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 عباس زاده—س گرد آورنده :

 سمت : سوپروايسر

 آموزش به كاركنان و بيماران

 1041تاريخ بازنگری ارديبهشت 

 (شرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل مي باشد. 7.3

انتخاب و تصمیم گیري بیمار باید آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دریافت  (7.3

 اطالعات كافي و جامع مذكور در بند دوم باشد .

پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بیمارجهت تصمیم گیري  (7.3

 .و انتخاب داده شود 

. ارائه خدمات سالمت بايد مبتني براحترام به حريم خصوصي 4

 بيمار)حق خلوت(و رعايت اصل رازداري باشد

رعایت اصل رازداري راجع به كلیه ي اطالعات مربوط به بیمار ( 1.4
 الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا كرده باشد.

( در كلیه ي مراحل مراقبت اعم از تشخیصي و درماني باید به حریم  1.4

ضروري است بدین منظوركلیه ي . خصوصي بیمار احترام گذاشته شود 

 امكانات الزم جهت تضمین حریم خصوصي بیمار فراهم گردد.

( فقط بیمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي كه  1.7

به حكم قانون مجاز تلقي مي شوند میتوانند به اطالعات دسترسي داشته 

 باشند.

( بیمار حق دارد در مراحل تشخیصي از جمله معاینات، فرد معتمد  1.1

یكي از والدین كودك در تمام همراهي . خود را همراه داشته باشد 

مي باشد مگر اینكه این امر بر خالف  مراحل درمان حق كودك

 ضرورت هاي پزشكي باشد.

 

 

 

 

  51914315شماره تماس بيمارستان  : 

 منبع :  ايالغ وزارت خانه 

 . دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است:5

كوه  هر بیمار حق دارد در صوورت ادعواي نوقوو حوقووق خوود(   1.4

موضوع این منشور است، بدون اختالل در كویوتویوت دریوافوت خودموات سوالموت بوه 

 مقامات ذي صالح شكایت نماید.

 ( بیماران حق دارند از نحوه رسیدگي و نتایج شكایت خود آگاه شوند. 1.4

( خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت باید پوس از رسویودگوي   1.7

 .و اثبات مطابق مقررات در كوتاه ترین زمان ممكن جبران شود 

در اجراي متاد این منشور در صورتي كه بیمار به هر دلیلي فاقد ظرفویوت تصومویوم 

بر عهده ي تصومویوم  -گیري باشد، اعمال كلیه ي حقوق بیمار مذكوردر این منشور 

البته چنان چه تصمیم گیورنودهوي جوایوگوزیون .  گیرنده ي قانوني جایگزین خواهد بود 

 بر خالف نظرپزشك، مانع درمان بیمار شود، پزشك مي تواند از طریق

چنانچه بیماري كوه .  مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیري رابنماید 

فاقد ظرفیت كافي براي تصمیم گیري است، اما میتواند در بخشوي از رونود درموان 

 .معقوالنه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود 

 منشور حقوق بيمار

 



توخخویور در شوروع درموان بوه واسوطوه ي ارائوه ي : وي قرار گیرد، مگراین كوه 

در این صورت انتقال اطالعات پوس از )  اطالعات فوقسبب آسیب به بیمار گردد؛ 

تیواس علي سغمن طالم ا طص       .  ضَد  اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجوام

حق دسيافت طال عات، طص طيي طهش طهتٌاا ًوايذ كِ دس طيي صَست تايذ خمَطتمت تمیموماس        

هحتشم ضوشدُ ضَد، هگش طيي كِ عذم طال ا تیواس، ٍي يا تايشيي سط دس هعمش  خم مش      

 جذي قشطس دّذ .

پشًٍذُ ي تالیٌي خَد ده در ( تیواس هي تَطًذ تِ كلیِ ي طال عات ثثت ش 4.3

تصحیح اشتباهات مندرج دریافت نموده ودتتشتي دطضتِ تاضذ ٍ تصَيش آى سط

 .در آن را درخواست نماید 

( حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت ٣

 :بايد محترم شمرده شود

 ( محدوده انتخاب و تصمیم گیري درباره موارد ذیل مي باشد. 7.4

( انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه كننده ي خدمات سالمت در چارچوب  7.4

 ضوابط .

 (انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوانمشاور.7.7

یا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از اینكه تصمیم گیري وي (7.1

 تخثیري در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد داشت .

یا رد درمان هاي پیشنهادي پس از آگاهي از عوارو احتمالي ناشي (قثَل  7.1

از پذیرش یا ردآن مگر در موارد خودكشي یا مواردي كه امتناع از درمان 

 شخص دیگري را در معرو خطر جدي قرار مي دهد.

اعالم نظر قبلي بیمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بیمار ( 7.3

واجد ظرفیت تصمیم گیري مي باشد ثبت و به عنوان راهنماي اقدامات پزشكي 

در زمان فقدانظرفیت تصمیم گیري وي با رعایت موازین قانوني مد نظر ارائه 

 كنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

 

 منشورحقوق بیمار

 .(دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است  1

 :ارائه خدمات سالمت بايد 

 ( ضايستِ ضاى ٍ هٌضل تاًساى ٍ تا طحتشطم تِ طسصش 4.4

 ّا، طعتقادطت فشٌّگي ٍ هزّثي تاضذ .

 تش پايِ ي صذطقت، طًصاف،طدب ٍ ّوشطُ تا هْشتاًي تاضذ.( 4.4 

( فاسغ طص ّشگًَِ تثعیض طص جولِ قَهي، فشٌّگي،هزّثي، ًَا تیواسي ٍ  4.7
 جٌسیتي تاضذ.

 ( تش طتاس دطًص سٍص تاضذ. 4.1

 (هثتٌي تش تشتشي هٌافع تیواس تاضذ . 4.1

(دس هَسد تَصيع هٌاتع ت هت هثتٌي تش عذطلت ٍ طٍلَيت ّاي دسهاًي تیواسطى  4.3
 تاضذ .

(هثتٌي تش ّواٌّگي طسكاى هشطقثت طعن طص پیطگیشي، تطخیص، دسهاى ٍ  4.3
 تَطًثخطي تاضذ.

(تِ ّوشطُ تاهیي كلیِ طهكاًات سفاّي پايِ ٍ ضشٍسي ٍ تِ دٍس طص تحویل دسد ٍ 4.3
 سًج ٍ هحذٍديت ّاي غیشضشٍسيثاضذ.

طص جولِ كَدكاى،صًاى ویژه اي به حقوق گروه هاي آسیب پذیر جامعه(تَجِ 4.3

تاسدطس، تالوٌذطى، تیواسطى سٍطًي،صًذطًیاى.هعلَالى رٌّي ٍ جسوي ٍ طفشطد تذٍى 

ٍقت به ؛ دس تشيع تشيي صهاى هوكي ٍ تا طحتشطم تشپشتت دطضتِ تاضذ 

 . تیواس تاضذ

 ( دس ًظش گشفتي هتغیشّايي چَى صتاى، تي ٍ جٌس4.41

 گیشًذگاى خذهت تاضذ.

طٍسططًس (تذٍى تَجِ تِ تأهیي ّضيٌِ ي ) (دس هشطقثت ّاي ضشٍسي ٍ فَسي 4.44
 تش طتاس ضَطتط تعشيف ضذُ تاضذ .( دس هَطسد غیش فَسي ) طلكتیَ . آى صَست گیشد 

با در نظر گرفتن متغیرهایي چون زبان جنس و سن گیرندگان خدمت (4.44

 باشد.

دس صَستي كِ طسطئِ خذهات هٌاتة ()در مراقبتهاي ضروري و فوري(4.47

هوكي ًثاضذ، الصم طتتپس طصطسطئِ ي خذهات ضشٍسي ٍ تَضیحات الصم، صهیٌِ طًتقال 

 .تیواس تِ ٍطحذ هجْض فشطّن گشدد

(دس هشطحل پاياًي حیات كِ ٍضعیت تیواسي غیشقاتل تشگطت ٍ هشگ تیواس قشية 4.41

هٌظَس طص آتايص كاّص دسد ٍ . طلَقَا هي تاضذ تا ّذف حفظ آتايص ٍي طسطئِ گشدد 

سًج تیواس، تَجِ تِ ًیاصّاي سٍطًي، طجتواعي، هعٌَي ٍعاالفي ٍي ٍ خاًَطدُ طش دس صهاى 

تیواسدس حال طحتضاس حق دطسد دس آخشيي لحظات صًذگي خَيص تا .طحتضاس هي تاضذ 

 فشدي كِ هي خَطّذ ّوشطُ گشدد.

 ( اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد : ٢

 محتواي اطالعات بايد شامل موارد ذيل باشد :

 متاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش

( ضَطتط ٍ ّضيٌِ ّاي قاتل پیص تیٌي تیواستتاى طعن طص خذهات دسهاًي ٍ غیش 4.4

 سیستم هاي حمایتي در زمان پذیرش دسهاًي ٍ ضَطتط تیوِ ٍ هعشفي 

(ضَطتط ٍ ّضيٌِ ّاي قاتل پیص تیٌي تیواستتاى طعن طص خذهات دسهاًي ٍ غیش دسهاًي 4.4

 ٍ ضَطتط تیوِ ٍ هعشفي تیستن ّاي حوايتي دس صهاى پزيشش.

نام، مسؤولیت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه موراقوبوت (   4.7

 از جمله پزشك، پرستار ودانشجو و ارتباط حرفه اي آن ها با یكدیگر

روش هاي تشخیصي و درماني و نقاط ضعف وقوت هور روش و عووارو . (  4.1.

احتمالي آن ، تشخیص بیماري،پیش آگهي و عوارو آن و نویوز كولویوه ي اطوالعوات 

 تخثیر گذاردر روند تصمیم گیري بیمار.

نحوه ي دسترسي به پزشك معالج و اعضواي اصولوي گوروه پوزشوكوي در طوول (   4.1

 درمان .

 .كلیه ي اقداماتي كه ماهیت پژوهشي دارند  ( 4.3

 ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان . ( 4.3

 نحوه ي ارائه اطالعات باید به صورت ذیل باشد .( 4.3

اطالعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار ازجملوه اضوطوراب و درد 

 و ویژگي هاي فردي وي از جمله زبان، تحصیالت و توان درك در اختیار 

 


