
 ایران در بیمار منشورحقوق

 ها انسان کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد یکایک

 برخژرردار  اي ویژه   اهمیت از بیماري شرایط در امر این .هستند

 از انسژانی  واالي کرامژت  به ترجه اساسی قانرن اساس بر. است

 اسژت  مرظژ   دولژت  ، بژرد   میاسال جمهرري نظام پایه اصرل

 تژممین  کشژرر  افراد یکایک براي را درمانی - بهداشتی خدمات

 بر مبتنی و عادالنه باید سالمت خدمات ارائه اساس این بر . کند

 .پذیرد صررت بیماران انسانی کرامت رعایت و حقرق به احترام

 فرهنگ بر مبتنی و انسانی واالي ارزشهاي به ترجه با منشرر این

 گیرنژدگان  تمامی ذاتی کرامت برابري پایه بر و ایرانی و میاسال

 انسژانی  رابطژه  تحکیم و ارتقا ، حفظ هدف با و سالمت خدمات

 شژد   تنظژیم  سژالمت  خدمات گیرندگان و کنندگان ارائه میان

 .است

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت 1-

 :باید سالمت خدمات ارائه - 

 اعتقاااات  ارزشااا   باه  احتااا   باا  و انسان منزلت و شان ستهشای  1-1 

 ؛ باشد مذهبی و فاهنگی

 ؛ باشد ماابانی با همااه و انصاف ااب صداقت  ي پایه با  1-2 

 ناو   ماذهبی   فاهنگای   قاومی   جملاه  تبعیضااز  هاگونه از فارغ  1-3 

 ؛ باشد جنسیتی و بیماري

 ؛ باشد روز اانش اساس با 1-4 

 ؛ باشد بیمار منافع باتاي با یمبتن  1-5

 ارمانی هاي اولویت و عدالت با مبتنی سالمت منابع توزیع مورا ار 1-6

 ؛ باشد بیماران

 تشایی،   پیشاگیاي   از اعا   مااقبت ارکان هماهنگی با مبتنی  1-7 

 ؛ باشد توانبیشی و ارمان

 زا اور باه  و ضااوري  و پایاه  رفااهی  امکانات کلیه تامین همااه به  1-8

 ؛ باشد غیاضاوري محدوایتااي و رنج و ارا تحمیل

 

 

                                      (1) 

 

 

 جملژه  از جامعه آسیبپذیر گروههاي حقرق به ویههاي ترجه  1-9

 معلژرالن  زنژدانیان،  روانی، بیماران سالمندان، باردار، کردکان،زنان

 ؛ باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمی و ذهنی

 ؛ باشد بیمار قتو به احترام با و ممکن زمان سریعترین در 1-10

 جژن   و سژن  زبژان،  چژرن  متغیرهایی گرفتن نظر در با   1-11

 ؛ باشد خدمت گیرندگان

 بژه  ترجه بدون ،(اورژان ) فرري و ضروري مراقبتهاي در  1-12 

 (لکتیژر ا (غیرفژرري  مژرارد  در .گیژرد  صررت آن ي هزینه تممین

 ؛ باشد شد  تعری  ضرابط براساس

 کژه  صررتی در (،)اورژان  يفرر و ضروري مراقبتهاي در  1-13 

 ي ارائژه  از پژ   اسژت  الزم نباشژد،  ممکژن  مناسب خدمات ارائه

 واحژد  بژه  بیمژار  انتقال زمینه الزم، ترضیحات و ضروري خدمات

 گردد؛ فراهم مجهز

 قابژل  غیژر  بیمژاري  وضژعیت  کژه  حیات پایانی مراحل در 1-14

 آسایش حفظ هدف با باشد می الرقرع قریب بیمار مرگ و برگشت

 به ترجه بیمار، رنج و درد کاهش آسایش از منظرر .گردد ارائه وي

 در اش خژانراد   و وي عژاففی  و معنري اجتماعی، روانی، نیازهاي

 آخژرین  در دارد حژ   احتضژار  حال در بیمار .است احتضار زمان

 .گردد همرا  خراهد می که فردي با خریش زندگی لحظات

 در کافی میزان به و مطلوب نحو به باید اطالعات 2-

 گیرد قرار بیمار اختیار

 :باشد ذیل مرارد شامل باید افالعات محتراي 2-1 .

 ؛ پذیرش زمان در بیمار حقرق منشرر مفاد   2-2-1

 از اعژم  بیمارسژتان  بینژی  پیش قابل هاي هزینه و ضرابط2-1-2 

 هژاي  سیستم معرفی و بیمه ضرابط و درمانی غیر و درمانی خدمات

 ؛ پذیرش زمان در حمایتی

 پزشژکی  گرو  اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤولیت نام،   2-1-3

 ارتباط و دانشجر و پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئرل
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 و روش هژر  قرت و ضع  نقاط و درمانی و تشخیصی روشهاي   2-1-4

 نیژز  و آن عرارض و آگهی پیش بیماري، تشخیص ، آن احتمالی عرارض

 ؛ بیمار گیري تصمیم روند در تمثیرگذار افالعات ي کلیه

 گژرو   اصژلی  اعضژاي  و معژالج  پزشک به دسترسی ي نحر    2-1-5

 ؛ درمان فرل در پزشکی

 .دارند پهوهشی ماهیت که اقداماتی ي کلیه   2-1-6

 ؛ درمان استمرار براي ضروري هاي آمرزش ارائه  2-1-7 

 : باشد ذیل صررت به باید عاتافال ارائه ي نحر   2-2 

 از بیمژار  شژرایط  با متناسب و مناسب زمان در باید افالعات  2-2-1

 و تحصیالت زبان، جمله از وي فردي ویهگیهاي و درد و اضطراب جمله

 :که این مگر گیرد، قرار وي اختیار در درك تران
 

 سژبب  فژرق  افالعژات  ي ارائه ي واسطه به درمان شروع در تمخیر  -

 اقژدام  از پژ   افالعژات  انتقژال  صررت این در ).گردد بیمار به سیبآ

 (.شرد انجام باید مناسب زمان اولین در ضروري،

 نماید امتناع امر این از افالعات، دریافت ح  از افالع علیرغم بیمار -

 شرد، شمرد  محترم بیمار خراست باید صررت این در که

 قرار جدي خطر معرض در را یرینسا یا وي بیمار، افالع عدم اینکه مگر

 ؛ دهد

 ي پروند  در شد  ثبت افالعات ي کلیه به تراند می بیمار   2-2-2

 و نمرد  دریافت را آن تصریر و باشد داشته دسترسی خرد بالینی

 .نماید درخراست را آن در مندرج اشتباهات تصحیح

 دریافهت  در بیمهار  آزادانهه  گیري تصمیم و انتخاب حق -3

 .شود شمرده محترم باید متسال خدمات
 

 :میباشد ذیل مرارد دربار  گیري تصمیم و انتخاب حدود  3-1

 سژالمت  خدمات ي کنند  ارائه مرکز  و معالج پزشک انتخاب  3-1-1 

 ؛ ضرابط چارچرب در

 ؛ مشاور عنران به دوم پزشک از خراهی نظر و انتخاب  3-1-2

 

(3)              



 از افمینان با پهوهش، گرنه درهر شرکت عدم یا شرکت  3-1-3 

 خدمات دریافت نحر  و تداوم در تمثیري وي گیري تصمیم اینکه

 ؛ داشت نخراهد سالمت

 از آگژاهی  از پژ   پیشژنهادي  هاي درمان رد یا قبرل  3-1-4 

 مژرارد  در مگژر  آن رد یژا  پژذیرش  از ناشژی  احتمژالی  عرارض

 در را دیگژري  شژخص  درمژان  از امتناع که مراردي یا خردکشی

 میدهد؛ قرار يجد خطر معرض

 در آتی درمانی اقدامات مررد در بیمار قبلی نظر اعالم   3-1-5

 بژه  و ثبژت  میباشژد  گیري تصمیم ظرفیت واجد بیمار که زمانی

 تصژمیم  ظرفیت فقدان زمان در پزشکی اقدامات راهنماي عنران

 خدمات کنندگان ارائه نظر مد قانرنی مرازین رعایت با وي گیري

 .گیرد قرار بیمار جایگزین  گیرند وتصمیم سالمت

 :میباشد ذیل مرارد شامل گیري تصمیم و انتخاب شرایط  3-2 

 ، آگاهانژه  و آزادانژه  باید بیمار گیري تصمیم و انتخاب  3-2-1

 )دوم بنژد  در کررمژذ ( ع جام و کافی افالعات دریافت بر مبتنی

 ؛ باشد

 جهژت  بیمار به کافی و الزم زمان افالعات، ارائه از پ   3-2-2

 .شرد داد  انتخاب و گیري تصمیم

 حریم به احترام بر مبتنی باید سالمت خدمات ارائه 4-

 .باشد رازداري اصل رعایت و )خلوت حق(بیمار خصوصی

 به مربرط افالعات ي کلیه به راجع رازداري اصل رعایت  4-1 -

 کژرد   اسژتننا  را آن قانرن که مراردي در مگر است الزامی بیمار

 ؛ باشد

 باید درمانی و تشخیصی از اعم مراقبت مراحل ي کلیه در  4-2 

 بدین است ضروري .شرد گذاشته احترام بیمار خصرصی حریم به

 بیمژار  خصرصی حریم تضمین جهت الزم امکانات ي منظررکلیه

 گردد؛ فراهم

 و بیمژار  فژرف  از مجژاز  افراد و درمانی گرو  و بیمار فقط  4-3

 بژه  میتراننژد  میشژرند  تلقژی  مجژاز  قژانرن  حکم به که افرادي

 باشند؛ داشته دسترسی افالعات
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 فرد معاینات، جمله از تشخیصی مراحل در دارد ح  بیمار  4-4 

 در کردك والدین از یکی همراهی .باشد داشته همرا  را خرد معتمد

 خالف بر امر این اینکه مگر باشد می کردك ح  درمان مراحل تمام

 .باشد پزشکی ضرورتهاي
 

 حهق  شهاایات  به رسیدگی کارآمد نظام به ترسیدس 5-

 .است بیمار

 کژه  خژرد  حقژرق  نقض ادعاي صررت در دارد ح  بیمار هر  5-1 

 خژدمات  دریافت کیفیت در اختالل بدون است، منشرر این مرضرع

 ؛ نماید شکایت صالح ذي مقامات به سالمت

 خژرد  شژکایت  نتایج و رسیدگی نحر  از دارند ح  بیماران   5-2

 ؛ شرند  آگا

 بایژد  سالمت خدمات کنندگان ارائه خطاي از ناشی خسارت 5-3 

 ممکژن  زمان کرتاهترین در مقررات مطاب  اثبات و رسیدگی از پ 

 .شرد جبران
 

 فاقژد  دلیلژی  هر به بیمار که صررتی در منشرر این مفاد اجراي در

 در مژذکرر  -بیمار حقرق ي کلیه اعمال باشد، گیري تصمیم ظرفیت

 خراهد جایگزین قانرنی ي گیرند  تصمیم ي عهد  بر -ررمنش این

 پزشک، نظر خالف بر جایگزین ي گیرند  تصمیم چنانچه البته .برد

 ذیژربط  مراجژع  فریژ   از میترانژد  پزشک شرد، بیمار درمان مانع

 .بنماید را گیري تصمیم در نظر تجدید درخراست

 اما است، گیري تصمیم براي کافی ظرفیت فاقد که بیماري چنانچه

 بایژد  بگیژرد،  تصژمیم  معقرالنژه  درمان روند از بخشی در میتراند

  شرد شمرد  محترم او تصمیم

 منابع: 

 و درمان بهداشت، وزارت سري از ابالغی بیمار، حقرق منشرر

 پزشکی آمرزش
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 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

 

 

 منشور حقوق بیمار

 خانم مغرور-واحد حقرق گیرند  خدمت

 جهت آمرزش درمانجریان

 

 


