
 

 

 بيمار حقوق منشور

 عوامل به توجه بدون را كامل احترام با ھمراه و موثر مطلوب مراقبت و درمان وقت اسرع در : دارد حق بيمار -١

 ، نژادي

 . باشد داشته انتظار درمان گروه از مذھبي و فرھنگي

 . بشناسد تمايل صورت در را خود معالج گروه اعضاي ساير و پرستار ، پزشك ، بستري محل : دارد حق بيمار -٢

 يا و شخصًا را ضروري اطالعات خود بيماري پيشرفت سير و درمان تشخيص، مراحل خصوص در : دارد حق بيمار -٣

 اين پزشكي ھاي فوريت در كه طوري به . نمايد درخواست معالج پزشك از بستگان از يكي طريق از مايلت صورت در

 . گردد بيماري جاني تھديد يا و درمان ادامه در تاخير به منجر نبايد امر

 ساير كاربرد يا و احتمالي عوارض خصوص در ضروري اطالعات درمان، اجراي يا و معاينات از قبل  : دارد حق بيمار -۴

 . نمايد مشاركت درمان نھايي ؟؟ انتخاب در و دريافت معالج پزشك از خود درك حد در را ھا روش

 رضايت قانوني موازين طبق جامعه آحاد سالمتي تھديد عدم و شخصي تمايل صورت در : دارد حق بيمار -۵

 . نمايد مراجعه درماني مراكز ديگر به يا و اعالم را درمان خاتمه از خود شخصي

 و معاينات نتايج پزشكي، پرونده محتواي ماندن محرمانه از خود شخصي حريم حفظ جھت  : دارد حق بيمار -۶

 حاصل اطمينان گيرد، مي صورت اعالم معالج گروه از قانوني وظايف اساس بر كه مواردي در جز باليني ھاي مشاوره

 .نمايد

 بر ًا مستقيم كه افرادي باليني طور به ؟؟ خود معالج تيم اعضاي ديگر و پزشك داري رازي از  : دارد حق بيمار -٧

 .بود خواھد بيمار اجازه كسب به موكول ندارند، شركت درمان روند

 و انتقال بستري مدت طول در معالج گروه اصلي اعضاي ديگر و معالج پزشك به دسترسي از  : دارد حق بيمار -٨

 . نمايد حاصل اطمينان ترخيص از پس

 



 

 

 

 ايران در بيمار منشورحقوق

 ارزش و بينش

 ويژه اھميت از بيماري شرايط در امر اين.باشند مي ھا انسان كرامت به احترام و حفظ به متعھد جامعه افراد يكايك

 بوده اسالمي جمھوري نظام پايه اصول از انساني واالي كرامت به توجه اساسي قانون اساس بر .است برخوردار اي

 خدمات ارائه اساس اين بر .كند تأمين كشور افراد يكايك براي را درماني - بھداشتي خدمات است موظف دولت ،

 . پذيرد صورت بيماران انساني كرامت رعايت و حقوق به احترام بر مبتني و عادالنه بايد سالمت

 ذاتي كرامت برابري پايه بر و ايراني و اسالمي فرھنگ بر مبتني و انساني واالي ارزشھاي به توجه با منشور اين

 خدمات گيرندگان و كنندگان ارائه ميان انساني رابطه تحكيم و ارتقا ، حفظ ھدف با و سالمت خدمات گيرندگان تمامي

 . است شده تنظيم سالمت

 بيمار حقوق

 . است بيمار حق سالمت خدمات مطلوب دريافت-١

  بايد سالمت خدمات ارائه : 

 ؛ باشد مذھبي و فرھنگي اعتقادات شھا، ارز به احترام با و انسان منزلت و شان شايسته .١

 ؛ باشد مھرباني با ھمراه و انصاف،ادب صداقت، ي پايه بر .٢

 ؛ باشد ي جنسيت و بيماري نوع مذھبي، فرھنگي، قومي، جمله از تبعيض ھرگونه از فارغ .٣

 ؛ باشد روز دانش اساس بر .4

 ؛ باشد بيمار منافع برتري بر مبتني .5

 ؛ باشد ن بيمارا درماني ھاي اولويت و عدالت بر مبتني سالمت منابع توزيع مورد در .6



 

 

 ؛ باشد توانبخشي و درمان تشخيص، پيشگيري، از اعم مراقبت اركان ھماھنگي بر مبتني .٧

 غيرضروري ھاي محدوديت و رنج و درد تحميل از دور به و ضروري و پايه رفاھي امكانات كليه تامين ھمراه به .٨

 ؛ باشد

 بيماران سالمندان، باردار، كودكان،زنان جمله از جامعه پذير آسيب ھھاي گرو حقوق به ھاي ويژ توجه .9

 ؛ باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمي و ذھني زندانيان،معلوالن رواني،

 ؛ باشد بيمار وقت به احترام با و ممكن زمان سريعترين در .١1

 ؛ باشد خدمت گيرندگان جنس و سن زبان، چون متغيرھايي گرفتن نظر در با .١١

 غيرفوري موارد در .گيرد صورت آن ي ھزينه تأمين به توجه بدون ،(اورژانسی  )فور و ضروري ھاي مراقبت در .١٢

 ؛ باشد شده تعريف ضوابط اساس بر(   الكتيو)

 است الزم نباشد، ممكن مناسب خدمات ارائه كه صورتي در ،( اورژانس)  فوري و ضروري تھاي مراقب در .١٣

 گردد؛ فراھم مجھز واحد به بيمار انتقال زمينه الزم، توضيحات و ضروري خدمات ي ارائه از پس

 ھدف با باشد مي الوقوع قريب بيمار مرگ و برگشت قابل غير بيماري وضعيت كه حيات پاياني مراحل در .١4

 اجتماعي، رواني، نيازھاي به توجه بيمار، رنج و درد كاھش آسايش از منظور .گردد ارائه وي آسايش حفظ

 آخرين در دارد حق احتضار حال بيماردر .باشد مي احتضار زمان در اش خانواده و وي عاطفي و معنوي

 . گردد ھمراه خواھد مي كه فردي با خويش زندگي لحظات

 . گيرد قرار بيمار اختيار در كافي ميزان به و مطلوب نحو به بايد اطالعات-٢

 : باشد ذيل موارد شامل بايد اطالعات محتواي .1

 ؛ پذيرش زمان در بيمار حقوق منشور مفاد .2

 معرفي و بيمه ضوابط و درماني غير و درماني خدمات از اعم بيمارستان بيني پيش قابل ھاي ھزينه و ضوابط .3

 ؛ پذيرش زمان در حمايتي ھاي سيستم

 و پرستار پزشك، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشكي گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤوليت نام، .4

 يكديگر؛ با نھا آ اي حرفه ارتباط و دانشجو



 

 

 پيش بيماري، تشخيص ، آن احتمالي عوارض و روش ھر قوت و ضعف نقاط و درماني و تشخيصي ھاي روش .5

 ؛ بيمار گيري تصميم روند در تأثيرگذار اطالعات ي كليه نيز و آن عوارض و آگھي

 ؛ درمان طول در پزشكي گروه اصلي اعضاي و معالج پزشك به دسترسي ي نحوه .6

 . دارند پژوھشي ماھيت كه اقداماتي ي كليه .7

 ؛ درمان استمرار براي ضروري ھاي آموزش ارائه .8


