
مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی قلب دکتر حشمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

.یافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است در -1

:بایدسالمتخدماتارائه

.باشدمذهبیوفرهنگیاعتقادات،ارزشهابهاحترامباوانسانمنزلتوشانشایسته1-1

.باشدمهربانیباهمراهوادب،انصاف،صداقتیپایهبر1-2

.باشدجنسیتیوبیمارینوع،مذهبی،فرهنگی،قومیجملهازتبعیضهرگونهازفارغ1-3

.باشدروزدانشاساسبر1-4

.باشدبیمارمنافعبرتریبرمبتنی1-5

.باشدبیماراندرمانیهایاولویتوعدالتبرمبتنیسالمتمنابعتوزیعمورددر1-6

.باشدتوانبخشیودرمان،تشخیص،پیشگیریازاعممراقبتارکانهماهنگیبرمبتنی1-7

.باشدضروریغیرهایمحدودیتورنجودردتحمیلازدوربهوضروریوپایهرفاهیامکاناتکلیهتامینهمراهبه1-8

.اشدبداشتهسرپرستبدونافرادوجسمیوذهنیمعلوالنوزندانیان،روانیبیمارانوسالمندان،باردارزنان،کودکانجملهازجامعهپذیرآسیبهایگروهحقوقبهایویژهتوجه1-9

.باشدبیماروقتبهاحترامباوممکنزمانسریعتریندر1-10

.باشدخدمتگیرندگانجنسوسن،زبانچونهاییمتغیرگرفتننظردربا1-11

.باشدشدهتعریفضوابطاساسبر(الکتیو)فوریغیرموارددر.گیردصورتآنهزینهتامینبهتوجهبدون(اورژانس)فوریوضروریهایمراقبتدر1-12

.گرددفراهمزمجهواحدبهبیمارانتقالزمینه،الزمتوضیحاتوضروریخدماتارائهازپساستالزمنباشد،ممکنمناسبخدماتارائهکهصورتیدر،(اورژانس)فوریوضروریهایمراقبتدر1-13

،روانینیازهایهبتوجه،بیمارورنجدردکاهشآسایشازمنظور.گرددارائهویآسایشحفظهدفبااستالوقوعقریببیمارمرگوبرگشتقابلغیربیماریوضعیتکهحیاتپایانیمراحلدر1-14

.گرددهمراهخواهدمیکهفردیباخویشزندگیلحظاتآخریندردادحقاحتضارحالدربیمار.باشدمیاحتضارزماندراشخانوادهوویعاطفیومعنویاجتماعی،

.استپذیرنااجتنابالوقوعقریبمرگکهشودمیاطالقبرگشتقابلغیروعالجقابلغیربیماروضعیتبهاحتضار*

.گیردقراربیماراختیاردرکافیمیزانبهومطلوبنحوبهبایداطالعات-2

:باشدذیلمواردشاملبایداطالعاتمحتوای

پذیرشزماندربیمارحقوقمنشورمفاد2-1

پذیرشزماندرحمایتیهایسیستممعرفیوبیمهضوابطودرمانیغیرودرمانیخدماتازاعمبیمارستانبینیپیشقابلهایهزینهوضوابط2-2

یکدیگرباآنهاایحرفهارتباطودانشجووپرستاروپزشکجملهازمراقبتارائهمسئولپزشکیگروهاعضایایحرفهیرتبهومسئولیتونام2-3

یماربگیریتصمیمرونددرگذارتاثیراطالعاتکلیهونیزآنعوارضواگهیپیش،بیماریتشخیص،آناحتمالیعوارضوروشهرقوتوضعفنقاطودرمانیتشخیصیهایروش2-4

درمانطولدرپزشکیگروهاصلیاعضایومعالجپزشکبهدسترسیینحوه2-5

.دارندپژوهشیماهیتکهاقداماتیکلیه2-6

درماناستمراربرایضروریآموزشهایارایه2-7

:باشدذیلصورتبهبایداطالعاتارائهینحوه2-8

:اینکهمگرگیردقرارویاختیاردردرکتوانوتحصیالت،زبانجملهازویفردیویژگیهایودردواضطرابجملهازبیمارشرایطبامتناسبومناسبزماندربایداطالعات2-8-1

(.شودانجامبایدمناسبزماناولیندر،ضروریاقدامازپساطالعاتانتقالصورتایندر)گرددبیماربهآسیبسبب،فوقاطالعاتیارائهیواسطهبهدرمانشروعدرتاخیر

دهدقرارجدیطرخمعرضدرراسایرینیاوی،بیماراطالععدماینکهمگر،شودشمردهمحترمبیمارخواستبایدصورتایندرکهنمایدامتناعامراینازاطالعات،دریافتحقازاطالعرغمعلیبیمار.

.نمایددرخواستراآندرمندرجاشتباهاتتصحیحونمودهدریافتراآنتصویروباشدداشتهدسترسیخودبالینیپروندهدرشدهثبتاطالعاتکلیهبهمیتواندبیمار2-8-2

.  انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سالمت باید محترم شمرده شودحق -3

:محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد3-1

انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده خدمات سالمت در چارچوب ضوابط  3-1-1

انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور  3-1-2

.داشت شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش ، با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سالمت نخواهد 3-1-3

.رار می دهدکه امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قمواردی در موارد  خود کشی یا ردآن مگر قبول یا رد درمانهای پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا 3-1-4

میم گیری وی با رعایت  پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصاقدامات عنوان راهنمای و به بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشدثبت نظر قبلی اعالم 3-1-5

.  موازین قانونی مدنظر ارائه کنندگان خدمات سالمت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد

:شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد3-2

.انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و  آگاهانه ، مبتنی بر دریافت اطالعات کافی و جامع باشد3-2-1

.  پس از ارائه اطالعات ، زمان الزم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود3-2-2

.و رعایت اصل رازداری باشد( حق خلوت) خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار ارائه -4

. رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطالعات بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد4-1

.  ی بیمار فراهم گرددمنظور کلیه امکانات الزم جهت تضمین حریم خصوصبدین است ضروری .شوددرکلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته 4-2

. می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشندمی شوند فقط بیمار وگروه درمانی وافراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی 4-3

رخالف ضرورتهای همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر ب. بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات ، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد4-4

.  پزشکی باشد

.دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است-5

. شکایت نمایدح هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است ، بدون اختالل در کیفیت دریافت خدمات سالمت به مقامات ذی صال5-1

.  بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند5-2

.  مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شودو اثبات خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سالمت باید پس از رسیدگی 5-3

هوالشافی 


