منشور حقوق بیمار
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*دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است:
& .ارائه خدمات سالمت بايد :شايسته و متناسب با منزلت انسان و با احترام به ارزشها ،اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد و
فاقد هرگونه تبعیض نژادی
& .در مورد توزيع منابع سالمت مبتني بر عدالت و اولويت های درماني بیماران و در سريع ترين زمان باشد.
& .توجه ويژهای به حقوق گروههای آسیب پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار ،سالمندان ،بیماران رواني ،زندانیان،
معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد
& .در مراقبتهای ضروری و فوری (اورژانس) ،بدون توجه به تأمین هزينهی آن صورت گیرد .؛
& .در مراقبتهای ضروری و فوری (اورژانس) ،در صورتیكه ارائه خدمات مناسب ممكن نباشد ،الزم است پس از ارائهی
خدمات ضروری و توضیحات الزم ،زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
& .بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردی كه ميخواهد همراه گرددوموارد عاطفی ودینی
فرد را در نظر بگیرند.

*اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد:
& .اطالعات مربوط به ضوابط و هزينههای قابل پیش بیني بیمارستان و ضوابط بیمه در واحد پذيرش
اطالعات مربوط به بیماری و روشهای تشخیصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن
& .اطالعات در مورد نحوهی دسترسي به پزشك معالج و اعضای اصلي گروه پزشكي در طول درمان
اطالعات در مورد كلیهی اقداماتي كه ماهیت پژوهشي دارند.

*حق انتخاب و تصميمگيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود:
& .انتخاب پزشك معالج و مركز ارائهكنندهی خدمات سالمت در چارچوب ضوابط.
& .انتخاب و نظر خواهي از پزشك دوم به عنوان مشاور .
& .شركت يا عدم شركت درهر گونه پژوهش ،با اطمینان از اينكه تصمیمگیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دريافت خدمات
سالمت نخواهد داشت.
& .قبول يا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودكشي يا
مواردی كه امتناع از درمان شخص ديگری را در معرض خطر جدی قرار ميدهد.
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*ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل
رازداري باشد:

& .رعايت اصل رازداری راجع به كلیه ی اطالعات مربوط به بیمار الزامي است مگر در مواردی كه قانون آن را استثنا كرده
باشد.
& .در كلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیصي و درماني بايد به حريم خصوصي بیمار احترام گذاشته شود.
& .فقط بیمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی كه به حكم قانون مجاز تلقي ميشوند میتوانند به اطالعات
دسترسي داشته باشند.
& .بیمار حق دارد در مراحل تشخیصي از جمله معاينات ،فرد معتمد خود را همراه داشته باشد .همراهي يكي از والدين
كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر خالف ضرورتهای پزشكي باشد.

*دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار است:
& .هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است ،بدون اختالل در كیفیت دريافت خدمات
سالمت به مقامات ذی صالح شكايت نمايد.
& .بیماران حق دارند از نحوه رسیدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند.
& .خسارت ناشي از خطای ارائه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از رسیدگي و اثبات مطابق مقررات در كوتاهترين زمان
ممكن جبران شود.

رد اجراي مفاد اين منشور رد صورتی هك بیمار هب ره دليلی افقد ظرفيت تصمیمگيري باشد ،اعمال كليهي حقوق بیمار رب عهدهي ولی اقنونی
بیمار می باشد .البته چنانهچ ولی اقنونی بیمار رب خالف نظر زپكش ،مانع ردمان بیمار شود ،زپكش میتواند از طريق مراجع ذريبط
ردخواست تجديد نظر رد تصمیمگيري را بنمايد.

