
 .دریافت هطلوب خذهات سالهت حق بیوار است: هحور اول
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 .دس هَسد تَصيغ هٌبثغ ػالهت هجتٌي ثش ػذالت ٍ اٍلَيت ّبي دسهبًي ثيوبساى  ثبؿذ 

 .هجتٌي ثش ّوبٌّگي اسوبى هشالجت اػن اص پيـگيشي ، تـخيص ، دسهبى ٍ تَاًجخـي ثبؿذ

ثِ ّوشاُ تبهيي وليِ اهىبًبت سفبّي پبيِ ٍ ظشٍسي ٍ ثِ دٍس اص تحويل دسد ٍ سًح ٍ  
 . هحذٍديت ّبي غيشظشٍسي ثبؿذ 

ُ ّبي آػيت پزيش خبهؼِ اص خولِ وَدوبى ، صًبى ثبسداس ،  ُ اي ثِ حمَق گشٍ تَخِ ٍيظ
ػبلوٌذاى ، ثيوبساى سٍاًي ، صًذاًيبى ، هؼلَالى رٌّي ٍ خؼوي ٍ افشاد ثذٍى ػشپشػت  

 .داؿتِ ثبؿذ 

 .دس ػشيغ تشيي صهبى هوىي ٍ ثب احتشام ثِ ٍلت ثيوبس ثبؿذ 

 .ثب دس ًظش گشفتي هتغيشّبيي چَى صثبى ، ػي ٍ خٌغ گيشًذگبى خذهت ثبؿذ 

ِ ي آى صَست ( اٍسطاًغ)دس هشالجت ّبي ظشٍسي ٍ فَسي  ، ثذٍى تَخِ ثِ تأهيي ّضيٌ
 .ثش اػبع ظَاثػ تؼشيف ؿذُ ثبؿذ ( الىتيَ)دس هَاسد غيشفَسي . گيشد 

، دس صَستي وِ اسائِ خذهبت هٌبػت هوىي ( اٍسطاًغ)دس هشالجت ّبي ظشٍسي ٍ فَسي 
ِ ي خذهبت ظشٍسي ٍ تَظيحبت الصم ، صهيٌِ اًتمبل ثيوبس  ًجبؿذ ، الصم اػت پغ اص اسائ

 .  ثِ ٍاحذ هدْض فشاّن گشدد 

دس هشاحل پبيبًي حيبت وِ ٍظؼيت ثيوبسي غيش لبثل ثشگـت ٍ هشي ثيوبس لشيت الَلَع 
هٌظَس اص آػبيؾ وبّؾ دسد ٍ سًح . هي ثبؿذ ثب ّذف حفظ آػبيؾ ٍي اسائِ گشدد 

ُ اؽ دس صهبى  ثيوبس ، تَخِ ثِ ًيبصّبي سٍاًي ، اختوبػي ، هؼٌَي ٍ ػبؼفي ٍي ٍ خبًَاد
ثيوبسدس حبل احتعبس حك داسد دس آخشيي لحظبت صًذگي خَيؾ ثب . احتعبس هي ثبؿذ 

 . فشدي وِ هي خَاّذ ّوشاُ گشدد 

 .  فبسؽ اص ّشگًَِ تجؼيط اص خولِ لَهي ، فشٌّگي ، هزّجي ، ًَع ثيوبسي ٍ خٌؼيتي ثبؿذ

 .ثش اػبع داًؾ سٍص ثبؿذ 

 .هجتٌي ثش ثشتشي هٌبفغ ثيوبس ثبؿذ 

ِ ي صذالت ، اًصبف ، ادة ٍ ّوشاُ ثب هْشثبًي ثبؿذ   .ثش پبي

1-1-2 

ِ ّبي لبثل پيؾ ثيٌي ثيوبسػتبى اػن اص خذهبت دسهبًي ٍ غيش دسهبًي ٍ ظَاثػ ثيوِ ٍ  ظَاثػ ٍ ّضيٌ
 .هؼشفي ػيؼتن ّبي حوبيتي دس صهبى پزيشؽ 

4-1-2 

 .هفبد هٌـَس حمَق ثيوبس دس صهبى پزيشؽ 

ُ ي دػتشػي ثِ پضؿه هؼبلح ٍ اػعبي اصلي گشٍُ پضؿىي دس ؼَل دسهبى  5-1-2  .ًحَ

2-1-2 

 . اطالعات بایذ به نحو هطلوب و به هیساى كافي در اختیار بیوار قرار گیرد : هحور دوم

3-1-2 

سٍؽ ّبي تـخيصي ٍ دسهبًي ٍ ًمبغ ظؼف ٍ لَت ّش سٍؽ ٍ ػَاسض احتوبلي آى ، تـخيص  
ِ ي اؼالػبت تأثيش گزاس دس سًٍذ تصوين گيشي ثيوبس   .ثيوبسي ، پيؾ آگْي ٍ ػَاسض آى ٍ ًيض ولي

ِ اي اػعبي گشٍُ پضؿىي هؼئَل اسائِ هشالجت اص خولِ پضؿه ،  ِ ي حشف ًبم ، هؼؤٍليت ٍ ستج
ِ اي آى ّب ثب يىذيگش   .پشػتبس ٍ داًـدَ ٍ استجبغ حشف
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 : هحتواي اطالعات بایذ شاهل هوارد ریل باشذ   

ِ ي الذاهبتي وِ هبّيت پظٍّـي داسًذ   . ولي

 .اسائِ آهَصؽ ّبي ظشٍسي ثشاي اػتوشاس دسهبى 

اؼالػبت ثبيذ دس صهبى هٌبػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشايػ ثيوبس اص خولِ اظؽشاة ٍ دسد ٍ ٍيظگي ّبي 
 : فشدي ٍي اص خولِ صثبى ، تحصيالت ٍ تَاى دسن دس اختيبس ٍي لشاس گيشد ، هگش ايي وِ 

ِ ي اؼالػبت فَق ػجت آػيت ثِ ثيوبس گشدد   - ِ ي اسائ دس ايي  )تأخيش دس ؿشٍع دسهبى ثِ ٍاػؽ
 ( .صَست اًتمبل اؼالػبت پغ اص الذام ظشٍسي ، دس اٍليي صهبى هٌبػت ثبيذ اًدبم ؿَد 

ثيوبس ػلي سغن اؼالع اص حك دسيبفت اؼالػبت ، اص ايي اهش اهتٌبع ًوبيذ وِ دس ايي صَست ثبيذ  -
خَاػت ثيوبس هحتشم ؿوشدُ ؿَد ، هگش ايي وِ ػذم اؼالع ثيوبس ، ٍي يب ػبيشيي سا دس هؼشض 

 .خؽش خذي لشاس دّذ 

ُ ي ثبليٌي خَد دػتشػي داؿتِ ثبؿذ ٍ تصَيش   ِ ي اؼالػبت ثجت ؿذُ دس پشًٍذ ثيوبس هي تَاًذ ثِ ولي
 .  آى  سا دسيبفت ًوَدُ ٍ تصحيح اؿتجبّبت هٌذسج دس آى سا دسخَاػت ًوبيذ 
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1-2-2 
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 : نحوه ي ارائه اطالعات بایذ به صورت ریل باشذ 

ُ ي خذهبت ػالهت دس چبسچَة ظَاثػ ِ وٌٌذ  3-1-1 . اًتخبة پضؿه هؼبلح ٍ هشوض اسائ

 3-1-2 .اًتخبة ٍ ًظش خَاّي اص پضؿه دٍم ثِ ػٌَاى هـبٍس

ؿشوت يب ػذم ؿشوت دسّش گًَِ پظٍّؾ، ثب اؼويٌبى اص ايٌىِ تصوين گيشي ٍي  
 .  تأثيشي دس تذاٍم ٍ ًحَُ دسيبفت خذهبت ػالهت ًخَاّذ داؿت
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لجَل يب سد دسهبى ّبي پيـٌْبدي پغ اص آگبّي اص ػَاسض احتوبلي ًبؿي اص پزيشؽ  
يب سد آى هگش دس هَاسد خَدوـي يب هَاسدي وِ اهتٌبع اص دسهبى ؿخص ديگشي سا دس 

 .هؼشض خؽش خذي لشاس هي دّذ 
4-1-3 

حق انتخاب و تصوین گیري آزادانه بیوار در دریافت خذهات : هحور سوم
 . سالهت بایذ هحترم شورده شود 

 : هحذوده انتخاب و تصوین گیري درباره هوارد ریل هي باشذ 

اػالم ًظش لجلي ثيوبس دس هَسد الذاهبت دسهبًي آتي دس صهبًي وِ ثيوبس ٍاخذ ظشفيت  
ِ ػٌَاى ساٌّوبي الذاهبت پضؿىي دس صهبى فمذاى  تصوين گيشي هي ثبؿذ ثجت ٍ ث
ظشفيت تصوين گيشي ٍي ثب سػبيت هَاصيي لبًًَي هذ ًظش اسائِ وٌٌذگبى خذهبت  

 .  ػالهت ٍ تصوين گيشًذُ خبيگضيي ثيوبس لشاس گيشد 

اًتخبة ٍ تصوين گيـشي ثيوبس ثبيذ آصاداًِ ٍ آگبّبًِ ، هجتٌي ثش دسيبفت اؼالػبت وبفي 
 .ٍ خبهغ ثبؿذ

پغ اص اسائِ اؼالػبت ، صهبى الصم ٍ وبفي ثِ ثيوبس خْت تصوين گيشي ٍ اًتخبة دادُ 
 .  ؿَد
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2-2-3 

 : شرایط انتخاب و تصوین گیري شاهل هوارد ریل هي باشذ 

ارائه خذهات سالهت بایذ هبتني بر احترام به حرین خصوصي بیوار و : هحور چهارم
 . رعایت اصل رازداري باشذ 

ِ ي اؼالػبت هشثَغ ثِ ثيوبس الضاهي اػت هگش دس هَاسدي وِ  سػبيت اصل ساصداسي ساخغ ثِ ولي
 .لبًَى آى سا اػتثٌب وشدُ ثبؿذ 
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ِ ي هشاحل هشالجت اػن اص تـخيصي ٍ دسهبًي ثبيذ ثِ حشين خصَصي ثيوبس احتشام  دس ولي
ِ ي اهىبًبت الصم خْت تعويي حشين خصَصي . گزاؿتِ ؿَد  ظـشٍسي اػت ثذيي هٌظَسولي

 .ثيوبس فشاّن گشدد 

فمػ ثيوبس ٍ گشٍُ دسهبًي ٍ افشاد هدبص اص ؼشف ثيوبس ٍ افشادي وِ ثِ حىن لبًَى هدبص تلمي 
 .ثِ اؼالػبت دػتشػي داؿتِ ثبؿٌذ هي ؿًَذ هي تَاًٌذ 

.  ثيوبس حك داسد دس هشاحل تـخيصي اص خولِ هؼبيٌبت ، فشد هؼتوذ خَد سا ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ 
ّوشاّي يىي اص ٍالذيي وَدن دس توبم هشاحل دسهبى حك وَدن هي ثبؿذ هگش ايٌىِ ايي اهش ثش 

 . خالف ظشٍست ّبي پضؿىي ثبؿذ 

 . دسترسي به نظام كارآهذ رسیذگي به شكایات حق بیوار است : هحور پنجن

ّش ثيوبس حك داسد دس صَست ادػبي ًمط حمَق خَد وِ هَظَع ايي هٌـَس اػت ، ثذٍى 
 .اختالل دس ويفيت دسيبفت خذهبت ػالهت ثِ همبهبت ري صالح ؿىبيت ًوبيذ 
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 .ثيوبساى حك داسًذ اص ًحَُ سػيذگي ٍ ًتبيح ؿىبيت خَد آگبُ ؿًَذ 

خؼبست ًبؿي اص خؽبي اسائِ وٌٌذگبى خذهبت ػالهت ثبيذ پغ اص سػيذگي ٍ اثجبت هؽبثك 
ُ تشيي صهبى هوىي خجشاى ؿَد   .  همشسات دس وَتب
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