
 حقوق بیمار ومنشور گیرنده خدمت رعايت حقوق

 :میباشد بند 73 و کلی محور 5 شامل بیمار حقوق منشور

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دريافت :اول محور

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به بايد اطالعات :دوم محور

 محترم بايد سالمت خدمات دريافت در بیمار آزادانه گیری تصمیم و انتخاب حق :سوم محور

 .شود شمرده

 رعايت و بیمار خصوصی حريم به احترام بر مبتنی بايد سالمت خدمات ارائه :چهارم محور

 .باشد رازداری اصل

 .است بیمار حق شکايات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی :پنجم محور

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت- 1
 :باید سالمت خدمات ارائه -

 ؛ باشد مذهبی و فرهنگی اعتقادات ها، ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان شایسته (1-1
 ؛ باشد مهربانی با همراه و انصاف،ادب صداقت، ي پایه بر (1-2
 ؛ باشد جنسیتی و بیماري نوع مذهبی، فرهنگی، قومی، جمله از تبعیض هرگونه از فارغ (1-3
 ؛ باشد روز دانش اساس بر (1-4
 ؛ باشد بیمار منافع برتري بر مبتنی (1-5

 ،دباش بیماران درمانی هاي اولویت و عدالت بر مبتنی سالمت منابع توزیع مورد در6-1)
 ؛ باشد توانبخشی و درمان تشخیص، پیشگیري، از اعم مراقبت ارکان هماهنگی بر مبتنی ( 1-7
 هاي محدودیت و رنج و درد تحمیل از دور به و ضروري و پایه رفاهی امکانات کلیه تامین همراه به ( 1-8

 ؛ باشد غیرضروري
 بیماران سالمندان، باردار، کودکان،زنان جمله از جامعه پذیر آسیب هاي گروه حقوق به اي ویژه توجه (1-9
 ؛ باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی معلوالن زندانیان، روانی،

 ؛ باشد بیمار وقت به احترام با و ممکن زمان ترین سریع در ( 1-10
 ؛ باشد خدمت گیرندگان جنس و سن زبان، چون متغیرهایی گرفتن نظر در با ( 1-11
 موارد در .گیرد صورت آن ي هزینه تأمین به توجه بدون ،(اورژانس)فوري و ضروري هاي مراقبت در ( 1-12
 ؛ باشد شده تعریف ضوابط اساس بر (الکتیو)غیرفوري
  الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که صورتی در ،( اورژانس) فوري و ضروري هاي مراقبت در (1-13

 گردد؛ فراهم مجهز واحد به بیمار انتقال زمینه الزم، توضیحات و ضروري خدمات ي ارائه از پس است

 با باشد می الوقوع قريب بیمار مرگ و برگشت قابل غیر بیماري وضعیت که حیات پايانی مراحل در ( 1-14

 روانی، نیازهاي به توجه بیمار، رنج و درد کاهش آسايش از منظور .گردد ارائه وي آسايش حفظ هدف

 در دارد حق احتضار حال بیماردر .باشد می احتضار زمان در اش خانواده و وي عاطفی و معنوي اجتماعی،

 .گردد همراه خواهد می که فردي با خويش زندگی لحظات آخرين

 .گیرد قرار بیمار اختیار در کافی میزان به و مطلوب نحو به بايد اطالعات 2-

 :باشد ذيل موارد شامل بايد اطالعات محتواي (2-1

 ؛ پذيرش زمان در بیمار حقوق منشور مفاد (2-1- 2

  و بیمه ضوابط و درمانی غیر و درمانی خدمات از اعم بیمارستان بینی پیش قابل هاي هزينه و ضوابط (2-1-2

 ؛ پذيرش زمان در حمايتی هاي سیستم معرفی

 و پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشکی گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤولیت نام، (2-1-3

 يکديگر؛ با ها آن اي حرفه ارتباط و دانشجو



 و آگهی پیش بیماري، تشخیص ، آن احتمالی عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درمانی و تشخیصی هاي روش( 2-1-4

 ؛ بیمار گیري تصمیم روند در گذار تأثیر اطالعات ي کلیه نیز و آن عوارض

  ؛ درمان طول در پزشکی گروه اصلی اعضاي و معالج پزشک به دسترسی ي نحوه (2-1-5

 .دارند پژوهشی ماهیت که اقداماتی ي کلیه (2-1-6

 ؛ درمان استمرار براي ضروري هاي آموزش ارائه (2-1-7

 :باشد ذيل صورت به بايد اطالعات ارائه ي نحوه 2-2

 زبان، جمله از وي فردي هاي ويژگی و درد و اضطراب جمله از بیمار شرايط با متناسب و مناسب زمان در بايد اطالعات (2-2-1

 :که اين مگر گیرد، قرار وي اختیار در درك توان و تحصیالت

 از پس اطالعات انتقال صورت اين در) ؛گردد بیمار به آسیب سبب فوق اطالعات ي ارائه ي واسطه به درمان شروع در تأخیر -

 (.شود انجام بايد مناسب زمان اولین در ضروري، اقدام

 شود، شمرده محترم بیمار خواست بايد صورت اين در که نمايد امتناع امر اين از اطالعات، دريافت حق از اطالع رغم علی بیمار -

 ؛ دهد قرار جدي خطر معرض در را سايرين يا وي بیمار، اطالع عدم که اين مگر

 دريافت را آن تصوير و باشد داشته دسترسی خود بالینی ي پرونده در شده ثبت اطالعات ي کلیه به تواند می بیمار (2-2-2

 .نمايد درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحیح و نموده

 محترم بايد سالمت خدمات دريافت در بیمار آزادانه گیری تصمیم و انتخاب حق 3-

 .شود شمرده
 :باشد می ذیل موارد درباره گیري تصمیم و انتخاب محدوده(3-1
 ، ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ي کننده ارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب (3-1-1
  ؛ مشاور عنوان به دوم پزشک از خواهی نظر و انتخاب (3-1-2
 دریافت نحوه و تداوم در تأثیري وي گیري تصمیم اینکه از اطمینان با پژوهش، گونه درهر شرکت عدم یا شرکت( 3-1-3

 ؛ داشت نخواهد سالمت خدمات
 موارد در مگر آن رد یا پذیرش از ناشی احتمالی عوارض از آگاهی از پس پیشنهادي هاي درمان رد یا قبول (3-1-4

 دهد؛ می قرار جدي خطر معرض در را دیگري شخص درمان از امتناع که مواردي یا خودکشی
 ثبت باشد می گیری تصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی در آتی درمانی اقدامات مورد در بیمار قبلی نظر اعالم (3-1-5
 ارائه نظر مد قانونی موازین رعایت با وي گیري تصمیم ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات راهنماي عنوان به و

 .گیرد قرار بیمار جایگزین گیرنده تصمیم و سالمت خدمات کنندگان
 :باشد می ذیل موارد شامل گیري تصمیم و انتخاب شرایط (3-2
 (دوم بند مذکوردر)جامع و کافی اطالعات دریافت بر مبتنی ، آگاهانه و آزادانه باید بیمار گیري تصمیم و انتخاب (3-2-1

 ؛ باشد
 ،شود داده انتخاب و گیري تصمیم جهت بیمار به کافی و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس (3-2-2

 رازداری اصل رعايتو (خلوت حق)بیمار خصوصی حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه-

 .باشد

 آن قانون که مواردي در مگر است الزامی بیمار به مربوط اطالعات ي کلیه به راجع رازداري اصل رعایت (1-4

 ؛ باشد کرده استثنا را
 ضروري.شود گذاشته احترام بیمار خصوصی حریم به باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل ي کلیه در (2-4

 گردد؛ فراهم بیمار خصوصی حریم تضمین جهت الزم امکانات ي منظورکلیه بدین است
 به میتوانند شوند می تلقی مجاز قانون حکم به که افرادي و بیمار طرف از مجاز افراد و درمانی گروه و بیمار فقط (3-4

 باشند؛ داشته دسترسی اطالعات
 والدین از یکی همراهی .باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد حق بیمار (4-4

 .دباش پزشکی هاي ضرورت خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کودك حق درمان مراحل تمام در کودك



 .است بیمار حق شکایات به رسیدگی کارآمد نظام به دسترسی -5
 کیفیت در اختالل بدون است، منشور این موضوع که خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق بیمار هر (1-5

 ؛ نماید شکایت صالح ذي مقامات به سالمت خدمات دریافت
 ؛ شوند آگاه خود شکایت نتایج و رسیدگی نحوه از دارند حق بیماران  (2-5
 ترین کوتاه در مقررات مطابق اثبات و رسیدگی از پس باید سالمت خدمات کنندگان ارائه خطاي از ناشی خسارت(3-5

 .شود جبران ممکن زمان
 -بیمار حقوق ي کلیه اعمال باشد، گیري تصمیم ظرفیت فاقد دلیلی هر به بیمار که صورتی در منشور این مفاد اجراي در

 جایگزین ي گیرنده تصمیم چه چنان البته .بود خواهد جایگزین قانونی ي گیرنده تصمیم ي عهده بر -منشور این در مذکور
 تصمیم در نظر تجدید درخواست ذیربط مراجع طریق از تواند می پزشک شود، بیمار درمان مانع پزشک، نظر خالف بر

 درمان روند از بخشی در میتواند اما است، گیري تصمیم براي کافی ظرفیت فاقد که بیماري چه چنان .نمایدب را گیري
 .شود شمرده محترم او تصمیم باید بگیرد، تصمیم معقوالنه

 ارائه، قابل خدمات خصوص در خدمت گیرندگان راهنمايی منظور به پذيرش زمان در

 .شود می رسانی اطالع قرارداد، طرف هاي بیمه و ضوابط بینی، پیش قابل هاي هزينه ترخیص، بستري، پذيرش، نحوه

 کارت دادن قرار از که نحوي به هستند مراجعین ديد معرض در دار عکس شناسايی کارت مستمر الصاق به موظف کارکنان

 .شود خودداري آن برگرداندن يا و جیب در شناسايی

 خود سمت و اي حرفه رتبه و نموده معرفی بیمار به را خود برخورد اولین در بیمار، به مراقبت ارايه مسئول پزشکی گروه اعضاي

 .رسانند می وي همراه و بیمار اطالع به را مراقبتی تیم در

 :میباشد ذيل موارد شامل مینمايدکه رعايت را کارکنان بیماران، پوشش ملی استانداردهاي بیمارستان

و کفش)شوند پوشیده کامال گردن و موها که طوري به(روسري يا مقنعه شلوار، روپوش، شامل مونث کارکنان فرم لباس 

 .میباشد جوراب

میباشد جوراب و شلوار،کفش ،) مربوطه فرم (روپوش مذکرشامل کارکنان فرم لباس. 

باشد) موجود کارکنان پوشش هاي تابلو با مطابق (متحدالشکل مختلف، هاي رده در و حرفه با متناسب بايستی فرم لباس. 

.است ممنوع مصوب فرم لباس روي اي حرفه غیر پوشش هرگونه از استفاده بیمارستانی هاي بخش درون رد *

 نبايد شلوار و مانتو باشد مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد کشیده، اطو بسته، ها دگمه تمیز، سالم، بايد وپوشر*

.باشد کوتاه يا کشی چسبان، تنگ،

 آن در حرفه، با متناسب ايمنی نکات و باشد پهن پاشنه و پنجه با شستشو، قابل جلوبسته، تمیز، بايد مناسب رنگ با کفش*

.ندهد صدا رفتن راه هنگام و شود لحاظ

 انظار در زيورآالت آشکارنبودن(شوند استفاده نبايد هستند محیطی يا میکروبی آلودگی معرض در که بدن از نواحی در زيورآالت*

)عمومی

.میباشد  ممنوع کوتاه آستین پیراهن و نامناسب هاي نوشته و تصاوير با لباسهاي از ستفاده ا*

 درمانی خدمات ارائه هاي محیط در مصنوعی ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده باشد مرتب و تمیز و کوتاه بايد خنها نا*

.است ممنوع

.میباشد ممنوع کار محل در زا حساسیت يا تند بودار ماده هرگونه از ستفاده ا*

.میباشد ممنوع عمومی درانظار صورت و سر نامناسب هاي مدل و الگوها از استفاده و آرايش هرگونه از ستفاده ا*

 )...و خروج و ورود نحوه(اداري مقررات  رعايت و بیماران و همکاران با برخورد در اسالمی شئونات حفظ به موظف پرسنل یهکل*

.میباشند

.است ممنوع بیمار کتبی اجازه بدون غیره و همراه تلفن از استفاده با بیمار از صدا ضبط و فیلمبرداري تصويربرداري، رگونهه *



 اعضاي و معالج پزشک به را وي قانونی ولی /بیمار دسترسی براي الزم تسهیالت درمان، و مراقبت مدت طول در مارستانبی*

 .مینمايند رسانی اطالع خدمت گیرنده به خصوص اين در درمانی کارکنان و نموده فراهم پزشکی گروه اصلی

 : باشد می ذيل شرح به معالج پزشک به دسترسی حوهن 

 .مینمايد خودرامعرفی بیمار حضوربربالین زمان در درمان تیم*

 .بیمارحاضرمیشود بربالین روزانه ويزيت جهت صبح شیفت تاپايان معالج پزشک*

.بخش قرارمیدهد منشی و پرستاري پرسنل خودرادراختیار تلفن شماره بیمار معالج پزشک امردرمان تسريع جهت*

 معالج پزشک با بیمار مسئول پرستار مربوطه پزشک حضور وعدم بیمار وضعیت بودن اضطراري صورت در شیفتها کلیه ر د*

 دستورات اجراي مشی خط طبق شفاهی دستورات ارائه صورت در و. دهد می شرح او براي را بیمار وضعیت و گیرد می تماس

.دهد می انجام را الزم اقدام شفاهی

 بر سريعا ايشان ، معالج پزشک به پرستار اطالع با ، بیمار وضعیت بودن حاد بر مبنی بیمار مسئول پرستار تشخیص صورت رد*

. شود می حاضر بیمار بالین

 بیمار ويزيت و معاينه جهت ايگزينج پزشک ز ا بیمار مسئول پرستار مربوطه متخصص فقدان يا و مرخصی صورت ر د*

.نمايد می درخواست

 را وي ، مربوطه پزشک با تماس ضمن معالج پزشک ويزيت به بستري مدت طول در بیمار نیاز صورت در بیمار مسئول پرستار*

.نمايد می تکلیف کسب و مطلع بیمار نظرات از

.نمايد می رسانی اطالع ) يادرمانگاه مطب ( ترخیص از بعد ايشان به بیمار دسترسی نحوه خصوص در معالج زشکپ *

 مراقبتهاي درمورد بیمار به موزشآ مسئولو  بیمار مسئول پرستار ازسوي وشفاف الزم بیمارتوضیحات ترخیص درصورت*

.میشود داده لزوم مجددبیماردرصورت ومراجعه درمنزل

 و زمايشگاهآ – تغذيه مسئول ( پاراکلینیک و پزشکی گروه اصلی اعضاي به دسترسی نحوه درخصوص بیمار مسئول رستارپ *

 .نمايد می رسانی اطالع )..و راديولوژي

 داده بیمار وهمراه به درمان ادامه دار عهده سرويس درخصوص الزم توضیحات ديگر بیمارستان ديگريا بخش به انتقال موقع*

 .میشود

 و خطرات شده، گرفته نظر در درمانی روش و بیماري علت زمینه در الزم اطالعات بیمار، از رضايت اخذ از پیش معالج پزشکان*

 محاسن، بیماري، سیر احتمالی، عوارض

 که زمانی مدت رعايت با( وي قانونی ولی/بیمار دراختیار درك، قابل و ساده زبان به را آگهی پیش و ممکن جايگزين روشهاي

 . میدهند قرار)باشد فراهم ايشان براي آزادانه گیري تصمیم و انتخاب امکان

 رضايت فرم و دارند اطالع آگاهانه رضايت اخذ نیازمند درمانی تشخیصی اقدامات از پروسیجرها دهندگان انجام و پزشکان*

 .مینمايند تکمیل را آگاهانه

 تشخیص .باشد می ممنوع نمايد، آشکار را درمانی اطالعات ساير يا و بیماري تشخیص که اي نوشته يا عالئم هرگونه از استفاده*

 .میباشد ممنوع بیمار بالین در موجود تابلوي و بیمار پرونده جلد روي در درمانی اطالعات ساير و بیماري

 گروه به وابسته هاي رشته ساير يا و پیراپزشک بیمار،پزشک، همراهان از يکی صورتیکه بیماردر همراهان درخواست درصورت*

 .شود موافقت او قانونی ولی يا بیمار رضايت اعالم با صرفا نمايد پرونده محتواي مطالعه جهت را بیمار پرونده تقاضاي پزشکی

 .نشود بیمار براي اي حاشیه و روحی عوارض موجب که باشد نامحسوس و خصوصی صورت به رضايت اخذ نحوه*

 در ها بخش ساير در و میباشد ممنوع کتلب عمل، اتاق و بیمارستان ويژه بخشهاي درمانی فضاهاي داخل در همراه تلفن ورود*

 اتاقهاي در صرفا ضروري موارد در و میباشد ممنوع بیمار به خدمات ارائه وحین بیمار بالین بر و بیماران بستري هاي اتاق

 .است مجاز جانشین، تعیین با و استراحت



 در مراقبتی و درمانی تشخیصی، خدمات دريافت مدت طول در بیماران، پوشش ملی استانداردهاي اساس بر بخش هر در*

 بیمارشامل پوشش ،)بخشی بین جابجايی هنگام و برداري تصوير ويژه، بخشهاي ريکاوري، عمل اتاق (ويژه به مختلف بخشهاي

 بدن از مناطقی که نحوي به گردد، حفظ وي خصوصی حريم و نموده تامین را بیمار روانی امنیت بايد)آراستگی و تمیزي سايز،(

 .بماند پوشانده ندارد مداخله به نیاز فوق مراحل در که بیمار

 شان به احترام رعايت با و همگن کارکنان توسط انطباق، موازين رعايت با بیماران به مراقبتی و درمانی تشخیصی، خدمات ارايه*

 بیمار خود و است هوشیاري سطح کاهش دچار بیمار که مواردي در ويژه به .میشود انجام خدمت گیرندگان انسانی منزلت و

 نظر مد موازين اين رعايت نشود، خدمت گیرنده به فوري رسانی کمک براي مانعی که نحوي به مینمايد، درخواست وي ياهمراه

 .میشود گرفته قرار

 معتمد يا( محرم نفر يک حضور میشود انجام همگن غیر افراد توسط اورژانسی مواقع در يا و ضرورت حسب بر که معايناتی در*

 .است ضروري جنس هم فنی کارکنان يا )وي درخواست به بنا /بیمار

 انجام همگن پرسنل توسط Shaving و انما وازينال، هاي نوگرافی سو ماموگرافی، سوند، گذاشتن مانند خاص پروسیجرهاي

 .میشود

 فراهم همراهان /بیماران شرعی بهسواالت پاسخگويی جهت دينی آگاهان يا حانیون رو با ارتباط برقراري امکان بیمارستان

 .میکند

 انجام بیمار اولیه ارزيابی دربرگه پرستاران توسط مربوطه، عبادي نیازهاي و خدمت گیرنده مختلف مذاهب و اديان شناسايی

 .میشود

 گرفته نظر در دينی فرايض اداي در کارکنان مساعدت توان کم بیماران درخواست صورت در قرآن، انداز، زير مهر، نماز، سجاده

 .میشود

 .شود می رسانی اطالع همراه/بیمار به و دارد وجود بیمارستان مرکزي سالن در )آقا /خانم(تفکیک به خانه نماز-

 داده قرار آنان اختیار در همراه کارت بیمار همراهان شناسايی منظور به و میشود فراهم رفاهی، امکانات بیمار، همراه جهت-

 میشود

 و مصاحبت از خويش زندگی لحظات آخرين در احتضار درحال خدمت گیرنده که مینمايند فراهم شرايطی درمانی کارکنان-

 .شود برخوردارت اس ديدارشان به مايل که افرادي همراهی

 که بیمارانی براي را الزم اقدامات سايربیماران آسايش تامین ضمن پرستاري، و پزشکی اخالق ايی، حرفه اصول براساس کارکنان-

 اتاق اختصاص طريق از خصوصی حريم حفظ شامل حداقل شرايط ، حدامکانات در میگذرانند را زندگی پايانی مراحل

 جمله از ويژه شرايط ايجاد چنین هم و پرده يا پاراوان طريق از مجزا فضاي ايجاد ديگر، اتاق به اتاق يک از بیمار جداگانه،انتقال

 ايجاد و ) ..و قبله به رو بیمار قراردادن - بیمار بالین بر بیمارستان مقیم روحانی حضور( دينی شعاير رسوم و آداب رعايت

 .میکنند فراهم وخانواده بیمار براي آرام محیطی

 را تسهیالتی معالج پزشک موافقت و اطالع با پرستاري دفتر همکاري با بخش سرپرستار خدمت، گیرنده درخواست صورت در-

 معالج پزشک تايید صورت در و نموده مهیا )بیمارستان خارج يا داخل( ديگر پزشکان از نظرخواهی امکان کردن فراهم براي

 .میشود اجرا ايشان دستورات

 از نظرخواهی  جهت بیمار درخواست صورت در لذا .است معالج پزشک عهده بر درمان روند و بیمار سالمت قانونی مسئولیت-

 سرويس در بیمار آنکه مگر .میباشد اجرا قابل او دستورات معالج پزشک تايید صورت در و داشته مشورتی جنبه صرفا دوم پزشک

 .گیرد قرار دوم پزشک

 اقدامات نتايج و پرونده به مربوط مستندات و اطالعات الکترونیکی فايل /کاغذي تصوير او، قانونی ولی/بیمار درخواست صورت در-

 . میشود داده قرار آنها اختیار در پاراکلینیک،



 و پذير آسیب هاي گروه ترين شايع جسمی و ذهنی معلوالن روانی، بیماران سالمندان، ناتوان، افراد باردار، زنان کودکان،-

 .هستند خطر معرض در جمعیتهاي

 حداقل و معین زمانی فواصل در پرسشنامه طريق از سرپايی، و بستري مختلف بخشهاي از همراهان و بیماران رضايت-

 .میگیرد قرار سنجش فصلی،مورد

 معرض در انتظار، هاي سالن و حسابداري اورژانس، بخش پذيرش، واحد در پیشنهادات و انتقادات شکايات، اعالم نحوه فرآيند -

 .کنند می رسانی اطالع خدمت گیرنده به و دارند آگاهی آن از کارکنان و است شده نصب خدمت گیرندگان ديد

 .مینمايد حمايت متقاضی از و اقدام آن جبران به نسبت خسارت، وجود درصورت-

 آن به و دارند آگاهی است گرفته قرار ها بخش اختیار در الکترونیکی فايل صورت به که ذيل موارد درخصوص بالینی کارکنان-

 : میکنند عمل

بیمارستان سطح در خدمت گیرندگان هدايت و راهنمايی "روش و مشی خط" 

خطر معرض در هاي جمعیت و پذير آسیب هاي گروه از حمايت“ روش و مشی خط" 

خدمت گیرنده خصوصی حريم حفظ و رعايت“ روش و مشی خط" 

بیماران اطالعات به مجاز افراد دسترسی سطح تعیین و محرمانگی حفظ"اجرايی روش" 

الهويه مجهول بیماران به خدمات ارائه نحوه“ اجرايی روش" 

خدمت گیرنده اموال از حفاظت نحوه“ دستورالعمل" 
                                                                                                                                                                        


