
منشور حقوق بیمار

ـ بیـــمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلـــوب، مـــؤثر و ھـمراه با ١
احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي فرھنگي و مذھبي از گروه درمان انتظار 

داشته باشد.

را در ـ بیمار حق دارد محل بستري، پزشك، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج ٢
صورت تمايل بشناسد.

ـ بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماري خود ٣
اطالعات ضروري را شخصًا و يا در صورت تمايـل از طريق يكي از وابستگان از پزشك 

ھاي پزشكي اين امر نبايد منجر به معــالج درخواست نمايــد به طوري كه در فوريت
ادامه درمان يا تھديد جاني بیمار گردد.تأخیر در 

ـ بیمار حق دارد قبل از معــاينات و اجــراي درمان اطالعات ضـــروري در خصوص ۴
ھا را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش

در انتخاب شیوه نھايي درمان مشاركت نمايد.

د در صورت تمايل شخصي و عدم تـــھديد سالمتي آحاد جامــعه ـ بیمار حق دار۵
طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعالم و يا به ديگر مراكز 

درماني مراجعه نمايد.

ـ بیمار حق دارد جھت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده ۶
ھاي بالیني جز در مـواردي كه براســاس وظايف پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره

قـــانونـــي از گروه معالج استعالم صورت مـــي گیرد اطمینان حاصل نمايد.

ـ بیمار حق دارد از رازداري پزشـــك و ديگر اعضـــاي تیم معالج برخوردار باشد لذا ٧
ند موكول به كسب حضور بـــالیني افرادي كه مستقیمًا در روند درمان شركت ندار

اجازه بیمار خواھد بود.

ـ بیمـــار حق دارد از دسترســي به پزشك معالج و ديگر اعـــضاي اصلي گروه ٨
معالج در طـول مدت بستري، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نمايد.

ھاي آموزشـــي و ـ بیـــمار حق دارد با كسب اطالع كامـــل از نوع فعالیت9
ژوھشــي بیمارستان كه بر روند سالمتي و درمان او مؤثرند تمايل و رضايت شخصي پ

خود به مشاركت درماني را اعالم و يا در مــراحل مختلف پژوھش از ادامه ھمكاري 
.خودداري نمايد

ـ بیمار حق دارد در صورت ضـرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني، 10
ھاي خدمات در مركز بیمهھا و پوششت گروه معالج، میزان تعرفهقـــبًال از مھار

.درماني مقصد مطلع گردد


