
 

 

 "منشور حقوق بیمار"

اػبع لبٖ٘ٛ اػبػي تٛجٝ ثٝ وشأت ٚاالي يىبيه افشاد جبٔؼٝ ٔتؼٟذ ثٝ حفظ ٚ احتشاْ ثٝ وشأت ا٘ؼبٖ ٞب ٔي ثبؿٙذ.ايٗ أش دس ؿشايػ ثيٕبسي اص إٞيت ٚيظٜ اي ثشخٛسداس اػت. ثش 

دسٔب٘ي سا ثشاي يىبيه افشاد وـٛس تأٔيٗ وٙذ. ثش ايٗ اػبع اسائٝ خذٔبت ػالٔت ثبيذ ػبدال٘ٝ  -  ا٘ؼب٘ي اص اصَٛ پبيٝ ٘ظبْ جٕٟٛسي اػالٔي ثٛدٜ ، دِٚت ٔٛظف اػت خذٔبت ثٟذاؿتي

  .ٚ ٔجتٙي ثش احتشاْ ثٝ حمٛق ٚ سػبيت وشأت ا٘ؼب٘ي ثيٕبساٖ صٛست پزيشد

ٚ تحىيٓ ساثؽٝ  ٟبي ٚاالي ا٘ؼب٘ي ٚ ٔجتٙي ثش فشًٞٙ اػالٔي ٚ ايشا٘ي ٚ ثش پبيٝ ثشاثشي وشأت راتي تٕبٔي ٌيش٘ذٌبٖ خذٔبت ػالٔت ٚ ثب ٞذف حفظ ، استمبايٗ ٔٙـٛس ثب تٛجٝ ثٝ اسصؿ

  .ا٘ؼب٘ي ٔيبٖ اسائٝ وٙٙذٌبٖ ٚ ٌيش٘ذٌبٖ خذٔبت ػالٔت تٙظيٓ ؿذٜ اػت

 ٔحٛس اَٚ : دسيبفت ٔؽّٛة خذٔبت ػالٔت ثيٕبس اػت

 ٞب،اػتمبدات فشٍٞٙي ٚ ٔزٞجيجبؿذ. ؿبيؼتٝ ؿأٖ ٚ ٔٙضِت ا٘ؼبٖ ٚ ثب احتشاْ ثٝ اسصؽ – 1

 ثش پبيٝ صذالت،ا٘صبف،ادة ٚ ٕٞشاٞي ثب ٟٔشثب٘ي ثبؿذ. – 2

 فبسؽ اص ٞشٌٛ٘ٝ تجؼيط اصجّٕٝ لٛٔي،فشٍٞٙي،ٔزٞجي،٘ٛع ثيٕبسي ٚ جٙؼيتي ثبؿذ. -3

 ثش اػبع دا٘ؾ سٚص ثبؿذ. – 4

 ٔجتٙي ثش ثشتشي ٔٙبفغ ثيٕبس ثبؿذ. – 5

 تٛصيغ ٔٙبثغ ػالٔت ٔجتٙي ثش ػذاِت ٚ اِٛيت ٞبي دسٔب٘ي ثيٕبساٖ ثبؿذ. – 6

 ثخـي ثبؿذ. ٔجتٙي ثش ٕٞبٍٞٙي اسوبٖ ٔشالجت اػٓ اص پيـٍيشي،تـخيص،دسٔبٖ ٚ تٛاٖ – 7

 ٞبي غيشظشٚسي ثبؿذ. س٘ج ٚ ٔحذٚديتدٚساص تحٕيُ دسد ٚ  ثٟٟٕشاٜ تأٔيٗ وّيٝ أىب٘بت سفبٞي پبيٝ ٚ ظشٚسي ٚ ثٝ – 8

 پزيش جبٔؼٝ اصجّٕٝ وٛدوبٖ،ص٘بٖ ثبسداس،ػبِٕٙذاٖ،ثيٕبساٖ سٚا٘ي،ص٘ذا٘يبٖ،ٔؼّٛالٖ رٞٙي ٚ جؼٕي ٚ افشاد ثذٖٚ ػشپشػت داؿتٝ ثبؿٙذ. ٞبي آػيت اي ثٝ حمٛق ٌشٜٚ تٛجٝ ٚيظٜ – 9

 ٚلت ثيٕبس ثبؿذ. تشيٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ٚ ثب احتشاْ ثٝ دس ػشيغ – 11

 ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔتغيشٞبيي چٖٛ صثبٖ،ػٗ ٚ جٙغ ٌيش٘ذٌبٖ خذٔت ثبؿذ. -11

 ؿذٜ ثبؿذ. ثش اػبع ظٛاثػ تؼشيف( ٞبي اٚسطا٘غ،ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ تب ٔيٗ ٞضيٙٝ ٚ دس ٔٛاسد اِىتيٛ )غيش فٛسي دس ٔشالجت – 12 

 اص اسائٝ خذٔبت ظشٚسي ٚ تٛظيحبت الصْ،صٔيٙٝ ا٘تمبَ ثيٕبس ثٝ ٚاحذ ٔجٟض فشاٞٓ ٌشدد. وٝ اسائٝ خذٔبت ٔٙبػت ٕٔىٗ ٘جبؿذ الصْ اػت پغ ٞبي اٚسطا٘غ،دسصٛستي دس ٔشالجت – 13

اِٛلٛع ٞؼت خذٔبت ثبٞذف حفظ آػبيؾ ٚي اسائٝ ٌشدد.ٔٙظوٛس اص آػوبيؾ،وبٞؾ دسد ٚ س٘وج     ثشٌـت ٚ ٔشي ثيٕبس لشيت دس ٔشاحُ پبيب٘ي حيبت ثيٕبس وٝ ٚظؼيت ثيٕبس غيشلبثُ -14

 خٛاٞذ ٕٞشاٜ ٌشدد. اؽ دس صٔبٖ احتعبس حك داسد دس آخشيٗ ِحظبت ص٘ذٌي خٛيؾ ثب فشدي وٝ ٔي سٚا٘ي،اجتٕبػي،ٔؼٙٛي ػبؼفي ٚي ٚ خب٘ٛادٜ ثيٕبس،تٛجٝ ثٝ ٘يبصٞبي

 ٔحٛس دْٚ : اؼالػبت ثبيذ ثٝ ٘حٛ ٔؽّٛة ٚ ثٝ ٔيضاٖ وبفي دس اختيبس ثيٕبس لشاس ٌيشد.

 ٔفبد ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس دس صٔبٖ پزيشؽ.– 1

 ٞبي حٕبيتي دس صٔبٖ پزيشؽ. ثيٙي ثيٕبسػتبٖ اػٓ اص خذٔبت دسٔب٘ي ٚ غيش دسٔب٘ي ٚ ظٛاثػ ثيٕٝ ٚ ٔؼشفي دػتٍبٜ ٞبي لبثُ پيؾ ٞضيٙٝظٛاثػ ٚ  -2

 ٞبي ؿغّي اي اػعب ٌشٜٚ پضؿىي ٔؼئَٛ اسائٝ ٔشالجت ٚ ديٍش سدٜ ٘بْ ٔؼئِٛيٗ ٚ ستجٝ حشفٝ -3

 ٌيشي ثيٕبس. آٌٟي ٚ ػٛاسض آٖ ٚ ٘يض وّيٝ اؼالػبت تأثيشٌزاس ٚ سٚ٘ذ تصٕيٓ ػٛاسض احتٕبِي آتـخيص ثيٕبسي،پيؾ ٞبي تـخيصي دسٔب٘ي ٚ ٘مبغ لٛت ٚ ظؼف ٞش سٚؽ ٚ سٚؽ -4

 ٘حٜٛ دػتشػي ثٝ پضؿه ٔؼبِج ٚ اػعبءاصّي ٌشٜٚ پضؿىي دس ؼَٛ صٔبٖ.- 5

 جبٞبت سا دسخٛاػت ٕ٘بيذ.ؿذٜ دس پشٚ٘ذٜ خٛد دػتشػي ٚ تصٛيش آٖ سا دسيبفت ٚ تصحيح اؿت تٛا٘ذثٝ اؼالػبت ثجت ثيٕبس ٔي-6

 ٌيشي آصادا٘ٝ ثيٕبس دس دسيبفت خذٔبت ػالٔت ثبيذ ٔحتشْ ؿٕشدٜ ؿٛد. ٔحٛس ػْٛ : حك ا٘تخبة ٚ تصٕيٓ

 ػٙٛاٖ ٔـبٚس. ا٘تخبة پضؿه ٔؼبِج دس چبسچٛة ظٛاثػ ٚا٘تخبة ٚ ٘ظشخٛاٞي اص پضؿه دْٚ ثٝ – 1

ٞبي پيـٟٙبدي پغ اص آٌبٞي اص ػٛاسض احتٕبِي ٘بؿي اص پزيشؽ يب  ٌيشي ٞؼت لجَٛ يب سد دسٔبٖ يٕبس ٚاجذ ظشفيت تصٕيٓثجت اػالْ ٘ظش لجّي ثيٕبس دس ٔٛسد الذأبت دسٔب٘ي وٝ ث –2

 دٞذ. سد آٖ ٍٔش دس ٔٛاسد خٛدوـي يب ٔٛاسدي وٝ أتٙبع اص دسٔبٖ، ؿخص ديٍشي سا دس ٔؼشض خؽشلشاس ٔي

 ثش دسيبفت اؼالػبت وبفي ٚ جبٔغ ثبؿذ. ٌيشي ثيٕبس ثبيذ آصادا٘ٝ ٚ آٌبٞب٘ٝ ٔجتٙي ا٘تخبة ٚ تصٕيٓ-3

 ؿٛد. پغ اص اسائٝ اؼالػبت،صٔبٖ الصْ ٚ وبفي ثٝ ثيٕبس جٟت تصٕيٓ ٌيشي ٚ ا٘تخبة دادٜ ٔي-4

 ٔجتٙي ثش احتشاْ ثٝ حشيٓ خصٛصي ثيٕبس ٚ سػبيت اصُ ساصداسي ثبؿذ. ذثبي ٔحٛس چٟبسْ : اسائٝ خذٔبت ػالٔت

 سػبيت اصُ ساصداسي ساجغ ثٝ اؼالػبت ٔشثٛغ ثٝ ثيٕبس اِضأي اػت ٍٔش دس ٔٛاسدي وٝ لبٖ٘ٛ آٖ سا اػتثٙب وشدٜ ثبؿذ. – 1

 دس وّيٝ ٔشاحُ ٔشالجت اػٓ اص تـخيصي ٚ دسٔب٘ي ثبيذ ثٝ حشيٓ خصٛصي ثيٕبس احتشاْ ٌزاؿتٝ ؿٛد.ظشٚسي اػت ثذيٗ – 2

 صي ثيٕبس فشاٞٓ ٌشدد.ٔٙظٛس وّيٝ الذأبت الصْ جٟت تعٕيٗ حشيٓ خصٛ

 تٛا٘ٙذ ثٝ اؼالػبت دػتشػي داؿتٝ ثبؿٙذ. ؿٛ٘ذ،ٔي فمػ ثيٕبس ٚ ٌشٜٚ دسٔب٘ي ٚ افشاد ٔجبص اص ؼشف ثيٕبس ٚ افشادي وٝ ثٝ حىٓ لبٖ٘ٛ ٔجبص تّمي ٔي – 3

ٚاِذيٗ وٛدن دس تٕبْ ٔشاحُ دسٔبٖ حك وٛدن ٞؼت ٍٔش ايٙىوٝ ايوٗ   ثيٕبس حك داسد دس ٔشاحُ تـخيصي اصجّٕٝ ٔؼبيٙبت،فشد ٔتؼٟذ خٛد سا ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ.ٕٞشاٞي يىي اص  – 4

 ٞبي پضؿىي ثبؿذ. أشثش خالف ظشٚست

 ٘ظبْ وبسآٔذ سػيذٌي ثٝ ؿىبيبت حك ثيٕبس اػت. ٔحٛس پٙجٓ: دػتشػي ثٝ

 بت ػالٔت ثٝ تؼبٔالت ريصالح ؿىبيت ٕ٘بيذ.ٞش ثيٕبس حك داسد دس صٛست ادػبي ٘مط حمٛق خٛد وٝ ٔٛظٛع ايٗ ٔٙـٛس اػت ثذٖٚ اختالَ دس ويفيت دسيبفت خذٔ -1

 داس٘ذ اص ٘حٜٛ سػيذٌي ثٝ ؿىبيبت خٛدآٌبٜ ؿٛ٘ذ. ثيٕبساٖ حك – 2

 تشيٗ صٔبٖ ٕٔىٗ ججشاٖ ؿٛد. وٙٙذٌبٖ خذٔبت ػالٔت ثبيذ پغ اص سػيذٌي ٚ اثجبت ٔؽبثك ٔمشسات دس وٛتبٜ خؼبست ٘بؿي اص خؽبي اسائٝ – 3

ٌيش٘وذٜ لوب٘ٛ٘ي جوبيٍضيٗ     ػٟذٜ تصٕيٓ ٔزوٛس دس ايٗ ٔٙـٛس ثٝ –ٌيشي ثبؿذ،اػٕبَ وّيٝ حمٛق ثيٕبس  وٝ ثيٕبس ثٝ ٞش دِيُ فبلذ ظشفيت تصٕيٓ دس اجشاي ٔفبد ايٗ ٔٙـٛس دسصٛستي*

 ٌيشي سا ثٕٙبيذ. ؼشيك ٔشاجغ ريشثػ دسخٛاػت تجذيذ٘ظش دس تصٕيٓتٛا٘ذ اص  ٌيش٘ذٜ جبيٍضيٗ ثشخالف ٘ظش پضؿه، ٔب٘غ دسٔبٖ ثيٕبس ؿٛد پضؿه ٔي خٛاٞذ ثٛد.اِجتٝ چٙب٘چٝ تصٕيٓ

 تٛا٘ذ دس ثخـي اص سٚ٘ذ دسٔبٖ ٔؼمٛال٘ٝ تصٕيٓ ثٍيشد، ثبيذتصٕيٓ اٚ ٔحتشْ ؿٕشدٜ ؿٛد ٌيشي اػت،أب ٔي چٙب٘چٝ ثيٕبسي فبلذ ظشفيت وبفي ثشاي تصٕيٓ


