
 

 

 .است ماریب حق سالمت خدمات مطلوب افتیدر :اول محور

 باشد وي یومذهب یفرهنگ اعتقادات ها، ارزش به احترام با انسان ومنزلت شان است ستهیشا. 

 باشد یتیوجنس ماريیب نوع ،یمذهب ،یفرهنگ ،یقوم جمله از ضیتبع هرگونه از فارغو  باشد یمهربان با همراه و ادب انصاف، صداقت، هیبرپا. 

 باشد مارانیب یدرمان هاي تیاولو و عدالت بر یمبتن و روز دانش اساس بر سالمت منابع عیتوز. 

 باشد یوتوانبخش ص،درمانیتشخ ري،یشگیپ از اعم مراقبت ارکان یهماهنگ بر یمبتن. 

 باشد رضروريیغ هاي تیومحدود ورنج درد لیتحم از دور وبه وضروري هیپا یرفاه امکانات هیکل نیتام همراه به. 

 باشد داشته سرپرست بدون وافراد یوجسم یذهن ان،معلولیزندان ،یروان ماریب سالمندان، باردار، زنان کودکان، جمله از جامعه ریپذ بیآس هاي گروه حقوق به ژهیو توجه. 

 باشد ماریب وقت به احترام با و ممکن زمان نیعتریسر در. 

  باشد خدمت رندگانیگ وجنس سن زبان، چون ییرهایمتغ گرفتن نظر در با. 

 باشد شده فیتعر ضوابط اساس بر (ویالکت)رفوريیغ موارد در .ردیگ صورت آن نهیهز نیتام به توجه بدون ،(اورژانس) فوري و ضروري هاي مراقبت در. 

 واحد به ماریب انتقال نهیزم الزم، حاتیوتوض ضروري خدمات يارائه از پس است الزم نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که یصورت در ،(اورژانس)وفوري ضروري هاي مراقبت در 

 .گردد فراهم مجهزتر

 گردد ارائه وي شیآسا حفظ هدف با باشد یم الوقوع بیقر ومرگ برگشت رقابلیغ ماريیب تیوضع که اتیح یانیپا مراحل در. 

 نیآخر در دارد حق احتضار حال در ماریب.  باشد یم احتضار زمان در وي وخانواده وي یوعاطف معنوي ،ی،اجتماعیروان ازهايین به توجه مار،یب ورنج درد کاهش شیآسا از منظور 

 .گردد همراه خواهد یم که فردي با شیخو یزندگ لحظات

 .ردیگ قرار ماریب اریاخت در یکاف زانیم وبه مطلوب نحو به دیبا اطالعات :دوم محور

 رشیپذ زمان در ماریب حقوق منشور مفاد .  

 رشیپذ زمان در یتیحما هاي ستمیس یومعرف مهیب وضوابط یدرمان ریوغ یدرمان خدمات از اعم مارستانیب ینیب شیپ قابل هاي نهیوهز ضوابط. 

 گریکدی با ها آن اي حرفه ارتباط و ودانشجو پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول یپزشک گروه اعضاي اي حرفه ي ورتبه تینام،مسئول. 

 ماریب ريیگ میتصم روند در گذار ریتاث اطالعات زین و آن وعوارض یآگاه شیپ ماري،یب صیتشخ آن، یاحتمال عوارض و روش هر وقوت ضعف ونقاط یودرمان صیتشخ هاي روش. 

 درمان طول در یپزشک گروه یاصل واعضاي معالج پزشک به یدسترس ينحوه .  

 دارند یپژوهش تیماه که یاقدامات يهیکل.  

 درمان استمرار براي ضروري هاي آموزش ارائه .  

 نکهیا مگر رد،یگ قرار وي اریاخت در درك توان و التیتحصزبان، جمله از وي فردي یژگیو و ودرد اضطراب جمله از ماریب طیشرا با متناسب و مناسب زمان در دیبا اطالعات: 

 (.شود انجام دیبا مناسب زمان نیاول در ضروري، اقدام از پس اطالعات انتقال صورت نیا در.) گردد ماریب به بیآس سبب فوق اطالعات يارائه يواسطه به درمان شروع در ریتاخ

 در را نیریسا ای وي مار،یب اطالع عدم نکهیا مگر شود، شمرده محترم ماریب خواست دیبا صورت نیا در که دینما امتناع امر نیا از اطالعات، افتیدر حق از اطالع رغم یعل ماریب 

 .دهد قرار جدي خطر معرض

 دینما درخواست را آن در مندرج اشتباهات حیوتصح نموده افتیدر را وآن باشد داشته یدسترس خود ینیبال يپرونده در شده ثبت اطالعات ریتصاو هیکل به تواند یم ماریب. 

 .شود شمرده محترم دیبا سالمت خدمات افتیدر در ماریب آزادانه ريیگ میتصم و انتخاب حق :سوم محور

 ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ي کننده ارائه ومراکز معالج پزشک انتخاب .  

 مشاور عنوان به دوم پزشک از یونظرخواه انتخاب.  

 ندارد سالمت خدمات افتیدر نحوه و تداوم در ريیتاث وي ريیگ میتصم نکهیا از نانیاطم با یستیز هاي پژوهش در شرکت عدم ای شرکت. 

 قرار جدي خطر معرض در را گريید شخص درمان از امتناع که مواردي ای یخودکش موارد در مگر آن رد ای یناش یاحتمال عوارض از یآگاه از پس شنهاديیپ هاي درمان رد ای قبول 

 .دهدیم

 میتصم تیظرف فقدان زمان در یپزشک اقدامات راهنماي عنوان به و ثبت باشد یم ريیگ میتصم تیظرف واجد ماریب که یزمان در یآت یدرمان اقدامات موارد در ماریب یقبل نظر اعالم 

 .ردیگ قرار ماریب نیگزیجا رندهیگ میوتصم سالمت خدمات کنندگان ارائه نظر مد یقانون نیمواز تیرعا با وي ريیگ

 باشد وجامع یکاف اطالعات افتیدر بر یمبتن آگاهانه، و آزادانه دیبا ماریب ريیگ میوتصم انتخاب.  

 شود داده وانتخاب ريیگ میتصم جهت ماریب به یکاف و الزم زمان اطالعات، ازارائه پس.  

 .باشد داري راز اصل تیورعا ماریب یخصوص میحر به احترام بر یمبتن دیبا سالمت خدمات ارائه:چهارم محور

 باشد کرده استثنا را آن قانون که مواردي در مگر است یمارالزامیب به مربوط اطالعات هیکل به راجع داري راز اصل تیرعا. 

 شود. گذاشته احترام ماریب یخصوص میحر به دیبا یدرمان و یصیتشخ از اعم مراقبت مراحل هیدرکل 

 باشند داشته یدسترس اطالعات به توانند یم شوند یم یتلق مجاز قانون حکم به که افرادي و ماریب طرف از مجاز افراد و یدرمان گروه و ماریب فقط. 

 نکهیا مگر باشد یم کودك حق درمان مراحل تمام در کودك نیوالد از یکی یهمراه. باشد داشته همراه به را خود معتمد فرد ناتیمعا جمله از یصیتشخ مراحل در دارد حق ماریب 

 . باشد یپزشک هاي ضرورت برخالف امر نیا

 .است ماریب حق اتیشکا به یدگیرس آمد کار نظام به یدسترس:پنجم محور

 دیینما تیشکا صالح ذي مقامات به سالمت خدمات افتیدر تیفیک در اختالف بدون است منشور نیا موضوع که خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق ماریب هر. 

 شوند آگاه خود تیشکا نحوه و یدگیرس نحوه از دارند حق مارانیب. 

 شود اجرا ممکن زمان نیتر کوتاه در مطالب اثبات و یدگیرس از پس دیبا سالمت خدمات کنندگان ارائه خطاي از یناش خسارت. 

 بود خواهد نیگزیجا یقانون رندهیگ میتصم بعهده منشور نیا در مذکور ماریب حقوق هیکل اعمال باشد ريیگ میتصم تیظرف فاقد یلیدل هر به ماریب که یصورت در منشور نیا مفاد ابتداي در*

 تیظرف فاقد که ماريیب چنانچه .دینما را ريیگ میتصم در نظر دیتجد درخواست ربطیذ مراجع قیطر از تواند یم ،پزشک شود درمان مانع پزشک برخالف نیگزیجا رندهیگ میتصم چنانچه البته

 .شود شمرده محترم او میتصم دیبا ،ردیبگ میتصم معقوالنه روند از بخش در تواند یم اما است ريیگ میتصم براي یکاف

 دفتر بهبود کیفیت
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 منشور حقوق بیمار


