
 حقوق بيمار 

دانشگاه علوم پزشكي ايراندانشگاه علوم پزشكي ايران  

 مركز آموزشي درماني فيروزگر 

 معاونت آموزشي

هنگام گرفتن شرح حال و معاينه رعايت عقايد به  .7

ژه عقايد مذهبي و قومي بيمار از سوو  ييو            وي

معالج و يمامي فراگويرا  زششو ي و زرسوتار             

 ضور  است. 

بيمار حق دارد كه از داد  هور گوهوه اعاعوا           .8

 شخصي كه صاح مي داهد خوددار  همايد.

بيمار حق دارد درما  را رد كند و هپذيرد به شرط   .9

اين ه در درجوه اول بيموار شورايز  زم بورا               

( را  Decision-makingيصمي  گير  صحيح ) 

داشووووته باشوووود و همبنيوووون از بيمووووار                          

Refusal Consent .گرفته شود 

اهجام هر گوهوه زروسويجر بايو تي بوا رضوايت           .01

آگاهاهه بيمار همراه باشد و از و  رضايت آگاهاهه                

(Informed Consent .گرفته شود ) 

 
 6931شهريور 

رعايت حقوق بيمار موجب افزايش اعتماد رعايت حقوق بيمار موجب افزايش اعتماد 

بيمار به پزشك خواهد شد و در نهايت به بيمار به پزشك خواهد شد و در نهايت به 

نفع پزشك مي باشد.نفع پزشك مي باشد.  

دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار  -1

 است.

به نحو  بايستياطالعات مربوط به بيماري  -2

كافي در اختيار بيمار قرار  ميزانمطلوب و به 

 گيرد.

گيري آزادانه بيمار در  حق انتخاب و تصميم -3

دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده 

 شود.

ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به  -4

حريم خصوصي بيمار)حق خلوت( و رعايت اصل 

 رازداري باشد.

دسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به  -5

 شكايات حق بيمار است.

 

 منشورحقوق بيمار منشورحقوق بيمار 

 6931كارشناسان معاونت آموزشي فيروزگر تهيه كننده: 



                                    

 

 

 

 حقوق بيماران

ژه هنگها       رعايت حقوق بيماران در بيمارستان به  وي   

انجا  اقدامات پزشكي از سهو  اعهيا  ميهع معا ه           

پزشكي، پرستار  و ممامي فراگيران رشت  پزشكي يك  

ضرورت انكارناپذير مي باشد و بايستي از  حظ  ورود       

بيمار ب  بيمارستان ما زمان مرخيص و  مهورد موهه       

 هد  پزشك، دانشجو و پرستار قرارگيرد. 

 

 

 اصول حقوق بيمار عبارتست از:

بيمار حق دارد كه هام زششو  معوالج خوود را بداهود.            .0

زشش  باي تي در اوليون برخوورد و زيوز از اهجوام               

معاينه، خود را به بيمار معرفي و يخصوصز را اعوام      

همايد و بگويد كوه زششو  معوالج اوسوت و يماموي                

م ئوليت ها  يشيخصي و درماهي با هظوار  و ياييود     

 ههايي و  اهجام خواهد شد. 

بيمار همبنين حق دارد كه هام ساير اعواا  مهو  و      .2

اصلي يي  درماهي خود را بداهد برا  مثال بيمار ب تر   

در بخز داخلي كه هياز به جراحوي دارد بايو تي هوام       

جووراح و متخووصه بيهوشووي خووود را در صووور             

 عاقمند  بداهد. 

اعاا  يي  درماهي شامل: يمامي زشش ا  مشاور،  .3

 متخصه جراح، بيهوشي، زرستار و بهيار مي باشند.

.  داه تن ماهيت و هوع بيمار  حق بيموار اسوت و          4 

باي تي به زبا  ساده بطور  كه موجب آسويب روحوي    

 بيمار هشود به و  يوضيح داده شود.

.  بيموار حوق دارد كوه بوه اهودازه كوافي از برهاموه                  5

يشخيصي و درماهي زشش  معالج آگاه گوردد و اهتقوال      

اين اعاعا  به بيمار وظيفه زشش  معالج و در درجوه     

 بعد  هم ار و  مي باشد.

.  حفظ اسرار زشش ي بيمار از سوو  زششو  معوالج       6

اعاا  يي  درماهي و داهشجويا  ي  ضرور  و وظيفه       

مي باشد و ينها اعاا  يي  درماهي بيمار مي يواهند بوه   

 زروهده بيمار دسترسي داشته باشند.

 

رعايت حقوق بيمار موجب افزايش رعايت حقوق بيمار موجب افزايش 

 اعتماد بيمار به پزشك خواهد شد .اعتماد بيمار به پزشك خواهد شد .

رعايت حقوق بيمار در روند درمان رعايت حقوق بيمار در روند درمان 

 بيمار نقش بسزايي دارد.بيمار نقش بسزايي دارد.

اطالعات بيمار  را بدون اطالعات بيمار  را بدون 

اجازه او در اختيار هيچ اجازه او در اختيار هيچ 

 كس قرار ندهيد.كس قرار ندهيد.


