
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحور پنجن:

دسترسی بِ ًظام کارآهذ رسیذگی بِ شکایات حك 

 .بیوار است

ادػای ًمض ّر بیوار حك دارد در صَرت ( 1-5

حمَق خَد کِ هَضَع ایي هٌشَر است، بذٍى 

اختالل در کیفیت دریافت خذهات سالهت بِ 

 .هماهات ری صالح شکایت ًوایذ

 

اًتماد،  ، سَال ، در صَرت ٍجَد ّر گًَِ ًظر

پیشٌْاد، تمذیر ٍ یا شکایت در خصَص برًاهِ 

تحَل ًظام سالهت هی تَاًیذ در بیوارستاى از 

 هذیریت شکایات )هذیر پرستاریطریك سیستن 

،هذیر ٍ رئیس بیوارستاى( ٍ یا شوارُ ّای داخلی 

در شیفت  224در شیفت صبح ٍ  226ٍ  224

ػصر با دفتر پرستاری ٍ در سطح داًشگاُ از طسیك 

با هجریاى طرح  1115ٍ  1551شوارُ تلفي ّای 

  ارتباط برلرار کٌیذ.
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یا فرم ّای هخصَص رسیذگی بِ شکایات کِ در 

تواهی بخشْای بیوارستاى ، هَجَد هی باشذ را پر 

شکایات ٍالغ درراّرٍ ًوَدُ ٍ در صٌذٍق ّای 

 خرٍجی بخش  بیاًذازیذ .

     03330303سبهبنه پیبم کوتبه :       

 

 هٌبغ تْیِ: 

هستٌذات اػتبار بخشی ، هٌشَر حمَق بیوار ٍ 

 رسیذگی بِ شکایات

 

 

:موضوع  

 منشور حقوق بیمار

 رسیذگی به شکایات

 

زایمان  بخش:  

  مادران باردار  گروه هذف:

 تهیه کننذه : کارشناسان خبره 
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 :هحور اول

 دریبفت هؽلوة خذهبت سالهت حق ثیوبر است

 و ثبیذ :

ضبیسته ضبى و هنشلت انسبى و ثب احتزام ( 0-0

 .اعتقبدات فزهنگی و هذهجی ثبضذ هب، ثه ارسش

 ثب هوزاه و انصبف،ادة  ی صذاقت، ثز پبیه (2-1

 ثبضذ. ههزثبنی

فبرغ اس هزگونه تجعیط اس جوله قوهی، ( 0-0

 .فزهنگی، هذهجی، نوع ثیوبری و جنسیتی ثبضذ

 .ثز اسبس دانص روس ثبضذ( 4-0

 .هجتنی ثز ثزتزی هنبفع ثیوبر ثبضذ( 0-0

سالهت هجتنی ثز عذالت و توسیع هنبثع ( 6-0

 .ثبضذ  اولویت هبی درهبنی ثیوبراى

 

:هحور دوم  

اؼالعبت ثبیذ ثه نحو هؽلوة و ثه هیشاى کبفی 

 در اختیبر ثیوبر قزار گیزد.

ای اععبی  ی حزفه نبم، هسؤولیت و رتجه( 0-2

گزوه پشضکی هسئول ارائه هزاقجت اس جوله 

 پشضک، پزستبر و دانطجو 

اؼالعبت ثبیذ در سهبى هنبست و هتنبست ( 2-2

ثب ضزایػ ثیوبر اس جوله اظؽزاة و درد و 

هبی فزدی وی اس جوله سثبى، تحصیالت و  ویژگی

 تواى درک در اختیبر وی قزار گیزد ،

ارائه آهوسش هبی ظزوری ثزای استوزار  (0-2

  درهبى

و عوارض پیص  آگهی  تطخیص ثیوبری، ( 4-2

آى و نیش کلیه ی اؼالعبت تأثیز گذار در رونذ 

 تصوین گیزی ثیوبر 

 

 هحور سوم:

حق انتخبة و تصوین گیزی آسادانه ثیوبر در 

دریبفت خذهبت سالهت ثبیذ هحتزم ضوزده 

 ضود.

گیزی ثیوبر ثبیذ  انتخبة و تصوین( 0-0

اؼالعبت  آسادانه و آگبهبنه ، هجتنی ثز دریبفت

 ثبضذکبفی و جبهع 

  

: هحور چهبرم  

ارائه خذهبت سالهت ثبیذ هجتنی ثز احتزام ثه 

خصوصی ثیوبر)حق خلوت( و رعبیت حزین 

 اصل راسداری ثبضذ

ی  رعبیت اصل راسداری راجع ثه کلیه( 0-4

اؼالعبت هزثوغ ثه ثیوبر الشاهی است هگز در 

 .هواردی که قبنوى آى را استثنب کزده ثبضذ
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