منشور حقوق بیمار در جمهوری اسالمی ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهذاشتی درمانی تبریز
کلینیک های جامع دانشکذه توانبخشی
بیٌص ٍ ارزش
یىبیه افشاد خبهؼِ هتؼْذ ثِ حفظ ٍ احتشام ثِ وشاهت اًؼبى ّب هی ثبؿٌذ .ایي اهش دس ؿشایػ ثیوبسی اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت .ثش اػبع لبًَى اػبػی تَخِ ثِ وشاهت ٍاالی
اًؼبًی اص اصَل پبیِ ًظبم خوَْسی اػالهی ثَدُ ٍ دٍلت هَظف اػت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی سا ثشای یىبیه افشاد وـَس تأهیي وٌذ .ثش ایي اػبع اسائِ خذهبت ػالهت ثبیذ ػبدالًِ ٍ
هجتٌی ثش احتشام ثِ حمَق ٍ سػبیت وشاهت اًؼبًی ثیوبساى صَست پزیشد.
ایي هٌـَس ثب تَخِ ثِ اسصؽ ّبی ٍاالی اًؼبًی ٍ هجتٌی ثش فشٌّگ اػالهی ٍ ایشاًی ٍ ثش پبیِ ثشاثشی وشاهت راتی توبهی گیشًذگبى خذهبت ػالهت ٍ ثب ّذف حفظ ،استمبء ٍ تحىین ساثؽِ
اًؼبًی هیبى اسائِ وٌٌذگبى ٍ گیشًذگبى خذهبت ػالهت تٌظین ؿذُ اػت.

 .1دریبفت هطلَة خذهبت سالهت حق بیوبر است.

 .2اطالعبت ببیذ بِ ًحَ هطلَة ٍ بِ هیساى کبفی
در اختیبر بیوبر قرار گیرد.
 هحتَای اطالعبت ببیذ ضبهل هَارد ریل ببضذ:
 (1هفبد هٌـَس حمَق ثیوبس دس صهبى پزیشؽ؛
 (2ظَاثػ ّضیٌِ ّبی لبثل پیؾ ثیٌی ثیوبسػتبى اػن اص خذهبت
دسهبًی ٍ غیشدسهبًی ٍ ظَاثػ ثیوِ ٍ هؼشفی ػیؼتن ّبی حوبیتی
دس صهبى پزیشؽ؛
ً (3بم ،هؼؤٍلیت ٍ ستجِ ی حشفِ ای اػعبی گشٍُ پضؿىی هؼئَل
اسائِ هشالجت اص خولِ پضؿه ،پشػتبس ٍ داًـدَ ٍ استجبغ حشفِ ای
آى ّب ثب یىذیگش؛
 (4سٍؽ ّبی تـخیصی ٍ دسهبًی ٍ ًمبغ ظؼف ٍ لَت ّش سٍؽ ٍ
ػَاسض احتوبلی آى ،تـخیص ثیوبسی ،پیؾ آگْی ٍ ػَاسض آى
ٍ ًیض ولیِ ی اؼالػبت تأثیش گزاس دس سًٍذ تصوین گیشی ثیوبس؛
ً (5حَُ ی دػتشػی ثِ پضؿه هؼبلح ٍ اػعبی اصلی گشٍُ پضؿىی
دس ؼَل دسهبى؛
 (6ولیِ ی الذاهبتی وِ هبّیت پظٍّـی داسًذ؛
 (7اسائِ آهَصؽ ّبی ظشٍسی ثشای اػتوشاس دسهبى؛

 ارائِ ی خذهبت سالهت ببیذ:
 (1ؿبیؼتِ ی ؿأى ٍ هٌضلت اًؼبى ٍ ثب احتشام ثِ اسصؽ ّب ،اػتمبدات
فشٌّگی ٍ هزّجی ثبؿذ؛
 (2ثش پبیِ ی صذالت ،اًصبف ،ادة ٍ ّوشاُ ثب هْشثبًی ثبؿذ؛
 (3فبسؽ اص ّشگًَِ تجؼیط اص خولِ لَهی ،فشٌّگی ،هزّجیًَ ،ع
ثیوبسی ٍ خٌؼیتی ثبؿذ؛
 (4ثش اػبع داًؾ سٍص ثبؿذ؛
 (5هجتٌی ثش ثشتشی هٌبفغ ثیوبس ثبؿذ؛
 (6دس هَسد تَصیغ هٌبثغ ػالهت ،هجتٌی ثش ػذالت ٍ اٍلَیت ّبی
دسهبًی ثیوبساى ثبؿذ؛
 (7هجتٌی ثش ّوبٌّگی اسوبى هشالجت اػن اص پیـگیشی ،تـخیص،
دسهبى ٍ تَاًجخـی ثبؿذ؛
 (8ثِ ّوشاُ تأهیي ولیِ ی اهىبًبت سفبّی پبیِ ٍ ظشٍسی ٍ ثِ دٍس اص
تحویل دسد ٍ سًح ٍ هحذٍدیت ّبی غیشظشٍسی ثبؿذ؛
 (9تَخِ ٍیظُ ای ثِ حمَق گشٍُ ّبی آػیت پزیش خبهؼِ اص خولِ
وَدوبى ،صًبى ثبسداس ،ػبلوٌذاى ،ثیوبساى سٍاًی ،صًذاًیبى ،هؼلَالى
ً حَُ ی ارائِ اطالعبت ببیذ بِ صَرت ریل ببضذ:
رٌّی ٍ خؼوی ٍ افشاد ثذٍى ػشپشػت داؿتِ ثبؿذ؛
 (1اؼالػبت ثبیذ دس صهبى هٌبػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشایػ ثیوبس اص خولِ
 (01دس ػشیغ تشیي صهبى هوىي ٍ ثب احتشام ثِ ٍلت ثیوبس ثبؿذ؛
 (11ثب دس ًظش گشفتي هتغیشّبیی چَى صثبى ،ػي ٍ خٌغ گیشًذگبى اظؽشاة ٍ دسد ٍ ٍیظگی ّبی فشدی ٍی اص خولِ صثبى ،تحصیالت
ٍ تَاى دسن دس اختیبس ٍی لشاس گیشد ،هگش ایٌىِ:
خذهت ثبؿذ؛
 (21دس هشالجت ّبی ظشٍسی ٍ فَسی (اٍسطاًغ) ،ثذٍى تَخِ ثِ تأهیي  تأخیش دس ؿشٍع دسهبى ثِ ٍاػؽِ ی اسائِ ی اؼالػبت فَق
ػجت آػیت ثِ ثیوبس گشدد (دس ایي صَست اًتمبل اؼالػبت پغ
ّضیٌِ ی آى صَست گیشد .دس هَاسد غیش فَسی (الىتیَ) ثش اػبع
اص الذام ظشٍسی ،دس اٍلیي صهبى هٌبػت ثبیذ اًدبم ؿَد)؛
ظَاثػ تؼشیف ؿذُ ثبؿذ؛
 (31دس هشالجت ّبی ظشٍسی ٍ فَسی (اٍسطاًغ) ،دس صَستی وِ اسائِ  ثیوبس ػلی سغن اؼالع اص حك دسیبفت اؼالػبت ،اص ایي اهش
اهتٌبع ًوبیذ وِ دس ایي صَست ثبیذ خَاػت ثیوبس هحتشم ؿوشدُ
ی خذهبت هٌبػت هوىي ًجبؿذ ،الصم اػت پغ اص اسائِ ی خذهبت
ؿَد ،هگش ایي وِ ػذم اؼالع ثیوبسٍ ،ی یب ػبیشیي سا دس
ظشٍسی ٍ تَظیحبت الصم ،صهیٌِ اًتمبل ثیوبس ثِ ٍاحذ هدْض فشاّن
هؼشض خؽش خذی لشاس دّذ؛
گشدد.
 (2ثیوبس هی تَاًذ ثِ ولیِ ی اؼالػبت ثجت ؿذُ دس پشًٍذُ ی ثبلیٌی
خَد دػتشػی داؿتِ ،تصَیش آى سا دسیبفت ٍ تصحیح اؿتجبّبت
هٌذسج دس آى سا دسخَاػت ًوبیذ.

دس اخشای هفبد ایي هٌـَس دس صَستی وِ ثیوبس ثِ ّش دلیلی فبلذ ظشفیت تصوین گیشی ثبؿذ ،اػوبل ولیِ ی
حمَق ثیوبس هزوَس دس ایي هٌـَس ثش ػْذُ ی تصوین گیشًذُ ی لبًًَی خبیگضیي خَاّذ ثَد .الجتِ چٌبى چِ
تصوین گیشًذُ ی خبیگضیي ثش خالف ًظش پضؿه ،هبًغ دسهبى ثیوبس ؿَد ،پضؿه هی تَاًذ اص ؼشیك هشاخغ
ریشثػ دسخَاػت تدذیذ ًظش دس تصوین گیشی سا ثٌوبیذ.
چٌبًچِ ثیوبسی وِ فبلذ ظشفیت وبفی ثشای تصوین گیشی اػت ،اهب هی تَاًذ دس ثخـی اص سًٍذ دسهبى هؼمَالًِ
تصوین ثگیشد ،ثبیذ تصوین اٍ هحتشم ؿوشدُ ؿَد.

در صَرت ٍجَد ّر گًَِ ضکبیت ٍ یب اعتراض ًسبت بِ خذهبت درهبًی ارائِ ضذُ در ایي
کلیٌیک ،فرم ثبت ضکبیت بیوبراى ٍ هراجعیي را تکویل ٍ بِ هسئَل دفتر ریبست داًطکذُ
تحَیل ًوبئیذ تب در اسرع ٍقت رسیذگی ٍ ًتیجِ بِ ضبکی اطالع دادُ ضَد.

 .3حق اًتخبة ٍ تصوین گیری آزاداًِ بیوبر در
دریبفت خذهبت سالهت ببیذ هحترم ضوردُ ضَد.
 هحذٍدُ ی اًتخبة ٍ تصوین گیری درببرُ هَارد ریل
ببضذ:
 (1اًتخبة پضؿه هؼبلح ٍ هشوض اسائِ وٌٌذُ ی خذهبت ػالهت دس
چبسچَة ظَاثػ؛
 (2اًتخبة ٍ ًظش خَاّی اص پضؿه دٍم ثِ ػٌَاى هـبٍس؛
 (3ؿشوت یب ػذم ؿشوت دس ّشگًَِ پظٍّؾ ،ثب اؼویٌبى اص ایٌىِ
تصوین گیشی ٍی تأثیشی دس تذاٍم ٍ ًحَُ دسیبفت خذهبت ػالهت
ًخَاّذ داؿت؛
 (4لجَل یب سد دسهبى ّبی پیـٌْبدی پغ اص آگبّی اص ػَاسض
احتوبلی ًبؿی اص پزیشؽ یب سد آى ،هگش دس هَاسد خَدوـی یب
هَاسدی وِ اهتٌبع اص دسهبى ؿخص دیگشی سا دس هؼشض خؽش
خذی لشاس هی دّذ؛
 (5اػالم ًظش لجلی ثیوبس دس هَسد الذاهبت دسهبًی آتی دس صهبًی وِ
ثیوبس ٍاخذ ظشفیت تصوین گیشی هی ثبؿذ ثجت ٍ ثِ ػٌَاى
ساٌّوبی الذاهبت پضؿىی دس صهبى فمذاى ظشفیت تصوین گیشی ٍی
ثب سػبیت هَاصیي لبًًَی هذ ًظش اسائِ وٌٌذگبى خذهبت ػالهت ٍ
تصوین گیشًذُ خبیگضیي ثیوبس لشاس گیشد.
 ضرایط اًتخبة ٍ تصوین گیری ضبهل هَارد ریل هی
ببضذ:
 (1اًتخبة ٍ تصوین گیشی ثیوبس ثبیذ آصاداًِ ٍ آگبّبًِ ،هجتٌی ثش
دسیبفت اؼالػبت وبفی ٍ خبهغ (هزوَس دس ثٌذ دٍم) ثبؿذ.
 (2پغ اص اسائِ ی اؼالػبت ،صهبى الصم ٍ وبفی ثِ ثیوبس خْت تصوین
گیشی ٍ اًتخبة دادُ ؿَد.

 .4ارائِ خذهبت سالهت هبتٌی بر احترام بِ حرین
خصَصی بیوبر ٍ رعبیت اصل راز داری ببضذ.
 (1سػبیت اصل ساصداسی ساخغ ثِ ولیِ ی اؼالػبت هشثَغ ثِ ثیوبس
الضاهی اػت هگش دس هَاسدی وِ لبًَى آى سا اػتثٌبء وشدُ ثبؿذ؛
 (2دس ولیِ ی هشاحل هشالجت اػن اص تـخیصی ٍ دسهبًی ثبیذ ثِ حشین
خصَصی ثیوبس احتشام گزاؿتِ ؿَد .ظشٍسی اػت ثذیي هٌظَس
ولیِ اهىبًبت الصم خْت تعویي حشین خصَصی ثیوبس فشاّن
گشدد؛
 (3فمػ ثیوبس ٍ گشٍُ دسهبًی ٍ افشاد هدبص اص ؼشف ثیوبس ٍ افشادی وِ
ثِ حىن لبًَى هدبص تلمی هی ؿًَذ هی تَاًٌذ ثِ اؼالػبت
دػتشػی داؿتِ ثبؿٌذ؛
 (4ثیوبس حك داسد دس هشاحل تـخیصی اص خولِ هؼبیٌبت ،فشد هؼتوذ
خَد سا ّوشاُ داؿتِ ثبؿذّ .وشاّی یىی اص ٍالذیي وَدن دس توبم
هشاحل دسهبى حك وَدن هی ثبؿذ ،هگش ایٌىِ ایي اهش ثش خالف
ظشٍست ّبی پضؿىی ثبؿذ.

 .5دسترسی بِ ًظبم کبرآهذ رسیذگی بِ ضکبیبت
حق بیوبر است.
ّ (1ش ثیوبس حك داسد دس صَست ادػبی ًمط حمَق خَد وِ هَظَع
ایي هٌـَس اػت ،ثذٍى اختالل دس ویفیت دسیبفت خذهبت ػالهت
ثِ همبهبت ری صالح ؿىبیت ًوبیذ؛
 (2ثیوبساى حك داسًذ اص ًحَُ سػیذگی ٍ ًتبیح ؿىبیت خَد آگبُ ؿًَذ؛
 (3خؼبست ًبؿی اص خؽبی اسائِ وٌٌذگبى خذهبت ػالهت ثبیذ پغ اص
سػیذگی ٍ اثجبت هؽبثك همشسات دس وَتبُ تشیي صهبى هوىي خجشاى
ؿَد.

