 .1دريافت

اطالعات

 .1-1منشور حقوقگیرندة خدمت در دسترس و درمعرض دید گیرندگان خدمت قراردارد.
 .2-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص نام ،مسئوليت و رتبة حرفهاي اعضاي گروه پزشكي مسئول
ارائة مراقبت ازجمله پزشک ،پرستار ،دانشجو(با ذکر رشته و پایة تحصیلی) و ارتباط حرفهاي آنها با
يكديگر ،اطالعرساني مينمايد.
 .3-1بيمارستان با رعايت مقررات پوشش مصوب وزارت بهداشت ،شناسايي ردههاي مختلف كاركنان را
ل مينمايد.
براي گيرندگان خدمت تسهي 
 .4-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص روشهای تشخيصي و درماني ،نقاط ضعف و قوت هر روش
و عوارض احتمالي آن ،تشخیص ،سیر بیماری ،پیشآگهی و عوارض آن و نيز تمام اطالعات تأثيرگذار در
روند تصمیمگیری گیرندة خدمت به نحو مطلوب و به ميزان كافي ،در زمان مناسب و متناسب با شرايط
گيرندة خدمت ب ه شيوهاي ساده و قابل درك اطالعرساني مينمايد.
 .5-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص نحوة دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه
پزشكي در طول درمان ،اطالعرسانی مینماید.
 .6-1بیمارستان در زمان پذیرش به گیرندة خدمت و مراجعان دربارة خدمات بيمارستان اعم از درماني
و غيردرماني ،ضوابط و هزینههای قابل پیشبینی ،بیمههای طرف قرارداد بيمارستان و ضوابط آن،
همچنین سیستمهای حمایتی اطالعرسانی مینماید.
 .7-1بیمارستان به گیرنده خدمت درخصوص تمام اقدامات پژوهشی مرتبط اطالعرساني مینماید.
 .8-1بیمارستان به گیرندة خدمت اطمینان میدهد که تصميمگيري وي مبني بر شركت يا عدم شرکت در
هرگونه پژوهش ،تأثیری در تداوم و نحوة دریافت خدمات سالمت نخواهدداشت.
 .9-1بیمارستان اطمینان حاصل مینماید که قوانین و مقررات مربوط به رعايت كدهاي ملي اخالق در
پژوهش در رابطه با تمام طرحهای تحقیقاتی که با موضوعات انسانی سر و کار دارد رعایت میشوند.
 .10-1بیمارستان به گیرندة خدمت درخصوص خطمشی حفاظت از اموال گیرنده خدمت اطالعرساني مینماید.

 .2مطلوبيت  .1-2بیمارستان به گیرندة خدمت ،خدمات سالمت مناسب ارائهمینماید.
 .2-2بیمارستان ،در موارد اورژانس ،بدون توجه به تأمین هزینة مراقبت ،خدمات سالمت مناسب ارائهمینماید.
خدمات
 .3-2بیمارستان ،درصورتی که ارائة خدمات سالمت مناسب در موارد اورژانس مقدور نباشد ،پس از ارائة خدمات
سالمت
سالمت ضروری و توضیحات الزم ،زمینة انتقال گیرندة خدمت به واحد مجهز را فراهممینماید.

 .3گروههاي  .1-3بیمارستان از گروههای آسیبپذیر جامعه از جمله كودكان ،زنان باردار ،افراد ناتوان ،سالمندان ،بيماران
رواني ،گیرندگان خدمت مجهولالهویه ،معلوالن ذهنی و جسمی ،افراد بدون سرپرست و دیگر
آسيبپذير
جمعیتهای درمعرض خطر ،بهطور مناسب(تجهیزاتی ،فیزیکی ،ایمنی و درمانی) حمایت مینماید.
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 .4گيرندة  .1-4بیمارستان به گیرندة خدمتی که در مراحل پایانی زندگی است مراقبتهای محترمانه و توأم با
مهرباني و همدردي ارائهمينمايد.
خدمت در
حال احتضار  .2-4بیمارستان شرایطی فراهممینماید که گیرندة خدمت درحال احتضار در آخرين لحظات زندگي
خويش از مصاحبت و همراهي افرادي كه مايل به ديدارشان است برخوردار گردد.
 .5محرمانه  .1-5بیمارستان اطمینان حاصل مینماید که تنها گیرندة خدمت ،گروه درمانی ،افراد مجاز از طرف گیرندة
خدمت و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقیمیشوند ،میتوانند به اطالعات دسترسی داشتهباشند.
بودن
اطالعات
 .2-5بیمارستان درصورت درخواست گیرندة خدمت ،تصویر تمام اطالعات ثبتشده در پروندة باليني
را دردسترس وی قرارمیدهد.

 .6حفظ حریم  .1-6بیمارستان ،خدمات سالمت را با احترام به حفظ حریم خصوصی گیرندة خدمت ارائهمینماید.
خصوصی  .2-6بیمارستان تمام امکانات الزم جهت تضمین حفظ حریم خصوصی گیرندة خدمت را فراهممینماید.
 .3-6بیمارستان شرایطی را فراهم نمودهاست که در همة بخشها بهخصوص بخشهای مراقبت ویژه،
استفاده از پرسنل همگن برای ارائة خدمات به بيماران(بهويژه بانوان) ،درصورت درخواست بيمار،
امكانپذير باشد.
 .4-6در بیمارستان استفاده از پرسنل همگن ،نباید مانعی برای کمکرسانی فوري به گيرندة خدمت و
مصدومين باشد.
 .5-6بیمارستان از پوشاندهشدن مناطقی از بدن گیرندة خدمت كه در مراحل تشخيصي و درماني نيازي
به مداخله ندارند اطمینان کسبمینماید.
 .6-6بیمارستان استانداردهای ملی پوشش بیماران را رعایتمینماید.
 .7همراه
گیرندة
خدمت

 .1-7بیمارستان به گیرندة خدمت اجازهمیدهد تا در مراحل تشخيصي ازجمله معاينات ،فرد معتمد
همراه داشتهباشد(همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک است مگر اينكه
اين امر برخالف ضرورتهای پزشکی باشد).

 .8پاسخ به

 .1-8بیمارستان فـرآيندي مکتوب بـرای پاسخ بـه درخواستهاي گيرنـدة خدمت در زمينة خدمات
نیازهای عبادی
عبادي ـ اعتقادي را دارد و به آن عملمينمايد.
و اعتقادی
گیرندة خدمت

 .9آموزش

 .1-9گیرندة خدمت آموزشهای ضروری برای استمرار درمان را دریافتمینماید.

 .10انتخاب
آزادانه و
مشارکت

 .1-10بیمارستان از فراهمبودن امکان انتخاب و تصمیمگیری آزادانه و آگاهانة گیرندة خدمت مبنیبر
دريافت اطالعات کافی و جامع ،اطمینان کسبمینماید.
 .2-10بیمارستان پس از ارائة اطالعات ،با درنظر گرفتن شرايط بيمار ،زمان الزم و کافی جهت
تصميمگيري و انتخاب در اختیار گیرندة خدمت قرارمیدهد.

 .3-10بیمارستان به گیرندة خدمت حق میدهد تا پزشک دومی را بهعنوان مشاور انتخاب و از وی
نظرخواهي كند.
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 .4-10بیمارستان از قبول یا رد درمانهای پیشنهادی پس از آگاهي كامل از عوارض احتمالي ناشي
از پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان ،شخص ديگري را

درمعرض خطر قرارميدهد ،اطمينان كسبمينمايد.

 .5-10بیمارستان اعالم نظر قبلی گیرندة خدمت درمورد اقدامات درمانی آتی را در زماني كه گيرندة
خدمت واجد ظرفيت تصمیمگیری است ثبتمینماید و در زمان فقدان ظرفيت تصميمگيري

وي ،بهعنوان راهنمای اقدامات پزشکی در اختیار ارائهکنندگان خدمات سالمت و تصميمگيرنده

جایگزین گیرندة خدمت قرارمیدهد.
 .11رضايت
آگاهانه

 .1-11در بیمارستان یک لیست مشخص از اقدامات و درمانهايي كه نياز به اخذ رضايت كتبي از
گيرندة خدمت يا ولي قانوني او دارد ،در دسترس است و رضایت آگاهانه براساس آن اخذ
ميگردد ،ليست مذكور حداقل شامل موارد ذیل است:
اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و جراحی
بیهوشی و آرامبخشی متوسط تا عمیق

استفاده از خون و فرآوردههای خونی
تحقیقات

اقدامات درمانی پرخطر(حداقل شامل :شوکدرمانی ،پرتودرمانی ،شیمیدرمانی ،آنژیوگرافی).

 .2-11بیمارستان طی فرآیندی مستند توسط كاركنان آموزشديده و با مسئولیت پزشک معالج ،از

گیرندة خدمت ،رضايت آگاهانه اخذ مينماید.
 .3-11مستندات نشانمیدهند ،اطالعات الزم در زمینة خطرات ،محاسن و جايگزينهاي روش فعلي
قبل از اخذ رضایتنامة آگاهانه از گیرندة خدمت و درصورت لزوم ولي قانوي وي ،به زبان ساده
و قابل درك ،در اختيار گيرندة خدمت قرارميگيرند.
 .4-11رضایت اخذشده ،همراه با تاریخ ،ساعت ،امضا ،اثر انگشت گیرندة خدمت و درصورت لزوم
ولی قانونی وی بوده در پروندة گیرندة خدمت درج میگردد.
 .5-11اگر رضایتنامة عمومی خدمات مراقبتی در زمان پذیرش بستری یا سرپایی ،از گیرندة خدمت
اخذ ميشود ،دامنه و محدوديتهاي آن ب ه وضوح مشخص شدهاست.
 .12نحوة

 .1-12دریافت هزینة خدمات از گیرندة خدمت ،براساس قوانین و آییننامههای موجود انجاممیگیرد.

دریافت هزینة  .2-12انجام تمام اقدامات ضروری در فوریتهای پزشکی ،بدون مالحظات مالی و براساس قوانين
خدمات از
جاري انجامميگيرد.
گیرندة خدمت  .3-12گیرندة خدمت درصورت ضرورت اعزام و ادامة درمان در سایر مراکز درمانی ،قب ً
ال از وجود
تخصصهای الزم برای درمان ،میزان تعرفهها و پوشش بیمههای خدمات در مركز درماني مقصد

مطلع میگردد و درصورت امکان حق انتخاب دارد.
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 .13نظام

کارآمد

رسیدگی به
شکایات

 .1-13فرآیند اعالم شکایات یا پیشنهادات با ذکر نام صاحبان فرآیند در محلی قابل رؤیت نصب شدهاست.

 .2-13بیمارستان به گیرندة خدمت اطمینان میدهد تا بدون ترس از مجازات و به وجودآمدن اختالل در

كيفيت دریافت خدمات سالمت ،بدون ذکر نام ،بهصورت کتبي و شفاهي به شيوهاي محترمانه و با
رعايت قوانين و مقررات به مقامات ذیصالح شکایت نماید یا پیشنهاددهد.

 .3-13بیمارستان در اسرع وقت به شکایت گیرندة خدمت رسیدگی مینماید و خسارت وارده به وی
را جبران مينمايد.

 .14سنجش  .1-14بیمارستان رضایت گیرندة خدمت را مورد سنجش قرارمیدهد.
رضایت گیرندة  .2-14تحلیل نتایج و طراحی و اجرای برنامة مداخلهای مناسب براساس آن مستند شدهاند.
خدمت

 .15خطمشیها  .1-15بیمـارستان خطمشیهـا و روشهـای شفاف و روشنی شامـل مـوارد ذيـل تـدوين نمـوده و
و روشها
اجرا مينمايد:
حفاظت گیرندة خدمت در برابر حمالت فیزیکی و صدمات روحی
اموال گیرندة خدمت
کنترل مناسب درد

پذیرش همراه و فراهمنمودن امکانات رفاهی الزم

نظارت بر خارج ساختن عضو از اهداکننده و انتقال آن.

