ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر در اﻳﺮان
در اﻳﺮان ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در زﻣﺴﺘﺎن  1381ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺎد
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر را در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎر
 -1ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد در اﺳﺮع وﻗﺖ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻄﻠﻮب ،ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﮋادي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ از ﮔﺮوه درﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -2ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﺮي ،ﭘﺰﺷﻚ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻣﻌﺎﻟﺞ را در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 -3ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،درﻣﺎن و ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري را
ﺷﺨﺼﺎً و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻜﻲ از واﺑﺴﺘﮕﺎن از ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در
ﻓﻮرﻳﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اداﻣﻪي درﻣﺎن ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮدد .
 -4ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت و اﺟﺮاي درﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري در ﺧﺼﻮص ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮد
ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ را در ﺣﺪ درك ﺧﻮد از ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ درﻳﺎﻓﺖ و در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﻮهي ﻧﻬﺎﻳﻲ درﻣﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
.
 -5ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ و ﻋﺪم ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،رﺿﺎﻳﺖ
ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را در ﺧﺎﺗﻤﻪي درﻣﺎن اﻋﻼم و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -6ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﻧﺪهي ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت
و ﻣﺸﺎورهﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﺰ در ﻣﻮرادي ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﮔﺮوه ﻣﻌﺎﻟﺞ اﺳﺘﻌﻼم ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -7ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد از رازدراي ﭘﺰﺷﻚ و دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در روﻧﺪ درﻣﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزهي ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -8ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ و دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎﻟﺞ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮي ،اﻧﺘﻘﺎل،
و ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ
و درﻣﺎن او ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﻣﺎﻧﻲ را اﻋﻼم و ﻳﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺶ
از اداﻣﻪي ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -10ﺑﻴﻤﺎر ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ﺿﺮورت اﻋﺰام و اداﻣﻪي درﻣﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ،ﻗﺒﻼً از ﻣﻬﺎرت ﮔﺮوه ﻣﻌﺎﻟﺞ،
ﻣﻴﺰن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد .

