




























هحَرّای هٌشَر حقَق بيوار
هحَس اٍل :دسيبٛت هٌلَة خذهبت ػالهت ح ٞثيوبس اػت.
هحَس دٍم :اًالٓبت ثبيذ ثِ ًحَ هٌلَة ٍ ثِ هيضاى ٣بٛي دس اختيبس ثيوبس ٟشاس گيشد.
هحَس ػَم :ح ٞاًتخبة ٍ تلوين گيشي آصاداًِ ثيوبس دس دسيبٛت خذهبت ػالهت ثبيذ هحتشم ؿوشدُ ؿَد.
هحَس چْبسم :اسائِ خذهبت ػالهت ثبيذ هجتٌي ثش احتشام ثِ حشين خلَكي ثيوبس ٍ سٓبيت اكل ساصداسي ثبؿذ.
هحَس پٌدن :دػتشػي ثِ ًِبم ٣بسآهذ سػيذگي ثِ ؿ٤بيبت ح ٞثيوبس اػت.
هحَر اٍل :دريافت هطلَب خذهات سالهت حق بيوار است
ؿبيؼتِ ؿبى ٍ هٌضلت اًؼبى ٍ ثب احتشام ثِ اسصؽ ّب ،آت٠بدات ٛشٌّگي ٍ هزّجي ثبؿذ .
ثش پبيِ ي كذاٟت ،اًلب،ٙادة ٍ ّوشاُ ثب هْشثبًي ثبؿذ .
ٛبسٕ اص ّشگًَِ تجٔين اص خولِ َٟهيٛ ،شٌّگي ،هزّجي ًَّ ،ثيوبسي ٍ خٌؼيتي ثبؿذ .
ثش اػبع داًؾ سٍص ثبؿذ .
هجتٌي ثش ثشتشي هٌب ْٛثيوبس ثبؿذ .
تَصيْ هٌبثْ ػالهت هجتٌي ثش ٓذالت ٍ اٍلَيت ّبي دسهبًي ثيوبسا ى ثبؿذ .
هجتٌي ثش ّوبٌّگي اس٣بى هشاٟجت آن اص پيـگيشي ،تـخيق ،دسهبى ٍ تَاًجخـي ثبؿذ .
ثِ ّوشاُ تبهيي ٣ليِ اه٤بًبت سٛبّي پبيِ ٍ هشٍسي ٍ ثِ دٍس اص تحويل دسد ٍ سًح ٍ هحذٍديت ّبي ٗيش هشٍسي ثبؿذ.
تَخِ ٍيظُ اي ثِ ح َٝ٠گشٍُ ّبي آػيت پزيش خبهِٔ اص خولِ َ٣د٣بى،صًبى ثبسداس ،ػبلوٌذاى ،ثيوبساى سٍاًي ،صًذاًيبى ،هٔلَالى
رٌّي ٍ خؼوي ٍ اٛشاد ثذٍى ػشپشػت داؿتِ ثبؿذ.
دس ػشئتشيي صهبى هو٤ي ٍ ثب احتشام ثِ ٍٟت ثيوبس ثبؿذ.
ثب دس ًِش گشٛتي هت٘يشّبيي چَى صثبى ،ػي ٍ خٌغ گيشًذگبى خذهت ثبؿذ .
دس هشاٟجت ّبي هشٍسي ٍ َٛسي (اٍسطاًغ) ،ثذٍى تَخِ ثِ تأهيي ّضيٌِ ي آى كَست گيشد .دس هَاسد ٗيشَٛسي(ال٤تيَ) ثش اػبع
هَاثي تٔشي ٚؿذُ ثبؿذ.
دس هشاٟجت ّبي هشٍسي ٍ َٛسي (اٍسطاًغ)  ،دس كَستي  ِ٣اسائِ خذهبت هٌبػت هو٤ي ًجبؿذ ،الصم اػت پغ اص اسائِ ي خذهبت
هشٍسي ٍ تَهيحبت الصم ،صهيٌِ اًت٠بل ثيوبس ثِ ٍاحذ هدْض ٛشاّن گشدد.
دس هشاحل پبيبًي حيبت ٍ ِ٣هٔيت ثيوبسي ٗيش ٟبثل ثشگـت ٍ هش ٥ثيوبس ٟشيت الَ َّٟهيجبؿذ ثب ّذ ٙح َٜآػبيؾ ٍي اسائِ
گشدد .هٌَِس اص آػبيؾ ٣بّؾ دسد ٍ سًح ثيوبس ،تَخِ ثِ ًيبصّبي سٍاًي،اختوبٓي ،هٌَٔي ٍ ٓبًٜي ٍي ٍ خبًَادُ اؽ دس صهبى
احتوبس هي ثبؿذ .ثيوبسدس حبل احتوبس ح ٞداسد دسآخشيي لحِبت صًذگي خَيؾ ثب ٛشدي  ِ٣هي خَاّذ ّوشاُ گشدد.
احتوبس ثِ ٍهٔيت ثيوبسي ٗيش ٟبثل ٓالج ٍ ٗيش ٟبثل ثشگـت اًال ٝهي ؿَد  ِ٣هشٟ ٥شيت الَ َّٟاختٌبة ًبپزيش اػت.
هحَر دٍم :اطالعات بايذ بِ ًحَ هطلَب ٍ بِ هيساى كافي در اختيار بيوار قرار گيرد.
هحتَاي اًالٓبت ثبيذ ؿبهل هَاسد ريل ثبؿذ :
هٜبد هٌـَس ح َٝ٠ثيوبس دس صهبى پزيشؽ .
هَاثي ٍ ّضيٌِ ّبي ٟبثل پيؾ ثيٌي ثيوبسػتبى آن اص خذهبت دسهبًي ٍ ٗيش دسهبًي ٍ هَاثي ثيوِ ٍ هٔشٛي ػيؼتن ّبي
حوبيتي دس صهبى پزيشؽ .
ًبم ،هؼؤٍليت ٍ ستجِ ي حش ِٛاي آوبي گشٍُ پضؿ٤ي هؼئَل اسائِ هشاٟجت اص خولِ پضؿ ،٢پشػتبس ٍ داًـدَ ٍ استجبى حش ِٛاي
آى ّب ثب ي٤ذيگش .
سٍؽ ّبي تـخيلي ٍ دسهبًي ٍ ً٠بى هَٟٔ ٍ ٚت ّش سٍؽ ٍ َٓاسم احتوبلي آى  ،تـخيق ثيوبسي ،پيؾ آگْي ٍ َٓاسم
آى ٍ ًيض ٣ليِ ي اًالٓبت تأثيش گزاس دس سًٍذ تلوين گيشي ثيوبس .
ًحَُ ي دػتشػي ثِ پضؿ ٢هٔبلح ٍ آوبي اكلي گشٍُ پضؿ٤ي دس ًَل دسهبى ٣ليِ ي اٟذاهبتي  ِ٣هبّيت پظٍّـي داسًذ.
اسائِ آهَصؽ ّبي هشٍسي ثشاي اػتوشاس دسهبى ٍ ًحَُ ي اسائِ اًالٓبت ثبيذ ثِ كَست ريل ثبؿذ :

 oاًالٓبت ثبيذ دس صهبى هٌبػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشايي ثيوبس اص خولِ اهٌشاة ٍ دسد ٍ ٍيظگي ّبي ٛشدي ٍي اص خولِ
صثبى ،تحليالت ٍ تَاى دس ١دس اختيبس ٍي ٟشاس گيشد ،هگش ايي  :ِ٣تأخيش دس ؿشٍّ دسهبى ثِ ٍاػٌِ ي اسائِ ي
اًالٓبت  َٝٛػجت آػيت ثِ ثيوبس گشدد( .دس ايي كَست اًت٠بل اًالٓبت پغ اص اٟذام هشٍسي ،دس اٍليي صهبى هٌبػت
ثبيذ اًدبم ؿَد) .
هحَر سَم :حق اًتخاب ٍ تصوين گيری آزاداًِ بيوار در دريافت خذهات سالهت بايذ هحترم شوردُ شَد.
هحذٍدُ اًتخبة ٍ تلوين گيشي دسثبسُ هَاسد ريل هي ثبؿذ :
 اًتخبة پضؿ ٢هٔبلح ٍ هش٣ض اسائِ ٌٌ٣ذُ ي خذهبت ػالهت دس چبسچَة هَاثي .
 ؿش٣ت يب ٓذم ؿش٣ت دس پظٍّؾ ّبي صيؼتي ثب اًويٌبى اص ايٌ ِ٤تلوين گيشي ٍي تأثيشي دس تذاٍم ٍ ًحَُ دسيبٛت خذهبت
ػالهت ًذاسد.
ٟ جَل يب سد دسهبى ّبي پيـٌْبدي پغ اص آگبّي اص َٓاسم احتوبلي ًبؿي اص پزيشؽ يب سد آى هگش دس هَاسد خَد٣ـي يب هَاسدي
 ِ٣اهتٌبّ اص دسهبى ؿخق ديگشي سا دس هٔشم خٌش خذي ٟشاس هي دّذ .
 آالم ًِش ٟجلي ثيوبس دس هَسد اٟذاهبت دسهبًي آتي دس صهبًي  ِ٣ثيوبس ٍاخذ ُشٛيت تلوين گيشي هي ثبؿذ  .ثجت ٍ ثِ ٌَٓاى
ساٌّوبي اٟذاهبت پضؿ٤ي دس صهبى ٠ٛذاى ُشٛيت تلوين گيشي ٍي ثب سٓبيت هَاصيي ٟبًًَي هذ ًِش اسائِ ٌٌ٣ذگبى خذهبت ػالهت
ٍ تلوين گيشًذُ خبيگضيي ثيوبس ٟشاس گيشد  .ؿشايي اًتخبة ٍ تلوين گيشي ؿبهل هَاسد ريل هيجبؿذ :
 oاًتخبة ٍ تلوين گيشي ثيوبس ثبيذ آصاداًِ ٍ آگبّبًِ  ،هجتٌي ثش دسيبٛت اًالٓبت ٣بٛي ٍ خبهْ ثبؿذ.
 oپغ اص اسائِ اًالٓبت ،صهبى الصم ٍ ٣بٛي ثِ ثيوبس خْت تلوين گيشي ٍ اًتخبة دادُ ؿَد .
هحَر چْارم :ارائِ خذهات سالهت بايذ هبتٌي بر احترام بِ حرين خصَصي بيوار ٍ رعايت اصل رازداری





سٓبيت اكل ساصداسي ساخْ ثِ ٣ليِ ي اًالٓبت هشثَى ثِ ثيوبس الضاهي اػت هگش دس هَاسدي ٟ ِ٣بًَى آى سا اػتثٌب ٣شدُ ثبؿذ.
دس ٣ليِ ي هشاحل هشاٟجت آن اص تـخيلي ٍ دسهبًي ثبيذ ثِ حشين خلَكي ثيوبس احتشام گزاؿتِ ؿَد .هشٍسي اػت ثذيي
هٌَِس٣ليِ ي اه٤بًبت الصم خْت توويي حشين خلَكي ثيوبس ٛشاّن گشدد.
٠ٛي ثيوبس ٍ گشٍُ دسهبًي ٍ اٛشاد هدبص اص ًش ٙثيوبس ٍ اٛشادي  ِ٣ثِ ح٤ن ٟبًَى هدبص تل٠ي هي ؿًَذ هيتَاًٌذ ثِ اًالٓبت
دػتشػي داؿتِ ثبؿٌذ.
ثيوبس ح ٞداسد دس هشاحل تـخيلي اص خولِ هٔبيٌبتٛ ،شد هٔتوذ خَد سا ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ ّ.وشاّي ي٤ي اص ٍالذيي َ٣د ١دس توبم
هشاحل دسهبى حَ٣ ٞد ١هي ثبؿذ هگش ايٌ ِ٤ايي اهش ثش خال ٙهشٍست ّبي پضؿ٤ي ثبؿذ.

هحَر پٌجن :دسترسي بِ ًظام كارآهذ رسيذگي بِ شكايات حق بيوار است.






ّش ثيوبس ح ٞداسد دس كَست ادٓبي ً٠ن ح َٝ٠خَد  ِ٣هَهَّ ايي هٌـَس اػت ،ثذٍى اختالل دس ٣يٜيت دسيبٛت خذهبت
ػالهت ثِ ه٠بهبت ري كالح ؿ٤بيت ًوبيذ.
ثيوبساى ح ٞداسًذ اص ًحَُ سػيذگي ٍ ًتبيح ؿ٤بيت خَد آگبُ ؿًَذ .
دس كَستي  ِ٣ثيوبس ثِ ّش دليلي ٛبٟذ ُشٛيت تلوين گيشي ثبؿذ ،آوبل ٣ليِ ي ح َٝ٠ثيوبس ثش ْٓذُ ي تلوين گيشًذُ ي
ٟبًًَي خبيگضيي خَاّذ ثَد .الجتِ چٌبًچِ تلوين گيشًذُ ي خبيگضيي ثش خالًِ ٙش پضؿ ،٢هبًْ دسهبى ثيوبس ؿَد ،پضؿ ٢هي
تَاًذ اص ًشي ٞهشاخْ ريشثي دسخَاػت تدذيذ ًِش دس تلوين گيشي سا ثٌوبيذ.
چٌبًچِ ثيوبسي ٛ ِ٣بٟذ ُشٛيت ٣بٛي ثشاي تلوين گيشي اػت ،اهب هيتَاًذ دس ثخـي اص سًٍذ دسهبى هَٔ٠الًِ تلوين ثگيشد ،ثبيذ
تلوين اٍ هحتشم ؿوشدُ ؿَد.

حقَق گيرًذُ خذهت در استاًذرّای اعتبار بخشي بيوارستاى :




ثيوبسػتبى ثبيذ دسهَسد اسائِ هشاٟجتْبي ثيوبسػتبًي ثِ ثيوبس  ،هالحِبت اخالٟي سا هَسد تَخِ ٟشاسدّذ.
ح َٝ٠ثيوبس ثبيذ ٌّگبم اسائِ دسهبى يب خذهت سٓبيت ؿَد ٍ هَسد حوبيت ٟشاس گيشد.
ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف ًبم  ،هؼئَليت ٍ ستجِ حش ِٛاي آوبي گشٍُ پضؿ٤ي هؼئَل اسائِ هشاٟجت اص خولِ پضؿ، ٢پشػتبس
 ،داًـدَ ( ثب ر٣ش سؿتِ ٍ پبيِ تحليلي ) ٍ استجبى حش ِٛاي آًْب ثب ي٤ذيگش  ،اًالّ سػبًي هي ًوبييذ .
٣ oبسٌ٣بى ثيوبسػتبى ٣ ،بست ؿٌبػبيي سا ثش سٍي ػيٌِ ًلت ًوَدُ اًذ .

 oآوبي گشٍُ پضؿ٤ي هؼئَل اسائِ هشاٟجت اص ثيوبس  ،دس اثتذا خَد سا ثِ ثيوبس هٔشٛي ًوَدُ ٍ ستجِ حش ِٛاي ٍ ػوت
خَد دس تين هشاٟجتي سا ثِ اًالّ ثيوبس ٍ ّوشاُ ٍي هي سػبًٌذ .
 ثيوبساى ثبيذ دس ٣ليِ خٌجِ ّبي دسهبًي هشاٟجت هشثَى ثِ خَد هـبس٣ت ٌٌ٣ذ.
 سهبيت آگبّبًِ ثبيذ اص ثيوبساى اخز ؿَد .
 ثيوبسػتبى ثِ گيشًذُ خذهت دس خلَف ًحَُ دػتشػي ثِ پضؿ ٢هٔبلح ٍ آوبي اكلي گشٍُ پضؿ٤ي دس ًَل دسهبى  ،اًالّ
سػبًي هي ًوبيذ .
 ثيوبسػتبى  ،دس صهبى پزيشؽ ثِ گيشًذُ خذهت ٍ هشاخٔبى دسثبسُ خذهبت ثيوبسػتبى آن اص دسهبًي ٍ ٗيش دسهبًي  ،هَاثي ٍ ّضيٌِ
ّبي ٟبثل پيؾ ثيٌي  ،ثيوِ ّبي ًشٟ ٙشاسداد ثيوبسػتبى ٍ هَاثي آى ّ ،وچٌيي ػيؼتن ّبي حوبيتي اًالّ سػبًي هي ًوبيذ .
 ثيوبسػتبى  ،دس كَستي  ِ٣اسائِ خذهبت ػالهت هٌبػت دس هَاسد اٍسطاًغ ه٠ذس ًجبؿذ پغ اص اسائِ خذهبت ػالهت هشٍسي ٍ
تَهيحبت الصم  ،صهيٌِ اًت٠بل گيشًذُ خذهت ثِ ٍاحذ هدْض سا ٛشاّن هي ًوبيذ .
 oپغ اص اًدبم اٟذاهبت هشٍسي ٍ پبيذاس ٣شدى ٍهٔيت ثيوبس  ،ثب تَهيح ٓلت اًت٠بل ثِ صثبى ػبدُ ٍ ٟبثل دس ١ثِ ثيوبس يب
ّوشاّبى ٍ ٛشاّن ٣شدى آهجَالًغ دس كَست ًيبص ٍ ثب تَخِ ثِ ؿشايي ثيوبس ً ،ؼجت ثِ آضام ٍي اٟذام هي ًوبيذ .
 ثيوبسػتبى اص گشٍّبي آػيت پزيش حوبيت هي ًوبيذ .
٣ ليِ ثيوبساًي  ِ٣ثشاي هـبس٣ت دسيً ٢شح تح٠ي٠بتي ثيوبسػتبًي تٔييي هيـًَذ ثبيذ دس خشيبى هٌب ْٛهَسد اًتِبس آى ٟشاس
گيشًذ.
 توبهي ثيوبساًي  ِ٣ثشاي هـبس٣ت دس يً ٢شح پظٍّـي دَٓت هيـًَذ ثبيذ دس خشيبى ًبساحتيْب ٍ خٌشّبي احتوبلي آى ٟشاس
گيشًذ .ثبيذ تَهيحبت ٣بهلي اص سٍؽ اخشايي آى  ِ٣ثبيذ هَسد پيگيشي ٟشاسگيشد ،ثِ اخشا دسآيذ ثِ ٍيظُ دسهَسد آى ثخؾ  ِ٣خٌجِ
تدشثي داسد دسيبٛت ٌٌ٣ذ.
 ثِ توبم ثيوبساًي  ِ٣ثشاي هـبس٣ت دس يً ٢شح تح٠ي٠بتي داًٍلت هيـًَذ ثبيذ گٜتِ ؿَد  ِ٣هيتَاًٌذ هـبس٣ت دس پظٍّؾ سا سد
ٌٌ٣ذ ٍ ٓذم هـبس٣ت دس آى دػتشػي ثِ خذهبت هشٍسي سا دس هَسد آًبى دچبس اختالل ٍ ًٍ ِٜٟخَاّذ ػبخت.
 خبًَادُ ثيوبس ًيض ثبيذ دس اتخبر تلويوبت هشثَى ثِ هشاٟجتْبي دسهبًي ثيوبس خَد هـبس٣ت ٌٌ٣ذ.
 ثيوبساى ثبيذ دس حل هٔوالت هشثَى ثِ تلوين گيشي دس هَسد هشاٟجت اص خَد ؿش٣ت ٌٌ٣ذ.
 ثيوبسػتبى ثبيذ اص اسائِ ّشگًَِ ساٌّوبيي پيؾ اص اًدبم هشاٟجت ثِ ثيوبس دسيٖ ًَسصد.
 ثيوبسػتبى ثبيذ هؼئلِ اهتٌبّ يب سد هشاٟجتْبي حوبيتي هذاٍم سا اص ًش ٙثيوبس هَسد تَخِ ٟشاسدّذ.
 توبهي ٣بسٌ٣بًي  ِ٣ثيوبساى دس حبل احتوبس ثشخَسد داسًذ  ،دس صهيٌِ اسائِ خذهبت هحتشهبًِ ٍ تَام ثب هْشثبًي ٍ ّوذسدي ثِ ثيوبساى
هزَ٣س ٓول هي ًوبيٌذ .
 ثيوبسػتبى ؿشايٌي ٛشاّن هي ًوبيذ  ِ٣گيشًذُ خذهت دس حبل احتوبس دس آخشيي لحِبت صًذگي خَيؾ اص هلبحجت ٍ ّوشاّي
اٛشادي  ِ٣هبيل ثِ ديذاسؿبى اػت ثشخَسداس گشدد.
 ثيوبساى ح ٞداسًذ ٍ ِ٣هْ خؼوبًي آًْب ثٌَس هٌبػت اسصيبثي ؿَد ٍ تحت هشاٟجت ٍ دسهبى ٟشاس گيشًذ.
 ثيوبسػتبى ثبيذ ًؼجت ثِ سً ْٛيبصهٌذيْبي ثيوبس  ،هحشهبًِ ثَدى  ،حشين ثيوبس  ،ايوٌي  ،حل ٍ ٛلل ؿ٤بيبت  ،خذهبت هزّجي ٍ
ػبيش خذهبت سٍحبًي  ،استجبًبت الصم ثشاي ثيوبس ٍ  ...تَخِ ٣بٛي هجزٍل داسد .








ثيوبسػتبى دس كَست دسخَاػت گيشًذُ خذهت ،تلَيش توبم اًالٓبت ثجت ؿذُ دس پشًٍذُ ثبليٌي سا دس دػتشع ٍي ٟشاس هي دّذ..
ثيوبسػتبى ؿشايٌي سا ٛشاّن ًوَدُ اػت  ِ٣دس توبم ثخؾ ّب ثخلَف ثخؾ ّبي هشاٟجت ٍيظُ  ،اػتٜبدُ اص پشػٌل ّوگي ثشاي
اسائِ خذهبت ثِ ثيوبساى ( ثِ ٍيظُ ثبًَاى )  ،دس كَست دسخَاػت ثيوبس  ،اه٤بى پزيش ثبؿذ .
 oدس ثيوبسػتبى اػتٜبدُ اص پشػٌل ّوگي ً ،جبيذ هبًٔي ثشاي ٣و ٢سػبًي َٛسي ثِ گيشًذُ خذهت ٍ هلذٍهيي ثبؿذ .
گيشًذُ خذهت آهَصؽ ّبي هشٍسي ثشاي اػتوشاس دسهبى سا دسيبٛت هي ًوبيذ .
چٌبًچِ ثيوبسػتبى هحذٍديتْبيي سا دس صهيٌِ ٓيبدت ٌٌ٣ذگبى  ،دسيبٛت ًبهِ  ،تلٜي يب ػبيش اؿ٤بل استجبًي ثشاي ثيوبس آوبل
هيٌ٤ذ هحذٍديتْبي هزَ٣س ثبيذ دس صهيٌِ هٌب ٍ ْٛهلبلح ثيوبس تَخيِ پزيش ثبؿذ.
ّش ًَّ هحذٍديت دس استجبًبت ثبيذ ثٌَس ٣بهل ثِ ثيوبس ٍ خبًَادُ اٍ تَهيح دادُ ؿَد ٍ ثب هـبس٣ت ثيوبس ثِ اخشا دس آيذ.
ّش ثيوبسي ثبيذ اص چگًَگي ح َٝ٠خَد ثِ ٌَٓاى ثيوبس ٣تجبً آگبُ ؿَد .





ثيوبسػتبى ثبيذ ًي اًدبم پظٍّـْب ٍ آصهبيـبت ثبليٌي  ِ٣هـبس٣ت خَد ثيوبس دس آى الصم اػت اص ح َٝ٠ثيوبس حوبيت ٌ٣ذ ٍ اص
آى ثِ دٛبّ پشداصد .
ثيوبسػتبى ٍاحذ ؿ٤بيبت سا ثِ ّوشاّبى اًالّ سػبًي هي ًوبيذ .
ثيوبسػتبى سهبيتوٌذي ثيوبساى ّش هبُ ثشسػي هي ًوبيذ .

هٌشَر حقَقي بيوار در ايراى
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿ٤ي اهيذٍاس اػت دس ػبيِ تٔبهل هٌبػت اسائِ دٌّذگبى ٍ گيشًذگبى خذهبت ػالهت ًؼجت ثِ
ٍُبي ٚخَد ٍ احتشام ثِ ح َٝ٠ديگشي ،ػالهت خبهِٔ دس ثبالتشيي ػٌح هو٤ي تبهيي گشدد .ثش ايي اػبع هٌـَس ح َٝ٠ثيوبس ثب ّذٙ
تجييي ح َٝ٠گيشًذگبى ايي خذهبت ٍ ثِ ؿشح ريل تٌِين گشديذُ اػت:
 1ـ ثيوبس ح ٞداسد دس اػشّ ٍٟت دسهبى ٍ هشاٟجت هٌلَة هَثش ٍ ّوشاُ ثب احتشام ٣بهل سا ثذٍى تَخِ ثِ َٓاهل ًظادي ٛ ،شٌّگي ٍ هزّجي
اص گشٍُ دسهبى اًتِبس داؿتِ ثبؿذ .
 2ـ ثيوبس ح ٞداسد هحل ثؼتشي  ،پضؿ ، ٢پشػتبس ٍ ػبيش آوبي گشٍُ هٔبلح خَد سا دس كَست توبيل ثـٌبػذ.
 3ـ ثيوبس ح ٞداسد دس خلَف هشاحل تـخيق ،دسهبى ٍ ػيش پيـشٛت ثيوبسي خَد اًالٓبت هشٍسي سا ؿخلبً ٍ يب دس كَست هبيل اص
ًشي ٞي٤ي اص ثؼتگبى اص پضؿ ٢هٔبلح دسخَاػت ًوبيذ  .ثِ ًَسي  ِ٣دس َٛسيت ّبي پضؿ٤ي ايي اهش ًجبيذ هٌدش ثِ تبخيش دس اداهِ دسهبى ٍ
يب تْذيذ خبًي ثيوبسي گشدد.
 4ـ ثيوبس ح ٞداسد ٟجل اص هٔبيٌبت ٍ يب اخشاي دسهبى ،اًالٓبت هشٍسي دس خلَف َٓاسم احتوبلي ٍ يب ٣بسثشد ػبيش سٍؽ ّب سا دس حذ
دس ١خَد اص پضؿ ٢هٔبلح دسيبٛت ٍ دس اًتخبة ًْبيي دسهبى هـبس٣ت ًوبيذ .
 5ـ ثيوبس ح ٞداسد دس كَست توبيل ؿخلي ٍ ٓذم تْذيذ ػالهتي آحبد خبهِٔ ًج ٞهَاصيي ٟبًًَي سهبيت ؿخلي خَد اص خبتوِ دسهبى سا
آالم ٍ يب ثِ ديگش هشا٣ض دسهبًي هشاخِٔ ًوبيذ .
 6ـ ثيوبس ح ٞداسد خْت ح َٜحشين ؿخلي خَد اص هحشهبًِ هبًذى هحتَاي پشًٍذُ پضؿ٤يً ،تبيح هٔبيٌبت ٍ هـبٍسُ ّبي ثبليٌي خض دس
هَاسدي  ِ٣ثش اػبع ٍُبيٟ ٚبًًَي اص گشٍُ هٔبلح آالم كَست هي گيشد ،اًويٌبى حبكل ًوبيذ .
 7ـ ثيوبس ح ٞداسد اص ساصي داسي پضؿ ٍ ٢ديگش آوبي تين هٔبلح خَدثشخَسداس ثبؿذ ثِ ًَس ثبليٌي اٛشادي  ِ٣هؼت٠يوبً ثش سًٍذ دسهبى
ؿش٣ت ًذاسًذ ،هََ٣ل ثِ ٣ؼت اخبصُ ثيوبس خَاّذ ثَد.
 8ـ ثيوبس ح ٞداسد اص دػتشػي ثِ پضؿ ٢هٔبلح ٍ ديگش آوبي اكلي گشٍُ هٔبلح دس ًَل هذت ثؼتشي اًت٠بل ٍ پغ اص تشخيق اًويٌبى
حبكل ًوبيذ.
 9ـ ثيوبس ح ٞداسد ثب ٣ؼت اًالّ ٣بهل اص ًَّ ٔٛبليت ّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ثيوبسػتبى  ِ٣ثش سٍي ػالهتي ٍ دسهبى اٍ هَثشًذ ،توبيل ٍ
سهبيت ؿخلي خَد ثِ هـبس٣ت دسهبًي سا آالم ٍ يب دس هشاحل پظٍّؾ اص اداهِ ّو٤بسي خَدداسي ًوبيذ.
 01ـ ثيوبس ح ٞداسد دس كَست هشٍست آضام ٍ اداهِ دسهبى اص ػبيش هشا٣ض دسهبًي ٟجالً اص هْبست گشٍُ هٔبلح ،هيضاى تٔشّ ِٛب ٍ پَؿؾ ثيوِ
اي خذهبت دس هش٣ض دسهبًي هٌلْ گشدد.

آييي ًاهِ اخالق پرستاری









پشػتبس خذهبت خَد سا ثب سٓبيت احتشام ثِ ثيوبس ٍ ثذٍى تَخِ ثِ ٍهٔيت اٟتلبدي  ،هضايبي ٛشدي ٍ ثْذاؿتي ٍي اسائِ هيذّذ .
پشػتبس اًالٓبت هحشهبًِ هشثَى ثِ ثيوبس سا ح َٜهيٌ٤ذ.
پشػتبس هلضم ثِ حٜ٣ َٜبيت دس پشػتبسي اػت .
پشػتبس ثشاي ح َٜحش ِٛپشػتبسي دس پيـجشد اػتبًذاسدّب هـبس٣ت داسد.
پشػتبس صهبًي  ِ٣هشاٟجت ثْذاؿتي ٍ ايوٌي ثيوبس ثِ ٍػيلِ ٔٛبليتْبي ًبهٌبػت ٍ ٗيشاخالٟي اٛشاد ديگش ثِ خٌش هي اٛتذ ثشاي
حشاػت اص ثيوبس ٍ خبهِٔ ٍاسد ٓول هيـَد.
پشػتبس دس ٟجبل آوبل پشػتبسي اًدبم ؿذُ ثشاي ّش ثيوبس پبػخگَ ٍ هؼئَل اػت.
پشػتبس دس گؼتشؽ هذاٍم هٌبثْ ٓلوي ٍ ٓولي ايي حش ِٛهـبس٣ت داسد.
پشػتبس ثوٌَِس پبػخگَيي ثِ احتيبخبت ثْذاؿتي ثيوبساى ثب آوبي حشّ ِٛبي پضؿ٤ي ّو٤بسي داسد.
















پشػتبس ّويـِ ثِ گًَِ اي ٓول هيٌ٤ذ  ِ٣هٌب ٍ ْٛػالهتي ثيوبساى ٍ هشاخِٔ ٌٌ٣ذگبى ح َٜؿَد ٍ ثْجَد يبثذ.
پشػتبساى ثبيذ هٌوئي ؿَد  ِ٣دس ثخؾ يب دس دايشُ ٔٛبليتؾ ٓول يب ٜٗلتي دس خْت صيبى سػبًذى ثِ هٌب ٍ ْٛهَٟٔيت ٍ اهٌيت
ثيوبساى اًدبم ًگيشد.
پشػتبس ثبيذ داًؾ ٍ كالحيت حش ِٛاي خَد سا ح ٍ َٜثْجَد ثخـذ.
پشػتبس ثبيذ ثِ ّشگًَِ هحذٍديت ّبيي  ِ٣دس داًؾ ٍ كالحيت اٍ ثبٓث ً٠ق دس اًدبم ٍُي ِٜؿَد آتشاٌ٣ ٙذ.
پشػتبس ؿشايي سا ثشاي ايوي تش ثَدى هحيي ٍ اًدبم ٓول٤شد هبّشاًِ تش هيؼش هيؼبصد.
پشػتبس ثب ثيوبساى ٍ خبًَادُ ّبي آًْب ثٌَس ٍاهح ٍ هـخق سٛتبس هي ٌ٣ذ ٍ اػت٠الل ٍ دس ٍ ١احتشام آًْب سا دسهَسد ثشًبهِ
سيضي ٍ اًدبم هشاٟجتْب دسًِش داسد.
پشػتبس ثب هشاٟجيي حش ِٛاي ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ ديگش ٣ؼبًي  ِ٣دس ٛشاّن ٣شدى هشاٟجتْب ػْين ّؼتٌذ ثب حغ ّو٤بسي ٍ تٔبٍى
هت٠بثل سٛتبس هيٌ٤ذ  ،ثِ ٍيظُ ٌّگبهي  ِ٣هشاٟجت ثِ كَست تيوي اًدبم هيـَد ثبيذ ثِ دس ١ه٠بم ٍ ؿبى ّو٤بساى احتشام ثگزاسد.
پشػتبس ؿٌبخت ٍ احتشام ثِ ٍيظگي ّب ٍ ؿبى ٍ ه٠بم ثيوبس ٍ هشاخِٔ ٌٌ٣ذگبى سا دس ًِش هيگيشد ٍ ٌّگبم ثشًش٣ ٙشدى ًيبصّبي
هشاٟجتي آًْب ٍ ،يظگيْبي هزّجي ٍ ًؼجت ّبي ؿخلي ٍ ٛب٣تَسّبي ديگش سا ًبديذُ ًوي گيشد.
پشػتبس توبم اًالٓبت هحشهبًِ ٍ ثب اّويتي سا  ِ٣دس ًَل اًدبم ٍُي ِٜاص ثيوبس ٍ هشاخِٔ ٌٌ٣ذگبى ثِ دػت هي آٍسد ح َٜهي
ًوبيذ ٍ تٌْب دس خبيي  ِ٣اخبصُ ثيوبس  ،دػتَس ٣تجي دادگبُ ٍ يب ح َٜهٌبٓ ْٛوَهي خبهِٔ هَسد ًِش اػت آى سا دس حذ ًيبص اٛـب
هيٌ٤ذ.
پشػتبس ّشگًَِ ٍهٔيتي سا ً ِ٣ويتَاًذ دس آى ثٌَس ايوي ٍ هٌبػت ثشاي ثيوبس هشاٟجت اًدبم دّذ گضاسؽ هيذّذ.
پشػتبس دس ٔٛبليتْبيي  ِ٣ثبٓث ثبال سٛتي ػٌح آگبّي تخللي هيـَد  ،هـبس٣ت هيٌ٤ذ.
پشػتبس دس تالؿْبي تخللي ثشاي اخشا ٍ ثْجَد اػتبًذاسدّبي پشػتبسي هـبس٣ت هيٌوبيذ.
پشػتبس اًالٓبت هشثَى ثِ ثيوبس سا هح ٍَٜهيذاسد ٍ اص ٛبؽ ؿذى آًْب خلَگيشي هيٌ٤ذ تب اص ح َٝ٠ثيوبس حوبيت ٌ٣ذ.

