
 

 

 نایرا جمهوری اسالمی منشورحقوق بیمار در

 :بینش و ارزش

 

 حقوق بیمار

 دریافت هطلوب خذهات سالهت حق بیوار است. (1

 اسائِ خذهبت ػالهت ثبیذ:

 .هزّجی ثبؿذ ٍ ب، اػتمبدات فشٌّگیّ اسصؽ اًؼبى ٍ ثب احتشام ثِ ؿبیؼتِ ؿبى ٍ هٌضلت* 

 .ّوشاُ ثب هْشثبًی ثبؿذ ادة ٍ ی صذالت، اًصبف، ثش پبیِ* 

 .ثبؿذ هزّجی، ًَع ثیوبسی ٍ خٌؼیتی فبسؽ اص ّشگًَِ تجؼیط اص خولِ لَهی، فشٌّگی،* 

 .ثش اػبع داًؾ سٍص ثبؿذ* 

 .فغ ثیوبس ثبؿذثش ثشتشی هٌب هجتٌی* 

 .ثبؿذ  اٍلَیت ّبی دسهبًی ثیوبساى دس هَسد تَصیغ هٌبثغ ػالهت هجتٌی ثش ػذالت ٍ* 

 .تَاًجخـی ثبؿذٍ ی، تـخیص، دسهبى پیـگیش هجتٌی ثش ّوبٌّگی اسوبى هشالجت اػن اص *



 

 

ّبی  سًح ٍ هحذٍدیتسفبّی پبیِ ٍ ظشٍسی ٍ ثِ دٍس اص تحویل دسد ٍ  ثِ ّوشاُ تبهیي ولیِ اهىبًبت* 

 .ثبؿذغیشظشٍسی 

ثبسداس، ػبلوٌذاى، ثیوبساى سٍاًی،  صًبى وَدوبى، پزیش خبهؼِ اص خولِ ّبی آػیت شٍُای ثِ حمَق گ تَخِ ٍیظُ* 

 .ػشپشػت داؿتِ ثبؿذ صًذاًیبى، هؼلَالى رٌّی ٍ خؼوی ٍ افشاد ثذٍى

 .ثبؿذ تشیي صهبى هوىي ٍ ثب احتشام ثِ ٍلت ثیوبس دس ػشیغ* 

 .چَى صثبى، ػي ٍ خٌغ گیشًذگبى خذهت ثبؿذثب دس ًظش گشفتي هتغیشّبیی * 

صَست گیشد. دس هَاسد  ی آى ّبی ظشٍسی ٍ فَسی )اٍسطاًغ(، ثذٍى تَخِ ثِ تأهیي ّضیٌِ دس هشالجت* 

 .َ( ثش اػبع ظَاثػ تؼشیف ؿذُ ثبؿذ)الىتی غیشفَسی

الصم اػت  ًجبؿذ،ّبی ظشٍسی ٍ فَسی )اٍسطاًغ(، دس صَستی وِ اسائِ خذهبت هٌبػت هوىي  هشالجت دس* 

 .هدْض فشاّن گشدد ی خذهبت ظشٍسی ٍ تَظیحبت الصم، صهیٌِ اًتمبل ثیوبس ثِ ٍاحذ پغ اص اسائِ

هشي ثیوبس لشیت الَلَع هی ثبؿذ ثب ّذف  دس هشاحل پبیبًی حیبت وِ ٍظؼیت ثیوبسی غیش لبثل ثشگـت ٍ* 

تَخِ ثِ ًیبصّبی سٍاًی، اختوبػی،  وبّؾ دسد ٍ سًح ثیوبس، حفظ آػبیؾ ٍی اسائِ گشدد. هٌظَس اص آػبیؾ

دس حبل احتعبس حك داسد دس آخشیي  ثبؿذ. ثیوبس اؽ دس صهبى احتعبس هی خبًَادُ هؼٌَی ٍ ػبؼفی ٍی ٍ

 خَاّذ ّوشاُ گشدد. وِ هی صًذگی خَیؾ ثب فشدی لحظبت

 هیساى کافی در اختیار بیوار قرار گیرد. اطالعات بایذ به نحو هطلوب و به( 2

 ریل ثبؿذ: اؼالػبت ثبیذ ؿبهل هَاسدهحتَای * 

 .پزیشؽ صهبى دس ثیوبس حمَق هٌـَس هفبد ●

ٍ  ّبی لبثل پیؾ ثیٌی ثیوبسػتبى اػن اص خذهبت دسهبًی ٍ غیش دسهبًی ٍ ظَاثػ ثیوِ ّضیٌِ ٍ ظَاثػ ●

 .دس صهبى پزیشؽهؼشفی ػیؼتن ّبی حوبیتی 

اسائِ هشالجت اص خولِ پضؿه، پشػتبس ٍ داًـدَ  اػعبی گشٍُ پضؿىی هؼئَل ای حشفِ  َلیت ٍ ستجِئًبم، هؼ ●

 .ّب ثب یىذیگش ای آى حشفِ ٍ استجبغ

، تـخیص ثیوبسی، سٍؽ ٍ ػَاسض احتوبلی آى ّبی تـخیصی ٍ دسهبًی ٍ ًمبغ ظؼف ٍ لَت ّش سٍؽ ●

 .گیشی ثیوبس گزاس دس سًٍذ تصوین شتأثی ی اؼالػبت پیؾ آگْی ٍ ػَاسض آى ٍ ًیض ولیِ



 

 

 .بی اصلی گشٍُ پضؿىی دس ؼَل دسهبىاػع ثِ پضؿه هؼبلح ٍی دػتشػی  ًحَُ ●

 داسًذ. یپظٍّـ هبّیت وِ الذاهبتی ی ولیِ ●

 .ّبی ظشٍسی ثشای اػتوشاس دسهبى صؽاسائِ آهَ ●

 اسائِ اؼالػبت ثبیذ ثِ صَست ریل ثبؿذ: ی ًحَُ* 

ّبی فشدی ٍی  ٍ ٍیظگی هتٌبػت ثب ؿشایػ ثیوبس اص خولِ اظؽشاة ٍ دسد اؼالػبت ثبیذ دس صهبى هٌبػت ٍ ●

 وِ: تحصیالت ٍ تَاى دسن دس اختیبس ٍی لشاس گیشد، هگش ایي اص خولِ صثبى،

)دس ایي صَست  .ػبت فَق ػجت آػیت ثِ ثیوبس گشددی اؼال ی اسائِ ثِ ٍاػؽِ تأخیش دس ؿشٍع دسهبى ⸭

 (اؼالػبت پغ اص الذام ظشٍسی، دس اٍلیي صهبى هٌبػت ثبیذ اًدبم ؿَد. اًتمبل

خَاػت ثیوبس  سغن اؼالع اص حك دسیبفت اؼالػبت، اص ایي اهش اهتٌبع ًوبیذ وِ دس ایي صَست ثبیذ ػلی ثیوبس ⸭

 .خؽش خذی لشاس دّذ وِ ػذم اؼالع ثیوبس، ٍی یب ػبیشیي سا دس هؼشض هحتشم ؿوشدُ ؿَد، هگش ایي

سا  دػتشػی داؿتِ ثبؿذ ٍ تصَیش آى ی ثبلیٌی خَد  پشًٍذُ سد ؿذُ ثجت اؼالػبت ی ولیِ ثِ تَاًذ هی ثیوبس ●

 اؿتجبّبت هٌذسج دس آى سا دسخَاػت ًوبیذ. دسیبفت ًوَدُ ٍ تصحیح

بیوار در دریافت خذهات سالهت بایذ  گیری آزادانه حق انتخاب و تصوین( 3

 هحترم شورده شود.

 ثبؿذ: گیشی دسثبسُ هَاسد ریل هی تصوین هحذٍدُ اًتخبة ٍ* 

 .ی خذهبت ػالهت دس چبسچَة ظَاثػُ وٌٌذ اسائِ هشوضاًتخبة پضؿه هؼبلح ٍ  ●

 .پضؿه دٍم ثِ ػٌَاى هـبٍس اًتخبة ٍ ًظش خَاّی اص ●

 گیشی ٍی تأثیشی دس تذاٍم ٍ ًحَُ اص ایٌىِ تصوین ؿشوت یب ػذم ؿشوت دسّش گًَِ پظٍّؾ، ثب اؼویٌبى ●

 .دسیبفت خذهبت ػالهت ًخَاّذ داؿت

پزیشؽ یب سد آى هگش دس  اص آگبّی اص ػَاسض احتوبلی ًبؿی اص لجَل یب سد دسهبى ّبی پیـٌْبدی پغ ●

 .دّذ هؼشض خؽش خذی لشاس هی هَاسد خَدوـی یب هَاسدی وِ اهتٌبع اص دسهبى ؿخص دیگشی سا دس



 

 

ثبؿذ  گیشی هی آتی دس صهبًی وِ ثیوبس ٍاخذ ظشفیت تصوین اػالم ًظش لجلی ثیوبس دس هَسد الذاهبت دسهبًی ●

گیشی ٍی ثب سػبیت هَاصیي لبًًَی  الذاهبت پضؿىی دس صهبى فمذاى ظشفیت تصوین ساٌّوبیػٌَاى  ثجت ٍ ثِ

 گیشًذُ خبیگضیي ثیوبس لشاس گیشد. اسائِ وٌٌذگبى خذهبت ػالهت ٍ تصوین هذ ًظش

 ثبؿذ: گیشی ؿبهل هَاسد ریل هی اًتخبة ٍ تصوین ؿشایػ* 

هجتٌی ثش دسیبفت اؼالػبت وبفی ٍ خبهغ )هزوَس دس  ثبیذ آصاداًِ ٍ آگبّبًِ ، گیشی ثیوبس اًتخبة ٍ تصوین ●

 .ثبؿذ ثٌذ دٍم(

 اًتخبة دادُ ؿَد. گیشی ٍ پغ اص اسائِ اؼالػبت، صهبى الصم ٍ وبفی ثِ ثیوبس خْت تصوین ●

بیوار)حق  یخصوص حرین به احترام بر هبتنی بایذ سالهت خذهات ارائه( 4

 خلوت( و رعایت اصل رازداری باشذ.

اؼالػبت هشثَغ ثِ ثیوبس الضاهی اػت هگش دس هَاسدی وِ لبًَى آى سا   ولیِ ِث ساخغ ساصداسی اصل سػبیت* 

 .وشدُ ثبؿذ اػتثٌب

 خصَصی ثیوبس احتشام گزاؿتِ ؿَد. هشاحل هشالجت اػن اص تـخیصی ٍ دسهبًی ثبیذ ثِ حشین  دس ولیِ* 

 .ثیوبس فشاّن گشددحشین خصَصی  اهىبًبت الصم خْت تعویي  ظشٍسی اػت ثذیي هٌظَسولیِ

ؿًَذ  ثیوبس ٍ افشادی وِ ثِ حىن لبًَى هدبص تلمی هی فمػ ثیوبس ٍ گشٍُ دسهبًی ٍ افشاد هدبص اص ؼشف* 

 .داؿتِ ثبؿٌذ هیتَاًٌذ ثِ اؼالػبت دػتشػی

خَد سا ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ. ّوشاّی یىی  ثیوبس حك داسد دس هشاحل تـخیصی اص خولِ هؼبیٌبت، فشد هؼتوذ* 

ّبی  هی ثبؿذ هگش ایٌىِ ایي اهش ثش خالف ظشٍست حك وَدن ،ي وَدن دس توبم هشاحل دسهبىاص ٍالذی

 .پضؿىی ثبؿذ

 کارآهذ رسیذگی به شکایات حق بیوار است. دسترسی به نظام( 5

ًمط حمَق خَد وِ هَظَع ایي هٌـَس اػت، ثذٍى اختالل دس  ّش ثیوبس حك داسد دس صَست ادػبی* 

 .همبهبت ری صالح ؿىبیت ًوبیذ ػالهت ثِویفیت دسیبفت خذهبت 

 .ؿىبیت خَد آگبُ ؿًَذ ثیوبساى حك داسًذ اص ًحَُ سػیذگی ٍ ًتبیح* 



 

 

پغ اص سػیذگی ٍ اثجبت هؽبثك همشسات دس  خؼبست ًبؿی اص خؽبی اسائِ وٌٌذگبى خذهبت ػالهت ثبیذ* 

 تشیي صهبى هوىي خجشاى ؿَد. وَتبُ
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