
ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم 

بيمار)حق خلوت( و رعايت اصل رازداري  خصوصي

  .باشد

ي اطالعات مربوط به بيمار كليه رعايت اصل رازداري راجع به.1

 كرده باشد ؛ الزامي است مگر در مواردي كه قانون آن را استثنا

 بايد به حريم درمانيي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و در كليه.2

 خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظور

حريم خصوصي بيمار فراهم  ي امكانات الزم جهت تضمينكليه

 گردد؛

بيمار و افرادي كه  فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف.3

 شوند ميتوانند به اطالعات دسترسيبه حكم قانون مجاز تلقي مي

 ته باشند؛داش

 بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد.4

خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين كودك در تمام 

مي باشد مگر اينكه اين امر بر خالف  مراحل درمان حق كودك

  .هاي پزشكي باشدضرورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق كارآمد رسيدگي به شكايات  دسترسي به نظام

  .بيماراست

، بدون اختالل در نقض حقوق خود هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي. 1

 مقامات ذي صالح شكايت نمايد ؛ كيفيت دريافت خدمات سالمت به

 شكايت خود آگاه شوند ؛ بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج .2

ز پس ا خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد. 3

 ترين زمان ممكن جبران شودرسيدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاه
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  دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار

  .است

  :ارائه خدمات سالمت بايد 

ها، اعتقادات ارزش شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به .1

 فرهنگي و مذهبي باشد ؛

 همراه با مهرباني باشد  ي صداقت، انصاف،ادب وبر پايه. 2 

مذهبي،  فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، .3

  نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛

 بر اساس دانش روز باشد ؛  .4

 بر برتري منافع بيمار باشد ؛ مبتني .5

  باشد ؛ ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيماردر سريع .6

 هاي ضروري و فوري )اورژانس(، بدون توجه بهدر مراقبت .7 

صورت گيرد. در موارد غيرفوري)الكتيو( بر  ي آنتأمين هزينه

 اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛

هاي ضروري و فوري )اورژانس(، در صورتي كه مراقبت در. 8

ي الزم است پس از ارائه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد،

 خدمات ضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد

  گردد؛ مجهز فراهم

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ميزان كافي در  اطالعات بايد به نحو مطلوب و به

  .اختيار بيمار قرار گيرد

  :ذيل باشد محتواي اطالعات بايد شامل موارد

 

هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات هزينه ضوابط و .1

و معرفي سيستم هاي حمايتي  درماني و غير درماني و ضوابط بيمه

 پذيرش ؛در زمان 

اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه  ايي حرفهنام، مسؤوليت و رتبه .2

ها با اي آنحرفه مراقبت از جمله پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط

 يكديگر؛

روش و  هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هرروش.3

عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و 

 گيري بيمار گذار در روند تصميمتأثير ي اطالعاتنيز كليه

اعضاي اصلي گروه پزشكي در  ي دسترسي به پزشك معالج ونحوه .4

 طول درمان ؛

  .دارند ي اقداماتي كه ماهيت پژوهشيكليه .5

 هاي ضروري براي استمرار درمان ؛ارائه آموزش .6

  : ارائه اطالعات بايد به صورت ذيل باشد ينحوه

متناسب با شرايط بيمار از جمله  اطالعات بايد در زمان مناسب و .1

تحصيالت و  هاي فردي وي از جمله زبان،اضطراب و درد و ويژگي

  :كهتوان درك در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين

ي اطالعات فوق سبب ي ارائهبه واسطه تأخير در شروع درمان ـــ

اطالعات پس از اقدام  تقالآسيب به بيمار گردد؛ )در اين صورت ان

  ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود

رغم اطالع از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتناع علي بيمار ـــ

خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر  نمايد كه در اين صورت بايد

خطر جدي قرار  كه عدم اطالع بيمار، وي يا سايرين را در معرضاين

 ؛دهد 

 
 

 

 

 

 بيمار در دريافت  گيري آزادانهحق انتخاب و تصميم

  .خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود

  :باشدگيري درباره موارد ذيل ميتصميم محدوده انتخاب و

ي خدمات سالمت در كنندهارائه انتخاب پزشك معالج و مركز .1

  چارچوب ضوابط ؛

 عنوان مشاور ؛پزشك دوم به  انتخاب و نظر خواهي از.2

از اينكه  شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش، با اطمينان.3

گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سالمت تصميم

  نخواهد داشت ؛

 

  :باشدگيري شامل موارد ذيل ميانتخاب و تصميم شرايط

دريافت بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر  گيري بيمارانتخاب و تصميم .1

 باشد ؛ اطالعات كافي و جامع

گيري پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بيمار جهت تصميم .2

  .انتخاب داده شود و

 

 

 

 


