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منشور حقوق بیمار
نظام سالمت كارآمد نيازمند مشاركت فعاالنه بين گيرندگان و ارائه كنندگان خدمات سالمت مي باشد .ارتباط مناسب و صادقانه،
احترام به ارزشهاي شخصي و حساسيت نسبت به تفاوت هاي موجود ،الزمه ي مراقبت مطلوب از بيمار است .به عنوان يكي از
اركان ارائه ي خدمات سالمت ،بيمارستان ها بايد نهادي براي درك و احترام به حقوق و مسؤوليت هاي بيمار ،خانواده ي آنان،
پزشكان ،پرستاران و ساير مراقبت كنندگان باشند .بيمارستان ها بايد به جنبه هاي اخالقي مراقبت واقف بوده و به آن احترام
گذارند.
اثربخشي مراقبت و بهره مندي بيمار از نتايج مثبت درمان تا حدودي بستگي به مسؤوليت پذيري بيمار دارد .شايسته است بيماران
اطالعات مربوط به سابقه ي بيماري ها ،بستري شدن در بيمارستان ،مصرف داروها و ساير مطالب مربوط به وضعيت سالمتي را
به طور صادقانه گزارش دهند و از هرگونه تغيير در روند درماني بدون اطالع پزشك مسئول خود بپرهيزند.
يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند .اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار
است .بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت واالي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسالمي بوده و دولت موظف است خدمات
بهداشتي درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند .بر اين اساس ارائه خدمات سالمت بايد عادالنه و مبتني بر احترام به حقوق
و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد.
اين منشور با توجه به ارزشهاي واالي انساني و مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان
خدمات سالمت و با هدف حفظ  ،ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سالمت تنظيم شده است.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي اميدوار است در سايه تعامل مناسب ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات سالمت نسبت
به وظايف خود و احترام به حقوق ديگري ،سالمت جامعه در باالترين سطح ممكن تامين گردد .بر اين اساس منشور حقوق بيمار
با هدف تبيين حقوق گيرندگان اين خدمات و به شرح ذيل تنظيم گرديده است:
 -1بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب ،مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي،
فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد.
 -2بيمار حق دارد محل بستري ،پزشك ،پرستار و ساير اعضاي گروه معالج خود را در صورت تمايل بشناسد.

 -3بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص ،درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطالعات ضروري را شخصاً و يا در
صورت تمايل از طريق يكي از بستگان از پزشك معالج درخواست نمايد بطوريكه در فوريتهاي پزشكي اين امر نبايد
منجر به تأخير در ادامه درمان و يا تهديد جاني بيمار گردد.
 -4بيمار حق دارد قبل از معاينات و يا اجراي درمان ،اطالعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش
ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب شيوه نهايي درمان مشاركت نمايد.
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بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سالمتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود
از خاتمه درمان اعالم و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد.

 -6بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي نتايج معاينات و مشاوره هاي
باليني ،جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج استعالم مي نمايند ،اطمينان حاصل نمايد.
 -7بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار باشد ،لذا حضور باليني افرادي كه مستقيماً در روند
درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود.
 -8بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري ،انتقال ،و پس از
ترخيص اطمينان حاصل نمايد.
 -9بيمار حق دارد با كسب اطالع كامل از نوع فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي بيمارستان كه بر روند سالمتي و درمان او
مؤثرند تمايل و رضايت شخصي خود به مشاركت درماني را اعالم و يا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاري
خودداري نمايد.
 -10بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني ،قبل از اعزام از مهارت گروه معالج ،ميزان
تعرفه ها و پوشش بيمه اي خدمات در مركز درماني مقصد مطلع گردد.

