
 به نام خداوند جان و خرد

 کزین برتر اندیشه برنگذرد



 حقوق 

 و

 مسئولیت های بیمار



  مددجو دارای حق اختیار و انتخاب است. 

 

  مددجو حق دارد از پرستار انتظار رابطه ای بر پایه احترام

متقابل و اعتماد برای برآورده ساختن نیازهای مراقبت بهداشتی 

 .داشته باشد

 

 مددجو حق دارد که افکار و احساساتش در نظر گرفته شود. 

 

  مددجو حق دارد که از دسترسی به خدمات مراقبت سالمتی برای

 .برآورده کردن نیازهای بهداشتی،اطمینان یابد



 :اهداف برنامه آموزشی 

 :در پایان فراگیران بتوانند 

 

 درمانی-حق را تعریف کرده و  لزوم آشنایی کارکنان بهداشتی 

 .با حقوق بیمار را بیان نمایند    

  حقوق و مسئولیت های بیمار را برشمرده و ارتباط این دو را 

 .شرح دهند   

 منشور حقوق بیمار در موسسه درمانی خود را ارائه داده و در 

 .باره اجزاء ان توضیح دهند   

 عوامل موثر بر رعایت منشور حقوق بیماران را بیان نمایند. 

 آثار عدم رعایت منشور حقوق بیماران را شرح دهند . 



 حق

حق 
 انتخاب

رعایت 
 عدالت

 جبران 

 کاستی ها

مسئولیت 
 دیگران



 درمانی –فعالیت های مراکز بهداشتی 
 

  ارتقاء سالمت احاد جامعه 
  پیشگیری از بیماری ها 
  درمان و پیشگیری از بروز عوارض ناشی از بیماری ها 
  بازتوانی بیماران و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران 
  ارائه مراقبت های اورژانسی و نگهدارنده بیماران 
   تربیت و آموزش نیروی انسانی الزم برای مراقبت های

 درمانی-بهداشتی
  آموزش بیماران و خانواده های آنان 
 انجام پژوهش در راستای ارتقاء خدمات و مراقبت های

 ارائه شده



 داشتن حق 

 مسئولیت

 مشارکت





 منشور حقوق بیمار در ایران

:بیمار حق دارد  
 

در اسرع وقت و صرف نظر از ویژگی های 

نژادی،فرهنگی ومذهبی،درمان و مراقبت مطلوب و 

موثر راهمراه با احترام کامل از گروه درمان انتظار 

. داشته باشد  



 منشور حقوق بیمار در ایران

 :بیمار حق دارد 
 

محل بستری، پزشک،پرستار، و سایر اعضای گروه 

 .معالج خود را بشناسد



 منشور حقوق بیمار در ایران

 :بیمار حق دارد 

 
 در خصوص مراحل تشخیص،درمان و

سیر پیشرفت بیماری خود،اطالعات ضروری را  
 شخصا و یا در صورت تمایل 

از طریق یکی از بستگان،از پزشک معالج درخواست 
 نماید؛البته در موارد اورژانسی

این امر نبایست موجب تاخیر در درمان و یا تهدید 
 .زندگی بیمار گردد



 منشور حقوق بیمار در ایران

 :بیمار حق دارد 
 

 پیش از معاینه یا انجام درمانی خاص،

اطالعات الزم را در باره عوارض احتمالی و یا کاربرد 

 سایر روش ها، به اندازه سطح درک خود

 از پزشک معالج دریافت  

 .   و در انتخاب روش درمان نهایی مشارکت داشته باشد

 

 



 منشور حقوق بیمار در ایران

 :بیمار حق دارد 

 
در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سالمتی 

 آحاد جامعه،طبق موازین قانونی،

 رضایت شخصی خود را از خاتمه درمان

 اعالم نموده یا به مرکز درمانی دیگری 

 .مراجعه نماید 



 منشور حقوق بیمار در ایران

 :بیمار حق دارد 
 

 برای حفظ حریم شخصی خود،

از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی،نتایج 

 معاینات و مشاوره های بالینی

جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از سوی  

 گروه معالج صورت می گیرد؛

 .مطمئن باشد 



 منشور حقوق بیمار در ایران

 : بیمار حق دارد 
 

 از رازداری پزشک و سایر اعضای تیم درمان 

 اطمینان حاصل کرده 

 و دسترسی به اطالعات بیمار 

توسط دیگر کارکنانی که به طور مستقیم در روند 

 درمان و مراقبت شرکت ندارند، 

 .  مستلزم کسب اجازه از بیمار است



 منشور حقوق بیمار در ایران

 : بیمار حق دارد 
 

 از دسترسی به پزشک معالج 

 و دیگر اعضای اصلی گروه درمان، 

 در طول مدت بستری، انتقال و پس از ترخیص 

 .مطمئن باشد



 منشور حقوق بیمار در ایران

 :بیمار حق دارد 
 

 با کسب اطالعات کامل 
 از نوع فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان

 که بر روند سالمتی و درمان وی موثرند،  
 تمایل و رضایت شخصی خود

 را  به مشارکت اعالم و یا در مراحل پژوهش  
 از ادامه همکاری خودداری نماید،

بدون اینکه روند درمان و مراقبت وی را تحت تاثیر قرار 
 .دهد



 منشور حقوق بیمار در ایران

 :بیمار حق دارد 
 

در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان درسایر 

 مراکز درمانی، 

 پیش از جابجایی از مهارت گروه معالج، 

 میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات 

 .در آن مرکز درمانی آگاهی یابد



  مسئولیت های بیمار

  داشتن صداقت و روراستی و بیان درست سوابق بهداشتی-

 درمانی 

  به عهده گرفتن نقش فعال و رعایت دستورها و مراقبت های

 الزم و انجام ذفتارهای تقویت کننده سالمتی 

 توجه به میزان مسئولیت و اختیارات 

 درخواست اطالعات بیشتر در صورت عدم درک مطالب 

 درمانی-انجام تعهدات مالی نسبت به سیستم بهداشتی 

 بیان روشن و صریح خواسته ها و نظرات 

 پرهیز از آسیب رساندن به دیگران 

  پرهیز از تقلب و رفتار غیرقانونی و گزارش رفتار غیراخالقی و

 درمان به مراجع قانونی  -غیرقانونی کارکنان تیم بهداست



  علل عدم رعایت منشور حقوق بیماران

  عدم آگاهی بیماران ازحقوق خود و منشور حقوق بیمار 

  درمانی از منشور حقوق -عدم آگاهی کارکنان بهداشتی
 بیمار

  مراجع طرح موارد عدم رعایت /مشخص نبودم مرجع
 حقوق بیمار

  کافی نبودن امکانات و شرایط 

   ناهماهنگی منشور در برخی بندها با فرهنگ درمانی و
 امکانات

  کمبود نیرو،خستگی و فرسودگی نیروها 

  عدم تامین هزینه کافی برای اجرای منشور حقوق بیمار 



 

درمان که -یک پزشک،پرستار یا هر عضو تیم بهداشت
 پایبند به اخالق است، 

 می تواند
 دلیل پشت هر اقدام و فعالیت حرفه ای را شرح دهد  

 و

 استانداردهایی را که بر اساس آن مسئول است

 .شناسایی نماید 



 

 قضاوت درست 
 
 تصمیم گیری خردمندانه 

 
 حفظ ایمنی و حمایت بیمار 

 
  حفظ ایمنی پرستار 



 انجام وظایف در محدوده قانونی تعیین شده1)

محیط کاری ایمن برای ارائه مراقبت و دارای نیازهای فیزیکی،پرسنلی و 2)
 تجهیزاتی مناسب

آشناسازی مناسب و آموزش مبتنی بر هدف در مورد رویه های کاری 3)
 مربوط به حیطه کار پرستاری

 برخورداری از امکانات آموزش مداوم در زمینه فعالیت های حرفه ای4)

مشارکت در تعیین خط مشی ها و تصمیم گیری های مربوط به مراقبت 5)
 بیماران

رد انجام وظایف خارج از محدوده عملکرد پرستاری ،یا وظایفی که مهارت 6)
 .و دانش کافی برای آن را نداردیا در مورد آن آموزش ندیده است

  حقوق پرستار



..... 

 عدم مشارکت درانجام اقدامات غیر اخالقی و ناشایست(  7

برخورداری از راهنماهای مکتوب خط مشی ها و اقدامات مربوط به اداره (  8
 محیط کار

عدم اجرای تجویزهاومشارکت در فعالیت هایی که مطابق دانش حرفه ای و  (  9
 قضاوت پرستارهست اما مورد رضایت بیمار نیست

 برخورداری از محیط کاری عاری از ارعاب،مخاطرات و دخالت نابجا( 10

 آگاهی داشتن از تشخیص پزشکی بیمار( 11

رعایت موارد به موقع و کتبی بودن ؛و )اعتراض به جا در موارد مقتضی ( 12
 (  عدم مداخله در روند مراقبت و ایمنی بیمار

  حقوق پرستار








