
 

 یا ژهیو تیاهم از ماریب طیراش در امر نیا ند؛شبای م انسانها کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد کیکای       

 موظف دولت و بوده یاسالم جمهور نظام هیپا اصول از یانسان یواال کرامت به توجه یاساس قانون اساس بر. است برخوردار

 یمبتن عادالنه، دیبا سالمت خدمات ارائه اساس نیا بر. دینما نیتام رشوک افراد کیکای راب رای درمان یتش بهدا خدمات است

 و یانسان یواالی ارزشها به توجه با ماریب حقوق رشومنبپذیرد.  صورت مارانیب انیانس کرامت تیرعا و حقوق به احترام بر

 و ارتقاء حفظ، هدف با و سالمت خدمات رندگانیگی متمای ذات کرامت بریبرا هیپا بر و یرانیا و یاسالم فرهنگ بر یمبتن

 .است دهش میتنظ سالمت خدمات رندگانیگ و کنندگان ارائه انیم یانسان رابطه میتحک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمت رندگانیگ حقوق تیرعا  

 .است بیمار حق سالمت خدمات مطلوب دریافت. 1

 .ردیگ قرار ماریب اریاخت در یکاف زانیم به و مطلوب نحو به دیبا اطالعات. 2

 شمرده محترم دیبا سالمت خدمات افتیدر در ماریب آزادانه رییگ میتصم و انتخاب حق. 3

 .شود

 رازداری اصل تیرعا و ماریب یخصوص میحر به احترام بر یمبتن دیبا سالمت خدمات ارائه. 4

 .باشد

 . است ماریب حق اتیشکا به یدگیرس کارآمد نظام به یدسترس. 5



 

 

 

 

 

 : دیبا سالمت خدمات ارائه

 .باشد یومذهب یفرهنگ اعتقاداتو  ها ش ارز به احترام وبا انسان ومنزلت شان ستهیشا *

 ، انصاف، ادب و همراه با مهربانی باشد.صداقت ی هیپا بر *

 ی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.قوم جمله از ضیتبع گونه هر از فارغ *

 .باشد ماریب منافع یبرتر بر یمبتنو  باشد روز دانش براساس  *

 .باشد مارانیب یدرمان یها تیواولو عدالت بر یمبتن سالمت منابع عیتوز مورد در *

 .باشد یتوانبخش و درمان ،صیشخی، تریشگیپ از اعم مراقبت ارکان یهماهنگ بر یمبتن *

 .باشد یضرور ریغ یها تی ومحدود ورنج درد لیتحم دوراز وبه یوضرور هیپا یرفاه امکانات هیکل نیتام همراه هب *

ار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، ، زنان باردکودکان جمله از جامعه ریپذ بیآس یها گروه حقوق به یا ژهیو توجه *

 معلوالن ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست باشد.

 .باشد ماریب وقت به احترام وبا ممکن زمان نیتر عیسر در *

 ن، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.زبا چون یها ریمتغ گرفتن درنظر اب *

 بری )الکتیو( فور ریغ موارد در. ردیگ صورت آن ی نهیهز نیتام به توجه بدونی )اورژانس( وفور یضرور یها مراقبت در *

 .باشد شده فیتعر ضوابط اساس

 ی ارائه از پس است الزم نباشد ممکن مناسب خدمات ارائه که یصورت دری )اورژانس( وفور یضرور یها مراقبت در *

 .گردد فراهم واحدمجهز به ماریب انتقال نهیزم الزم حاتیوتوض یضرور خدمات

است ماریب حق سالمت خدمات مطلوب افتیدر  



 یو شیآسا حفظ باهدف باشد یم الوقوع بیقر ماریب ومرگ برگشت قابل ریغ یماریب تیوضع که اتیح یانیپا مراحل در *

 اش وخانوادهی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و روان یازهاین به توجه ماریب ورنج درد کاهش شیآسا از منظور.گردد ارائه

 یخواهد همراه گردد.م  که یفرد با شیخو یزندگ لحظات نیآخر در دارد حق احتظار حال در ماریب باشدیم ارضاحت زمان در

 

 

 

 :باشد لیذ موارد شامل دیبا اطالعات یمحتوا

 رشیپذ زمان در ماریب حقوق منشور مفاد *

ی ها ستمیس یومعرف مهیب وضوابط یدرمان ریوغ یدرمان خدمات از اعم مارستانیب ینیب شیپ قابل یها نهیوهز ضوابط *

 رشیپذ زمان در یتیحما

 وارتباط، پرستار و دانشجو و پزشک جمله از مراقبت ارائه مسئول یپزشک گروه یاعضا یا حرفه ی ورتبه تیمسئولنام،  *

 .گریکدی با ها آن یا حرفه

ی آگه شیپن، تشخیص بیماری، آ یاحتمال وعوارض روش هر وقوت ضعف ونقاط یودرمان یصیتشخ یها روش *

 ماریب یریگ میتصم  روند در گذار ریتاث اطالعات ی هیکل زیون آن وعوارض

 درمان طول در یپزشک گروه یاصل یواعضا معالج پزشک به یدسترس نحوه *

 ی دارند.پژوهش تیماه که یاقدامات هیکل * 

 درمان استمرار یبرا یضرور یها آموزش ارائه*  

 : باشد لیذ صورت به دیبا اطالعات ارائه نحوه

، زبان جمله از یو یفرد یها یژگیوو ودرد اضطراب جمله از ماریب طیشرا با ومتناسب مناسب زمان در دیبا اطالعات *

 فوق اطالعات ی ارائه ی واسطه به درمان شروع در ریتاخ: که نیا مگر ردیگ قرار یو اریاخت در درک توان وتحصیالت  

د(. شو انجام دیبا مناسب زمان نیاول در یضرور اقدام از پس اطالعات انتقال صورت نیا درد )گرد ماریب به بیآس سبب

 شود شمرده محترم ماریب خواست دیبا صورت نیا در که دینما امتناع امر نیازا اطالعات افتیدر حق از اطالع رغمیعلبیمار 

 .دهد قرار یجد خطر معرض در را نیریسا ای یو ماریب اطالع عدم نکهیمگرا

ردیگ قرار ماریب اریاخت در یکاف زانیم به و مطلوب نحو به دیبا اطالعات  



 نموده افتیدر را آن ریتصو و باشد داشته یدسترس خود ینیبال ی پرونده در شده ثبت العاتاط ی هیکل به تواند یم ماریب *

 .دینما درخواست را آن در مندرج اشتباهات حیتصح و

 

 

 

 

 : باشد یم لیذ موارد درباره یریگ میوتصم انتخاب محدوده

 طضواب چارچوب در سالمت خدمات ی کننده ارائه ومرکز معالج پزشک انتخاب *

 مشاور عنوان به دوم پزشک از یخواه ونظر انتخاب *

 خدمات  افتیدر ونحوه تداوم در یریتاث  یو یریگ میتصم نکهیا از نانیاطم با پژوهش هرگونه در شرکت عدم ای شرکت *

 .داشت نخواهد سالمت

 ای یخودکش موارد در مگر آن رد ای رشیپذ از یناش یاحتمال عوارض از یآگاه از پس یشنهادیپ ی ها درمان رد ای قبول *

 .دهد یم قرار یجد خطر معرض در را یگرید شخص درمان از امتناع که یموارد

 د:باش یم لیذ موارد شامل یریگ میوتصم انتخاب طیشرا

 ع )مذکور در بند دوم( باشد.وجام یکاف اطالعات افتیدر بر یمبتن وآگاهانه آزادانه دیبا ماریب یریگ میوتصم انتخاب  *

 .شود داده انتخاب و یریگ میتصم جهت ماریب به یوکاف الزم زمان اطالعات زارائها پس *

 

 

 

 

 

 

 محترم دیبا سالمت خدمات فتایدر در ماریب آزادانه ريیگ میتصم و انتخاب حق

.شود شمرده  



 

 

 

 

 کرده استثنا را آن قانون که یموارد در مگر است یالزام ماریب به مربوط اطالعات ی هیکل به راجع یدار راز اصل تیرعا *

 .باشد

 نیبد است یضرور شود گذاشته احترام ماریب یخصوص میحر به دیبا یودرمان یصیتشخ از اعم مراقبت مراحل ی هیکل در *

 .گردد فراهم ماریب یخصوص میحر نیتضم جهت الزم امکانات ی هیمنظورکل

 اطالعات توانندبهیم شوندیم یتلق مجاز قانون حکم به یماروافرادیب طرف از مجاز وافراد یدرمان وگروه ماریب فقط *

 باشند داشته یدسترس

 کودک نیوالد از یکی یهمراه باشد داشته همراه را خود معتمد فرد ناتیمعا جمله از یصیتشخ مراحل در دارد حق ماریب *

 .باشد یپزشک یها ضرورت برخالف امر نیا نکهیا مگر باشد یم کودک حق درمان مراحل تمام در

 

 

 

 

 افتیدر تیفیک در تاللاخ بدون است منشور نیا موضوع که خود حقوق نقض یادعا صورت در دارد حق ماریب هر *

 .دینما تیشکا صالحیذ مقامات به سالمت خدمات

 .شوند آگاه خود تیشکا جیونتا یدگیرس نحوه از دارند حق مارانیب *

 زمان نیتر کوتاه در مقررات مطابق واثبات یدگیرس از پس دیبا سالمت خدمات کنندگان ارائه یخطا از یناش خسارت *

 .شود جبران ممکن

 

 اصل تیرعا و ماریب یخصوص میحر به احترام بر یمبتن دیبا سالمت خدمات ارائه

باشد رازداري  

  است ماریب حق اتیشکا به یدگیرس کارآمد نظام به یدسترس


