
حقوق گیرندگان خدمت

سلیمانیخانم : ارائه دهنده 
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مفاهیم و واژه ها

وامتيازاتكهجامعهيكبرحاكممقرراتوقواعدمجموعه:حقوق
.شناسدميرسميتبهافرادبرايراخاصياختيارات

خدماتدريافتجهتخدمتدهندهارائهبهكهكسي:بيمار
.شودميمعرفيدرمانيبهداشتي
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تاريخچه

الميهاعانتشاربابيمارحقوقمنشورتدوينبرايحركتانگيزه
خواستارمردمآندركهشدآغاز1947سالدربشرحقوقجهاني
اجتماعيوبهداشتيخدماتبهدسترسيبرايحقوقبرابري
.شدند

حاديهاتكرد،منتشررابيمارحقوقاعالميهكهايحرفهگروهاولين
.بود1959سالدرپرستاريملي

ارانبيمحقوقاليحهآمريکاهايبيمارستانانجمن1973سالدر
حقوقاليحهعنوانتحترامستندواجراييهايمثالهمراهبه

.كردمنتشربيماران
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پزشکيجهانيانجمنبيمارحقوقمنشور

(1981-1995ليسبوناعالميه)

جهانيبهداشتسازماناروپايياجالسبيمارحقوقبيانيهي

(1994آمستردام)

(2002رم،)اروپابيمارانحقوقمنشور

تاريخچهيبيانيههايحقوقبيمار4



تاريخچهيبيانيههايحقوقبيمار
منشورحقوقبيماردركشورهايجهان

منشورحقوقبيماردرمالزي

منشورحقوقبيماردرهنگكنگ

منشورحقوقبيماردرنيوزلند

منشورحقوقبيماردرايتاليا

منشورحقوقبيماردراسلوواكي

منشورحقوقبيماردرافريقايجنوبي

منشورحقوقبيماردركانادا
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حقوق بیمار در ايران

ودرمان،بهداشتوزارتتوسط1380سالدربیمارحقوقمنشور
.بودبند10شاملکهگرديدتدوينپزشکیآموزش

یزمینهدرمجددبررسیلذا.بودهايیکاستیدارایمنشوراين
سالماهآباندرجديدمنشوروگرفتصورتبیمارحقوقمحورهای

گاهدانشتمامیبهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتتوسط1388
.گرديدابالغها
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هادینبايدبیمارستان هاسالمت،خدماتارائه یارکانازيکیبه عنوان
آنانخانواده یوبیمارانمسؤولیت هایوحقوقبهاحترامودركبرای
.ارندگذاحترامآنبهوبودهواقفمراقبتاخالقیجنبه هایبهوباشند
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ارائهونگیرندگابینفعاالنهمشارکتنیازمندکارآمدسالمتنظام
بهتراماحصادقانه،ومناسبارتباط.می باشدسالمتخدماتکنندگان

ه یالزمموجود،تفاوت هایبهنسبتحساسیتوشخصیارزش های
.استبیمارازمطلوبمراقبت

8



تسالمخدماتگیرندگانودهندگانارائهمناسبتعاملسايهدر
درجامعهسالمتديگری،حقوقبهاحتراموخودوظايفبهنسبت

قوقحمنشوراساساينبر.شودمیتامینممکنسطحباالترين
رديدهگتنظیمخدماتاينگیرندگانحقوقتبیینهدفبابیمار
.است
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بينشوارزش

احترامربمبتنیوعادالنهبايدسالمتخدماتارائهاساسی،قانوناساسبر
واارتق،حفظهدفباوباشدبیمارانانسانیکرامترعايتوحقوقبه

تنظیممتسالخدماتگیرندگانوکنندگانارائهمیانانسانیرابطهتحکیم
.گردد
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منشورحقوقبيماردرايران

دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است:محوراول.

بیمار قرار گیرداطالعات بايد به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار:محوردوم  .
ايد حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دريافت خدمات سالمت ب:محورسوم

.  محترم شمرده شود

مار و ارائه خدمات سالمت بايد مبتنی بر احترام به حريم خصوصی بی:محورچهارم
.  رعايت اصل رازداری باشد

دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکايات :محورپنجم

.  حق بیمار است
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حقبرخورداريازمراقبتودرمانمناسبوبا
كيفيتباال

هداشتیبنیازهایبادرمانیوبهداشتیمراقبتی،خدماتکهداردحقبیمار
وبهداشتیپیشگیری،هایمراقبتاين.کنددريافتراخوددرمانیو

هیچبدونعادالنهطوربهوهمهبرایدسترسیقابلوموجودبايددرمانی،
.گرددارائهتبعیضگونه

يعا  سرپزشکی،هایفوريتمورددرويژهبهمواردتمامدرداردحقبیمار
.شودرسیدگیویوضعبه
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حقبرخورداريازمراقبتودرمانمناسبوبا
كيفيتباال

•هایمراقبتتحتدارندحقاجتماعی،موقعیتازنظرصرفمردمعموم
بودهرسیدستقابلعمومبرایکههايیمراقبت.گیرندقراردرمانیوبهداشتی

.باشندایحرفهاستانداردهایبامطابقو

•اتخدماين.شودبرخورداراحترامباتوأمدقیقمراقبتازداردحقبیمار
رنگتنگرفنظردربدونونژادیتبعیضبدوندوستانه،بشرعادالنه،بايد

.باشدهزينهپرداختمنبعومذهبشغل،ملیت،جنسیت،پوست،
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حقبرخورداريازمراقبتودرمانمناسبوبا
كيفيتباال

عواقبازداردحقوکندردرادرماندهد،میاجازهقانونکهآنجاتاداردحقبیمار
.شودآگاهخودتصمیم

تمراقبامردرمستقیمطوربهکهافرادیتوسطنظارتومعاينهداردحقبیمار
.نپذيردراندارندشرکت

شودبرخوردارپیوستهوهماهنگدرمانیوبهداشتیمراقبتازداردحقبیمار.

برعالوه.کندپیداادامهمقبولیحددرمراقبتکهباشدداشتهانتظارداردحقبیمار
تواندمیزمانیچهدروچگونهکجا،درپزشکان،ازکدامیکبهکهبداندقبلازاين

.باشدداشتهدسترسی
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حقبرخورداريازمراقبتودرمانمناسبوبا
كيفيتباال

ازدرمانیوبهداشتیهایمراقبتتداوممنظوربهداردحقبیمار
کهمؤسساتیودرمانیوبهداشتیخدماتدهندگانارائهکلیههمکاری

.باشدبرخورداردارند،فعالیتزمینهايندر

بهاحترامرعايتباداردحقدرمانیمرکزدرشدهپذيرشبیمارهر
وآموزشمعاينه،موردوبستریویخصوصیمحیطوویشخصیت

دروتنهابايدمداخلهگونههرکهمعناستبداناين.گیردقراردرمان
د،دارننقشویدرمانومراقبتدرمستقیمطوربهکهافرادیحضور
.گیردصورت
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حقبرخورداريازاطالعات

شپیودرمانخود،بیمارینوعدربارهکاملیوجديداطالعاتداردحقبیمار
برایکهنیبیابهبايدتوضیحاتاين.کنددريافتخودمعالجپزشکازآگاهی
نظرازیمارببهتوضیحاتیچنیندادنوقتی.شودمطرحباشد،فهمقابلبیمار

ازکهمناسبیشخصاختیاردربايدفوقاطالعاتنیست،صحیحپزشکی
پزشکنامداردحقبیمار.شودگذاشتهاست،شدهمعرفیبیمارطرف

.بداندراخودمراقبتکنندههماهنگ
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حقبرخورداريازاطالعات

پزشکازراضروریاطالعاتنامه،رضايتامضایبرایداردحقبیمار
،پزشکیهایفوريتدرجزبهآگاهانهرضايتبرای.آورددستبهخود
ودرمانعوارضتشخیصی،ودرمانیخاصروششاملاطالعاتاين
.استناتوانیاحتمالیمدت
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حقبرخورداريازاطالعات

بیماروقتیياداردوجودديگریدرمانهایراهکههنگامی
نايکند،درخواستدرمانهایروشسايربارابطهدراطالعاتی
.ودشگذاشتهویاختیاردرفهمقابلوسادهزبانبهاطالعات

یودرمانياتشخیصمسئولکهاشخاصینامداردحقبیمار
.بداندراهستند

موزشیآمراکزبابیمارستانارتباطگونههردربارهداردحقبیمار
بهکهجايیتاديگردرمانیوبهداشتیمراقبتهایسازمانو

نامباراهاآنونمايدکسباطالعشود،میمربوطویدرمان
.بشناسد
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حقبرخورداريازاطالعات

درویتدرخواسبهتوانحددربیمارستانکهباشدداشتهانتظارداردحقبیمار
ابیارزيبهنسبتاستموظفبیمارستان.دهداثرترتیبخدماتارائهمورد

بایدرمانمراکزسايربهبیمارارجاعياوویازمراقبتارائهوبیماروضعیت
دادناگرر،ديگدرمانیمراکزبهبیمارانتقالهنگام.کنداقدامامرفوريتبهتوجه

انتقالزوملدربارهبايدمعالجپزشکباشد،مجازپزشکینظرازبیماربهاطالعات
.دهدتوضیحبیماربرایداد،انجامانتقالجایبهتوانمیکهديگرکارهایو

ارد،دمصداقویمورددرکهبیمارستانجاریمقرراتوقوانینازداردحقبیمار
.شودمطلع

19



حقبرخورداريازاطالعات

بتمراقبهمربوطهایگیریتصمیمکلیهدردارد،حققانونیطوربهبیمار
.باشدداشتهآگاهانهمشارکتخوددرمانیوبهداشتی

هاآناتدهندآموزشبیمارانبهراخودازمراقبتنحوهبايددرمانیمراکزکارکنان
دستسالمتیازمطلوبیسطحبهوشوندمطلعخوداساسینیازهایازبتوانند
.يابند

نمايدحاصلاطالعمراقبتمراحلتمامدرخودحقوقکلیهازداردحقبیمار.
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حقبرخورداريازاطالعات

کهاآنجتادرمانیمرکزآزمايشیهایدرمانبهمربوطهایبرنامهازداردحقبیمار
ی،درمانهایروشازاينبرعالوه.کندکسباطالعشود،میمربوطویدرمانبه
مطلع،شودمیارائهدرمانیمراکزسايردرویبیماریباارتباطدرکهایگونهبه

.گردد

هداشتیبوپزشکیخدماتدهندهارائهافرادکلیهتخصصوهويتازداردحقبیمار
.شودمطلع
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حقبرخورداريازاطالعات

ی توضیح قبل از انتقال بیمار به مرکز درمانی ديگر، بايد علت انتقال برای و
.  داده شود

 بیمار حق دارد حداقل يک روز قبل از ترخیص، از زمان ترخیص خود آگاه
وی حق دارد در مورد به موقع بودن ترخیص با متخصصین مشورت. شود
.نمايد
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حقبرخورداريازاطالعات
 توکپی فحق دارد در هنگام ترخیص از کلیه اوراق پرونده پزشکی خود بیمار

ود داشته عالوه بر اين بايد دسترسی راحت به مدارك پزشکی خ. نمايدتهیه 
.باشد

ت بیمار حق دارد صورتحساب کامل خدماتی را که در مراکز درمانی درياف
ورد آن کرده است، صرف نظر از منبع پرداخت کننده آن، بررسی کند و در م

.توضیح بخواهد
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حقبرخورداريازاطالعات

 بیمار حق دارد توضیحات کاملی در مورد نحوه دريافت کمک های مالی از منابع
رکز عمومی و خصوصی، به منظور تأمین هزينه خدمات بیمارستانی، از کارکنان م

.درمانی دريافت کند

کندبیمار حق دارد در ارتباط با برنامه درمانی خود، اطالعات صحیح و کاملی دريافت .
تیار او اين اطالعات بايد به زبان قابل فهم برای بیمار و به طريق مورد نیاز وی در اخ

ان در اختیار در صورت لزوم، تعبیر و تفسیر اين اطالعات بايد به صورت رايگ. قرار گیرد
.وی قرار گیرد

بیمار حق دارد طی درخواستی، پرونده پزشکی خود را بررسی و مطالعه کند.
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حقبرخورداريازاطالعات

مترجميکهبدارندحقکنند،صحبتمحلیزبانبهتوانندنمیکهبیمارانی
.باشندداشتهدسترسی

عیتوضمورددرمتخصصینباخودهزينهبادرخواستی،طیداردحقبیمار
.کندمشورتخودپزشکی

ماتخددارو،هزينهنظیردرمانیوبهداشتیخدماتزمینهدرداردحقبیمار
.کنددريافتراکافیاطالعات…وجراحیپزشکی،

ماریبیجزئیاتازاوازنمايندگیبهاستالزمکهراافرادیداردحقبیمار
.نمايدانتخابباشند،مطلعوی
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حقبرخورداريازحريمشخصي

باارتباطدراطالعاتی،وشخصینظرازوی،شخصیحريمداردحقبیمار
ها،نترزيد،(معالجپزشکازغیربه)ديگرپزشکانبیمارستان،کارکنان
رعايتمارانبیديگروپرستارانمتخصصین،پزشکی،دانشجويانها،اينترن
.شود

رددگرعايتبیمارشخصحريمبايدپزشکی،مراقبتبرنامهاجراحیندر.
احتیاطابوباشدمحرمانهبايدبیمارمعالجهومعاينهمشاوره،دربارهگفتگو
.شودانجامکامل

بهربوطمهایپروندهوارتباطاتکلیهکهباشدداشتهانتظارداردحقبیمار
.بماندمحرمانهویمراقبت
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حقبرخورداريازحريمشخصي

گرددترعايبیمارشخصیحريمبايدپزشکیمراقبتبرنامهاجرایحیندر.
درضورحبرایباشند،میبیمارازمراقبتدرگیرمستقیمطوربهکهافرادی
.بگیرنداجازهبیمارازبايدمعاينهومصاحبههنگام

ترعايدرمانومعاينهمصاحبه،هنگامبهویشخصیحريمداردحقبیمار
.شود

گرددمراعاتمالقاتهنگامبهویشخصیحريمداردحقبیمار.
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حقرعايتمحيطخصوصيبيمار

رعايتدرمانومعاينهمصاحبه،حیندرویشخصیحريمداردحقبیمار
.شود

گرددرعايتمالقاتهنگامویشخصیحريمداردحقبیمار.

وصیخصمالقاتياتلفنطريقازبستریمدتطولدرکهداردحقبیمار
.باشدداشتهدسترسیخودآشنايانبه

ردچهبیمار،برایشدهانجاماقداماتبودنخصوصیوآرامشحفظحقبه
.شودگذاشتهاحترامبايدآموزشی،موارددرچهودرمانیموارد
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حقبرخورداريازاطالعات

ايقانونیموارددرجزبهبیمارپزشکیپروندهدرموجوداطالعاتکلیه
بماندمحرمانهبايدبیمههایشرکتدرخواست

محرمانهویدرمانومراقبتهزينهپرداختمنبعتابخواهدداردحقبیمار
.بماند

گامهنبهبايدبیمارپزشکیمداركاطالعاتازمحافظتوبودنمحرمانهحق
.گرددرعايتالکترونیکیاشکالبههاآنتبديلواطالعاتپردازش
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حقرضايتآگاهانه

ولیتمسئاصلعنوانبهکهاستجديدومهمنگرشيکنامهرضايت
کهدارداينبرداللتنظريهاين.استآمدهوجودبهپزشکیقوانیندر
برايشکهدرمانیروشيادرمانمورددرداردحقبالغوعاقلفردهر

وغبالانسانهرواقعدر.گیردتصمیمدارد،ضرورتياشدهتوصیه
نظردراوبرایکهدرمانیروشگونههربهنسبتبايدذيصالحوعاقل
سبکبدونکهاستبديهیوباشدراضیوآگاهقبلازاند،گرفته
.شودمیمحسوبجرمکاریچنینویرضايت
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حقرضايتآگاهانه

ایهدرماندربارهمختصریوواضحتوضیحاتداردحققانونیطوربهبیمار
مان،درعوارضشاملتوضیحاتاين.کنددريافتسادهزبانبهپیشنهادی
قیتموفاحتمالمیزانوآيدمیپیشبهبودیازپسمعموال کهمشکالتی

اواهانه،آگرضايتبدونکهشوددادهاطمینانبايدبیماربه.استدرمانیروش
.گرفتنخواهدقراردرمانیهیچتحت
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حقرضايتآگاهانه

وینونیکوضعیتنامه،رضايتامضایازقبلداردحققانونیطوربهبیمار
.شودارزيابیواضحوکاملصحیح،طوربهدرمان،انجامعدمعواقبو

خود،بیمارینوعدربارهکاملیاطالعاترضايت،اعالمازقبلداردحقبیمار
هایروشسايروپیشنهادیدرمانعوارضمعالج،پزشکپیشنهادیدرمان
.کنددريافتفهمقابلوسادهزبانیبهموجوددرمانی
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حقرضايتآگاهانه

یدنبخشبهنسبتراخودرضايتعدميارضايتکهداردحقبیمار
.نمايداعالمبیمارانسايربهاعضاپیوندمنظوربهخودعضو

اينبا.استپزشکیمداخلهگونههرالزمهبیمارآگاهانهرضايتاخذ
قفمتوراآنياورزدامتناعپزشکیمداخلهازداردحقبیماریهروجود
ادآحبرایتهديدیبهمنجرویدرمانعدمکهشرايطیدرمگرنمايد،
.گرددجامعه
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حقرضايتآگاهانه

انجامی،پزشکضرورتونباشدممکنبیمارازنامهرضايتاخذکهصورتیدر
بیمارازنامهرضايتاخذبهنیازینمايد،اعالمضروریرادرمانیمداخله
ردهکاعالمممنوعرادرمانیمداخلهانجامقبل،ازبیماراينکهمگرنیست
.باشد

نظربهکهدرمانیاقدامانجامبابیماروکیلياقانونینمايندهکهمواردیدر
باراودخنظراستموظفپزشککند،مخالفتاست،بیمارصالحبهپزشک
معلیرغاضطراری،موارددروگذاردشوربهبیمارقانونینهاديانماينده
انجامست،ابیمارصالحبهکندمیفکرکهرااقدامیقانونی،نمايندهمخالفت

.دهد
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حقاستقاللرأي

رد،بگیتصمیمآزادانهخودبهمربوطمسائلدربارهداردحقبیمارهر
.سازدمطلعتصمیمشعواقبازرابیماراستموظفپزشک

وصیتشخیفرآينديادرمانگونههرداردحقآگاهوبالغعاقل،بیمارهر
اطالعاتازداردحقبیمارهر.نپذيرديابپذيردخودمورددررادرمانی
.شدبابرخوردارخوددرماننحوهخصوصدرتصمیماتخاذمنظوربهالزم،
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حقاستقاللرأي

التتمايبیانبهقادرياودادهدستازراخودهوشیاریبیمارکهمواردیدر
هنامرضايتبايدباشدممکنکهزمانهردرنیست،خودهایخواستهو

.شودگرفتهویقانونینمايندهياویازدرمانی

ركترادرمانیمرکزداردحقمالی،وجسمانیوضعیتازنظرصرفبیمار
آندرهککندامضارااینامهترخیصبايدبیمارسازمان،تركازقبل.کند

خارجیدرمانمراکزازپزشکانتوصیهخالفبربیمارکهشوددادهتوضیح
.استشده
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حقداشتنآرامش

وردهادکنندهرفعاقداماتمشمولبايدپزشکیجاریدانشحددربیمار
.باشدخودآالم

باشدمینهايیمراقبتمشمولبیمارهر.

داردراطوالنیدردناكآزمايشاتانجامازخودداریحقبیمار.

منظوربهانتخاب،موردروحانیازراالزمهایمساعدتداردحقبیمارهر
.دارددريافتروحیآرامش
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حقابرازاعتراضوشکايت

میتهگذاشپازيرویقانونیحقوقکهصورتیدرداردحقبیماریهر
.نمايدشکايتواعتراضشود،

اين.داردرادرمانیوبهداشتیخدماتمورددراعتراضحقبیمار
دادهبیمارهبمنطقیپاسخوگیردقراررسیدگیموردبايدبیمارشکايات

.شود
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حقجبرانخسارت

عاتاطالاشتباه،ازناشیخسارتجبرانبهنسبتداردحقبیماریهر
.نمايدکسبآگاهیافتادهتأخیربهوناقص

ردخصوصبهمواردتمامدرسريعرسیدگیخواستارداردحقبیمار
.باشدپزشکیهایفوريتموارد

میهکخودوکیلبهروزشبانهساعاتتمامدردارندحقبیمارانکلیه
سیدسترکند،دفاعحقوقشانازوکردهنظراظهارهاآنجانبازتواند
.باشندداشته
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مهمترينارزشهاييكهدرحرفهپرستاريبايدموردلحاظقرار
گيرد

بیمار و حفظ شأن و کرامت انسانی / احترام به مددجو

 نوعدوستی و همدلی

 پايبندی به تعهدات حرفه ای

پذيری و وجدان کاری پاسخگويی، مسوولیت

 عدالت در خدمت رسانی

تعهد به صداقت و وفاداری
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مهمترينارزشهاييكهدرحرفهپرستاريبايدموردلحاظ
قرارگيرد

 حفظ حريم خصوصی بیماران و تعهد به رازداری و امانتداری

 ارتقاء صالحیت علمی و عملی پرستاران به طور مداوم

ارتقاء آگاهی از مقررات حرفه ای و دستورالعمل های اخالقی و رعايت
ها آن

رتباط احترام متقابل با ساير ارائه دهندگان مراقبت سالمت و برقراری ا
مناسب با آنان 

بیمار /احترام به استقالل فردی مددجو

 شفقت و مهربانی
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دانشجو وحقوق بیمار

بايددانشجو:

بیمار معرفی کند/ خود را با ذکر نام، عنوان و نقش حرفه ای به مددجو .

کارت شناسايی را همیشه همراه داشته باشد.

 بیمار و حفظ شان وی انجام دهد/با احترام کامل به مددجورا ارايه مداخالت .

سبک بیمار را صرفنظر از سن، جنس، نژاد، موقعیت، وضعیت اقتصادی/خواسته های مددجو ،
. هدزندگی، فرهنگ، مذهب، باورهای سیاسی و توانايی جسمی او، مورد توجه و مالحظه قرار د

 دهدانجام مراقبت ها را مبتنی بر دانش روز و قضاوت صحیح .

د مددجوارتباطی همراه با مالطفت در رفتار و کالم داشته باشد، به نحوی که با جلب اعتما /
. بیمار بتواند نیازها و نگرانی های بیمار را دريابد
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