن ( )Petersenبيانار اين مسکلله اسکت ککه

فاکتورهاي دموگرافيک بر فاکتورهاي رفتاري افراد تأثيرگ ار بکوده
و آن هم برروي وضعيت سالمتي تکأثير مکيگک ارد .)31( .عکدم-
آشنايي بيماران با حقوق خود عالوهبراينکه باعث تضکييع حقکوق
بيماران ميگردد ،موجکب سکردرگمي بيمکاران درزمينکه پيايکري
حقوق خود ميشود .باوجودايکنککه مطالعکاتي درزمينکه آشکنايي
حقوق بيماران در کشور انجام گرفته ،اما مطالعهاي که بکهصکورت
اختصاصي به حقوق بيماران دندانپزشکي بپردازد در مکرور متکون
انجامشده يافت نشد .هد از انجام ايکن مطالعکه ،بررسکي ميکزان
آشنايي بيماران دندانپزشکي در قبال حقوق خود است.

مواد و روشها

اي کن مطالعککه بککه روش توصککيفي-مقطعککي بککرروي بيمککاران
مراجعهکننده به کلينيکها و مطبهاي دندانپزشکي شهر تبريکز در
شمالغرب ايران انجام شد .حجم نمونکه بکراسکاس نمونکهگيکري
تصادفي ساده  055نفر بود .براي جمعآوري دادهها از پرسشکنامه
محققساخته استفاده شد .تعيين روايي پرسشنامه از نظر پانکل 35
نفري بهوسيله دندانپزشککان متخصکا انجکام شکد و پايکايي آن
توسط آلفاي کرونباخ بهترتيب با  5/88و  5/830موردتأييکد قکرار
گرفته است .شهر تبريز ازنظر شهرداري به  35منطقه تقسکيم شکده
است .تعداد  055مرکز درماني بهعنوان کلينيک و مطب در منکاطق
دهگانه شناسايي شد .در هر منطقه ،متناسب با تعداد مراکز درمکاني
 05%مطبها بهصورت تصکادفي انتخکاب شکدند .در داخکل هکر
مطب هم  0نمونه بهصورت تصادفي انتخاب شدند (.)33
نحوه جمعآوري دادهها بدينصورت بود ککه ابتکدا هکد از
تحقيق به شرکتکنندگان توضيح داده ميشد و درصورت تمايکل
آنان به شرکت در تحقيق ،بهصورت کتبي پکرسشکنامه در اختيکار
فرد قرار گرفت و پس از تکميل در محل ،تحويل گرفته شد.
پرسشنامه از  3بخش شکامل الکف) اطالعکات دموگرافيکک
ب) دانکککش و آگکککاهي در زمينکککه سکککالمت دهکککان و دنکککدان
ج) تعيينگرهاي اجتماعي و د) حقوق بيمکار تشککيل شکده بکود.
تعيينگرهاي اجتماعي در اين مطالعکه شکامل مکوارد زيکر بودنکد:
سواد ،سن ،جنس ،تأهل ،و مسائل مالي.
عامل م هب بهعلت غيرانتزاعي بودن بهوسکيله مقيکاس 3-35
خودگزارشي افراد اندازهگيري شد.
روابط بين مؤلفههاي مختلف بکا اسکتفاده از آزمکون پيرسکون
( )Pearson Chiتوسککط نککرمافککزار  SPSS 23مککوردتحليککل قککرار
گرفت.
شککرايط ورود بککه مطالعککه داشککتن حککداقل  38سککال و سککواد
خواندن و نوشتن و رضايت براي شرکت در مطالعه بود.

يافتهها

تعيينگرهاي اجتماعي و زمينکهاي :از بکين  055پکرسشکنامه
توزيعشده تعداد  373پرسشکنامه پکرشکده جمکعآوري و تحليکل
Depiction of Health, 2018; 9(2): 101-107
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آماري روي آن ها انجام شد .بيشترين تعداد شرکتکننکدگان
( )%13/9در بازه سکني بکين  13-00سکال بکود .پکسازآن،
بيشترين تعداد شرکتکنندگان بهترتيب در بکازه  10-33بکا
 30-09 ،%01/8با  38-03 ،%00/0با  %30/0و افراد بکاالي
 05سال با  %9/3کمترين گروه را بکه خکود اختصکاد داده
بودند .از لحاظ جسنيت ،زنکان بکه طکور قابکلمالحظکهاي از
مردان بيشتر بودند .بهنحکوي ککه زنکان بکا  %00/0بيشکترين
تعداد شرکتکنندگان را بکهخکود اختصکا د داده بودنکد و
جدول  .1ويژگيهاي دموگرافيک شرکتکنندگان در مطالعه
سن
03-38
13-00
33-10
09-30
+05
جنس
مرد
زن
وضعيت تاهل
مجرد
متاهل
تحصيالت
زير ديپلم
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دکترا

حقوق بيمار
در بخش آگاهي و دانش شکرکت کننکدگان نسکبت بکه
حقوق بيمار %93 /8 ،از افراد معتقد بودن د که دندانپزشکک
بايستي قبل از اقدام به درمان و بعکد از درمکان در مکورد
کيفيت و نحوه درمان به شما اطالعات ککافي بدهکد  .در -
زمينه حق دسترسکي بکه اطالعکات ثبکت شکده در پرونکده
دندانپزشکي ،تنها  %35باور داشتند که حکق دسترسکي بکه
پرونده دندانپزشکي را دارند و  %13/0اعکالم کردنکد ککه
" نمي دانند" و نيز  %00 /8از افراد معتقد بودند ککه چنکين
حقي ندارند .در مورد اينکه آيکا بيمکاران حکق دارنکد بکا
دندانپزشکان ديار مشاوره کنند و از ادامه درمکان توسکط
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مابقي يعني  %17/8را مکردان تشککيل مکيدادنکد .درزمينکه
تأهل ،حضور افراد متأهل چشماير بود و  %71از شکرکت-
کنندگان متأهل بودند و افراد مجکرد تنهکا  %07را بکهخکود
اختصاد داده بودند .بيشترين تعکداد شکرکتکننکدگان بکا
 %18/0داراي مکدرک ليسکانس بو دنکد و دارنکدگان مککدرک
ديپلم و زيرديپلم به ترتيب بکا  %09/3و  %31/7در ردههکاي
بعدي قرار داشتند (جدول .)3

تعداد
05
301
333
358
30

درصد
30/0
13/9
01/8
00/0
9/3

380
099

17/8
00/0

315
100

07
71

00
335
19
380
10
30

31/7
09/3
8/0
18/0
7/3
1/0

دندانپزشک فعلي انصرا دهند %00/9 ،اعالم داشتند ککه
اين حق را دارند %38/3 ،نمي دانسکتند و  %30/7نيکز ايک ن
حق را براي خود قائل نبودند .در مورد صدمات يا آسيب
وارده به دندان افراد که توسط دندانپزشک در حين درمکان
صورت مي گيرد ،از افراد سؤال شده بود که آيا حق داريد
از دندانپزشک شکايت کنيد يا خير  ،که اک ريکت افکراد بکا
 %91 /9اعالم کرده بودند که حق شککايت دارنکد و %0 /0
ن يز در اين زمينه عدمبي اطالعي ککرده بودنکد و تنهکا %5 /0
بيان کرده بودند که حق شکايت ندارند (جدول .)0

عیسیخواجه لو و همکاران

جدول .2آگاهي و دانش شرکتکنندگان درزمينه آشنايي با حقوق بيمار
سؤاالت و پاسخها
آيا دندانپزشک بايستي قبل از اقدام به درمان و بعد از درمان در مورد کيفيت و نحوه درمان به شکما اطالعکات ککافي
بدهد يا شما را به منابع مفيد اطالعاتي راهنمايي کند؟
خير
بلي
نميدانم
آيا حق داريد به اطالعات ثبتشده در پرونده دندانپزشکي خود دسترسي داشته باشيد؟
خير
بلي
نميدانم
آيا حق داريد درصورت نياز به مشاوره با دندانپزشکهاي ديار از ادامه درمان انصرا بدهيد؟
خير
بلي
نميدانم
اگر دندانتان درحين درمان توسط دندانپزشک دچار آسيب يا شکستاي گردد ،آيا حق داريد شکايت کنيد؟
خير
بلي
نميدانم

در مورد ارتباط بين ميزان تحصيالت و جنس با حق دسترسي بکه
پرونده پزشکي ،از مشارکتکنندگان اين سؤال پرسيده شده بود که آيکا
حق داريد به اطالعات ثبتشده در پرونده دندانپزشکي خود دسترسي
داشته باشيد؟ بيشترين افرادي که به ايکن سکؤال پاسک م بکت دادنکد،
دارندگان مدرک فوق ليسانس با  %80/7و پس از آن دکتکرا بکا ،%73/3
ليسانس با  ،%30/7ديپلم  %19/9و فکوقديکپلم بکا  %00/1قکرار دارنکد.
بيشترين تعداد افرادي که به اين سؤال پاس منفي دادند ،افراد زيرديپلم
با  %90/0بودند .همچنين کساني که نظري در اين مورد نداشکتند افکراد
داري فوقديپلم با  %71/7بودند که اين ميزان در بين دارندگان مکدرک
فوقليسانس و دکترا بهترتيب  %33/1و  %08/0بود.
نتايج آزمون ککاي اسککوئر نشکان داد ککه  %33/3افکراد مؤنکث
معتقد بودند که حق دسترسي به پرونکده پزشککي خکود را دارنکد و
اين ميزان در بين افراد م کر  %18بود ( .)p=5/733کسانيکه به ايکن
سؤال پاس منفي داده بودند %15/0 ،افکراد ،مؤنکث و  %38/3مک کر
بودند .همچنين %31/0 ،از افراد م کر ،نظکري در مکورد ايکن سکؤال
نداشتند که اين ميزان در بين افراد مؤنث  %08/0بود .همچنين نتکايج
آزمکون ککاي اسککوئر نشکان داد ککه بکين وضکعيت تأهکل و حککق
دسترسککي بککه پرونککده پزشکککي رابطککه معنککيداري وجککود نککدارد
(.)p=5/03

بحث

اين پژوهش بهمنظور بررسي تأثير تعيينگرهاي اجتماعي بر-
روي دانش سالمت دهان و دندان بيمکاران دنکدانپزشککي انجکام
شد .نتايج اين تحقيق نشان داد که اک ريت افراد در مکورد حقکوق

تعداد

درصد

1
300
00

5/0
93/8
3/0

303
390
303

00/8
35
13/0

70
130
88

30/7
00
38/3

1
377
00

5/0
91/9
0/0

بيمار در دندانپزشکي آشنايي داشتند .هيچ مطالعهاي قبال در ايکران
انجام نشده بود که نشکان دهکد بيمکاران دندانپزشککي چقکدر بکه
حقوق بيمار در حيطه خود آگکاهي دارنکد .امکا در مطالعکهاي ککه
توسط بزمي و همکاران در مورد حقکوق بيمکار در تهکران انجکام
گرفته بود ،ميزان آشکنايي را بکراي مؤلفکههکاي مختلکف بکهطکور
مياناين  %85گزارش ککرده بکود ( .)30در ايکن تحقيکق کمتکرين
ميزان مربوط به حضور افرادي بود ککه در درمکان نقکش مسکتقيم
نداشتند و منوط به اجازه بيمار بود .نتايج پکژوهش حاضکر نشکان
داد که سطح تحصيالت تأثير بهسزايي در آشنايي افراد بکا حقکوق
بيمککار دارد .بککهنحککويکککه افککراد زيککادي کککه داراي تحصککيالت
دانشااهي بودند ،اعتقکاد داشکتند ککه حکق دسترسکي بکه پرونکده
پزشکي خود را دارند؛ درحاليککه تقريبکات تمکامي افکراد بکا ميکزان
تحصيالت پايينتر معتقد بودند که اين حق را ندارند .ايکن نتکايج
نشاندهنده تأثير عميق تحصيالت برآشنايي افراد با حقکوق بيمکار
است و نشان ميدهد درصورتيکه امکان تحصيالت بهخصکود
در سطح دانشااهي بکراي افکراد بيشکتري فکراهم شکود ،آشکنايي
بيماران با حقوق خود نيز بيشتر خواهد شد .نتايج اين تحقيکق ککه
بين سطح تحصيالت و حق دسترسي به پرونکده پزشککي ،رابطکه
معني داري وجکود دارد ،همراسکتا بکا تحقيقکي اسکت ککه توسکط
زولفيکار ( )Zülfikarو اولوسوي ( )Ulusoyدر ترکيه ( )30انجکام
شد و نشان داد که تفاوتهاي معنيداري در قبال سطوح مختلکف
تحصيالت و آشنايي با حقوق بيمار وجود دارد .همچنين براساس
تحقيق انجامگرفته توسط "مستانه و موسلي" ( ،)37رابطکه ککامال
معنيداري بين سطح تحصيالت و آشنايي از حقوق خکود توسکط
Depiction of Health, 2018; 9(2): 101-107
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بيماران را نشان داد .اين مسلله پ يرفته شده است ککه تحصکيالت
باعث افزايش دانش سکالمت و رفتکار سکالمت گرديکده و نهايتکات
باعث بهبود وضعيت سالمت افراد ميگردد .ميتوان اين مسکلله را
ايناونه توضيح داد که داشکتن سکواد باعکث مکيشکود ککه افکراد
تحصيلکرده تصميمات آگاهانهتکري در قبکال مسکائل مربکوط بکه
سالمت اتخاذ نماينکد ( .)38همچنکين ارتبکاط بکين تحصکيالت و
رفتارهاي بهبوددهنده سالمت در تحقيقات مختلفي مانند آنچه ککه
توسط ابوالدزه ( )Abuladzeو همکاران ( )39انجام شد مشکخا
گرديده است.
امروزه بهدليکل وجکود عکدالت و برابکري در بهکرهبکرداري از
تحصيالت در بين زن و مرد ،جنسيت بکهعنکوان فکاکتور مکؤثر در
آشنايي با حقوق بيمار عمل نمکيکنکد .بکدينصکورتککه تحقيکق
انجامشده توسط مستانه و دياران ( )37بيکانار عکدمتفکاوت بکين
جنسيت و آشنايي با حقوق بيمار است و در پژوهش حاضکر بکين
جنسيت و آشنايي با حقکوق بيمکار تفکاوت معنکيداري مشکاهده
نارديد .همچنين نتايج تحقيق انجامگرفته توسط انصاري و دياکران
( ،)05نتايج بهدستآمده دراينمورد از تحقيق را تأييد ميکنند.
در مککورد دسترسککي بککه اطالعککات ثبککتشککده در پرونککده
دندانپزشکي ،اک ريت مردان دراينمورد نظري نداشتند ولي پاسک
زنان م بت بود .بهنظر ميرسد زنان نسکبت بکه مکردان بکه حقکوق
بيمار آشنايي بيشتري داشته باشند .همچنين تفاوت معنکيداري در
بخش تحصيالت بهچشم ميخکورد .اک ريکت دارنکدگان مکدارک
تحصيلي غيردانشااهي به اين سؤال پاس منفي داده بودند و تنهکا
اک ريت دارندگان مدارک تحصيلي عکالي بکه سکؤال پاسک م بکت

دادهاند .در اين قسمت بهوضوح تأثير تحصيالت بکاالتر در ميکزان
آگاهي افراد نسبت به حقوق بيمار مشاهده ميگردد.

نتیجهگیري

اين پژوهش نشان داد که سطح تحصيالت تأثير بکهسکزايي در
دانش و آگاهي افراد نسبت به حقکوق بيمکاران دندانپزشککي دارد.
دستاندرکاران امر بهداشت و سالمت بايستي با ارائه بروشکورها،
پوسترها و همچنين تهيه برنامهها در رسانههکاي جمعکي افکراد را
نسبت به ادامه تحصيل تشويق نموده و آنان را نسکبت بکه مزايکاي
تحصيالت باالتر و تأثير آن در سالمت افراد آگاه نمايند .همچنکين
آموزش مواردي همچون حقوق بيمار بايستي توسکط رسکانههکاي
جمعي و نهادهاي بهداشتي در دستور کار قرار بايرد.
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