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  GT-PA-156:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

  99بهار

 05256453-56تلفن تماس :          

 منشور حقوق بیمار

بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، موثرر و    -1

همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی فرهرگر ر  و      

 مذهب  از گروه درمان انتظار داشته باشد.                                        

بیمار حق دارد محل بستری ،پزشک ،پرستار و سایر اعضای گروه -2

 معالج را بشگاسد.

بیمار حق دارددر خصوص مراحل تشخیر،،درمران و سریرر         -3

پیشرفت بیمارخود اطالعات ضروری را شخصا ویا در صورت تمایرل  

 از طریق یک  از وابست ان از پزشک معالج درخواست نماید 

بیمار حق داردقبل از معایگات و اجرای درمان اطالعات ضروری --4

در خصوص عوارض احتمال  و یا کاربرد سایر روشها را در حد درک   

خود از پزشک معالج دریافت ودر انتخاب شیوه نرهرایر  درمران       

 مشارکت نماید.

بیمار حق دارددرصورت تمایل شخص  و عدم تهدید سالمتر   --5

آحاد جامعه طبق موازین قانون  رضایت شخص  خود از خراترمره      

 درمان را اعالم و یا به دی ر مراکز قانون  مراجعه نماید.

بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخص  خوداز محرمانه ماندن --6

 محتوای پرونده اطمیگان حاصل نماید.

بیمار حق دارد از رازداری پزشک ودی ر اعضای تیرم مرعرالرج       -7

 برخوردار باشد.                                                                                              

بیمار حق دارد از دسترس  به پزشک معالج و دی ر اعضای گروه -8

 درمان در طول بستری و پس از ترخی، اطمیگان حاصل نماید.

بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سرایرر   -9

مراکز درمان  ،فعال از مهارت گروه معالج میزان تعرفه ها و پوشر   

 بیمه مطلع گردد.

 منشور حقوق کارکنان

از انجاییکه توفیق خدمت به بیماران ئ نجات جان انسان ها در 

زمره عبادت قرار دارد و نجات جان یک انسان از سوی شارع 

مقدس با نجات جان تمام  انسانها برابر محسوب شده است :     

کارکگان بیمارستان  برای ارائه خدمت  به بیمار  همراه با -1

احساس رضایت مگدی از حق وحقوق  برخوردارند که تحت 

 عگوان مگشور حقوق کارکگان  به شرح ذیل م  باشد.

پرسگل بیمارستان حق دارند در قبال ارایه مراقبت مطلوب و -2

 موثر از جانب بیمار و همراهام مورد احترام قرار گیرند.

پرسگل حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانون  و بر اساس -3

اصول علم  و دستورالعمل های مصوب به ارائه خدمت و  روش 

 های درمان  اقدام نمایگد.

پرسگل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و -4

 موثرمحیط  آرام و امن داشته باشگد.

پرسگل حق دارند از هر گونه تعرض و پرخاش ری گفتاری و -5

 کرداری احتمال  توسط بیماران و همراهان در امان باشگد.

پرسگل بیمارستان حق دارند بر اساس شرح وظایف و زیر نظر -6

مسئول مربوطه بر اساس قوانین  در انجام وظایف قانون  خود 

 مستقل باشگد.

پرسگل حق دارند از سلوک مگاسب و تکریم از سوی مسئولین       -7

 کارکگان،ماموران دولت ،بازرسان بیمار و همراهان برخوردار باشگد

پرسگل حق دارند از حمایت و  مساعدت قضای  از سوی -8

مسئولین ،در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغل   مورد پی رد 

 قرار م  گیرد،برخوردار باشگد.

 اصول برقراری  ارتباط موثر  

 و رعایت حقوق گیرنده خدمت
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در مورد گفته های گویگده سواالت به جا بپرسید )چرا،ک                  

،کجا،چطور(یا گفته های او را جمع بگدی کگید )یعگ  مگظورت ایگه            

که ......(تا مطمئن شوید که مگظور او را فهمیده اید اما وسط حرف              

 مخاطب نپرید.

ب  اعتگا ،ب  حوصله و خودخواه نباشید.مهم ترین شرط برقراری            

 ارتباط موثر توجه،احترام و درک موقعیت طرف مقابل است.

برای صحبت کردن موثر با لحن دوستانه و در صورت مگاسب برودن  

 شرایط با تبسم صحبت کگید.

دلسوزانه و از سر همدل  صحبت و راهگمای  کگید ف  البداهه انتقاد 

و گله نکگید.در هگ ام پاسخ دادن ،بر  حروصرلره و عرجرول              

نباشید .آمرانه واز موضع باالتر برخوردنکگید. نشان دهید که هردف    

شما بهبود شرایط مخاطبتان است در شرایط الزم قاطع باشید اما به 

هیچ عگوان ب  احترام  یا تمسخر نکگید.بخ  عمده ای از احساس  

شما از طریق لحن گفتار و حرکات شما مگتقل م  شود پس مواظرب  

 لحن صحبت کردن و حالت چهره خود باشید.

 اصل برقراری ارتباط موثر 11 
در ایجاد ارتباط با بیمار همدل  و احترام همچون پل و ب  تفاوت  و   

 ب  توجه  سد است .

در اولین مواجهه با بیمار ،هر یک از اعضای کادر درمان برویرژه     -1

پزشک و پرستار ،باید حضور خود را به بیمار اعالم نمایگد .پرس از     

سالم کردن خود را به بیمار معرف  نموده و سمت و مسئولیت حرفه 

 ای خود را به اطالع او برساند.

هر یک از پرسگل باید با احترام کامل و در راستای جلب اعتمراد   -2

و رفع استرس و ن ران  بیمارو همراه وی با آنها برخورد نمایید.و در  

 حد امکان به گفته های همراه و بیمار به شکل موثر  گوش دهد.

تا حد امکان واضح و شمرده سخن گفته و بیمار را بگام صدا بزند  -3

 واز کلمات محترمانه و لحن محبت آمیز استفاده نمایید.

بیمار وهمراه وی باید از حقوق خود مطلع شوند بدین مرگرظرور    -4

پرستار در بدو ورود باید خالصه مگشور حقوق بیرمرار و سرایرر         

 اصول،روشها و قوانین الزم را به اطالع بیمار و همراه وی برساند.

هر یک از پرسگل درمان  در هر نوبت ،در رابطه با اقدامات  کره    -5

برای بیمار انجام م  دهگد اطالع رسان  نموده و برا زبران رریرر         

 تخصص  ساده و قابل درک بیمار را از فرایگد درمان آگاه سازند.

پرسگل موظفگد به سواالت و ابهامات بیماران پاسخ و باشگد و    -6

نشان دهگد که با احساس مسئولیت شرایط روح  و جسم  بیمرار  

را درک م  نمایگد و به تگاسب اقدامات مقتض  را انجام خواهرگرد   

 داد .

پرسگل موظفگد در مقابل بیماران با همراهان پرخاش ر آرامر   -7

خود را حفظ نموده و ضمن تالش برای کاه  تگ  از هرر گرونره      

 رفتار یا گفتار تحریک کگگده و تگ  زا پرهیز نمایگد.

از مهمترین بخ  های بر قراری ارتباط با بیمار آموزش به بیمار -9

است بیمار باید در هر شیفت و به کرات باید آموزش کاف  و موثری 

را در رابطه با اقدامات  که باید یا نباید انجام دهد )چه اقردامر  و      

چ ونه(دریافت نماید)آموزش صحیح درصد باالی  از مرراجرعرات      

 بعدی را حذف م  نماید(

پرسگل باید از ایجاد ارتباط با بیماران  که دارای مشرکرل برا      -11

شرایط خاص هستگد )ناشگوا،نابیگا،معلول،زبان خارج (اطمیرگران     

 حاصل نمایگد.

 

 

 

 اهمیت ارتباط موثر

بدون شک یک  از اهداف اصل  محیط های درمان  برازگرردانر     

سالمت روح  و جسم  بیماران است فعالیت در محریرط هرای      

درمان  به دلیل تماس مستقیم با افراد گوناگون نظیر بیرمراران و     

همراهان آنها همکاران و پزشکان و .......از حساسیت بسیار باالی         

برخوردار است و توانمگدی فوق العاده ای را در برقراری ارتربراط     

 موثر م  طلبد.

انسان ها با فراگیری شیوه ارتباط موثر م  توانگد به حل بسیراری  

از مشکالت،سوءتفاهم ها و تعارضات و فراهم کردن محیط امن و   

% موفقیت ما در محیط  51پر از آسای  و موفقیت بپردازند.بی  از  

 کار به توانای  ما در برقراری ارتباط موثر وابسته است.

خوشبختانه برقراری ارتباط موثر فراگرفتگ  است نه ذات  و بره      

 زمان و تالش مستمر نیاز دارد.

 اصول عموم  برقراری ارتباط موثر :
نخستین اصل این است که به مخاطب توجه کگید و به او احترام               

ب ذارید و برای او ارزش قایل شوید خودتان را به جای مخاطب              

قرار دهید و نیازها استرس ها و مشکالت او را در نظر ب یرید و                

 هرگز در مورد او پیشداوری نکگید.

 بعد اصل  و پر اهمیت را شامل م  شود : 2ارتباط شفاه  موثر 

 گوش دادن موثر -1

 صحبت کردن موثر-2

گوش دادن کلید ارتباط است در حقیقت مهارت شگود موثرشرط           

الزم ایجاد هر گونه ارتباط شفاه  موثر است تا زمانیکه شگونده             

خوب  نباشید نم  توانید اعتماد طرف مقابل را جلب کگید برای             

 شگونده خوب بودن نکات زیر را  رعایت کگید:

حت  االمکان به چشمان گویگده ن اه کگید .ارتباط چشم  برقرار           

 کگید.

با حرکت چشم ،حرکت سر یا با اصوات مگاسب)بله،چه جالب،که            

ایگطور،عجب و ......(گویگده را همراه  کگیدتا متوجه شود که شما          


