هنشور حقوق بيوار بيوارستاى اهام هادی(ع) شهرستاى فراشبنذ

هٌطَس حمَق بیوبس بیوبسستبى اهبم ّبدی(ع) فشاضبٌذ بش اسبس اسصضْبی ٍاالی اًسبًی ٍ هبتٌی بش فشٌّگ اسالهی ٍ ایشاًی ٍ بش پبیِ بشابشی وشاهت راتی توبهی گیشًذگبى
خذهبت سالهت ٍ بب ّذف حفظ ،استمبی ایوٌی بیوبس ٍ تحىین سابؽِ اًسبًی هیبى اسائِ وٌٌذگبى ٍ گیشًذگبى خذهبت سالهت تٌظین ضذُ است:
دریافت هطلوب خذهات سالهت حق بيوار است.

)۱

اسائِ خذهبت سالهت ببیذ:
ضبیستِ ضبى ٍ هٌضلت اًسبى ٍ بب احتشام بِ اسصش ّب  ،اعتمبدات فشٌّگی ٍ هزّبی ببضذ.
بش پبیِ صذالت ،اًصبف ،ادة ٍ ّوشاُ بب هْشببًی ببضذ.
فبسغ اص ّشگًَِ تبعیط اص جولِ لَهی ،فشٌّگی ،هزّبیًَ ،ع بیوبسی ٍ جٌسیتی ببضذ.
بش اسبس داًص سٍص ببضذ
دس سشیعتشیي صهبى هوىي ٍ بباحتشام بِ ٍلت بیوبس ٍ سعبیت استبًذاسدّبی ایوٌی بیوبس ببضذ.
دس هشالبت ّبی ظشٍسی ٍ فَسی (اٍسطاًس) بذٍى تَجِ بِ تبهیي ّضیٌِ آى صَست گیشد  .دس هَاسد غیش فَسی بش اسبس ظَابػ تعشیف ضذُ ببضذ.
 بیوبسستبى داسای هحیػ فیضیىی ایوي ٍ بی خؽش بشای بیوبساى ٍ هاللبت وٌٌذگبى ببضذ.اطالعات بایذ به نحو هطلوب و به هيساى کافی در اختيار بيوار قرار گيرد.

)۲
-

)۳

هحتَای اؼالعبت ببیذ ضبهل هَاسد ریل ببضذ:
ظَابػ ٍ ّضیٌِ ّبی لببل پیص بیٌی بیوبسستبى اعن اص خذهبت دسهبًی ٍ غیش دسهبًی ٍ ظَابػ بیوِ ٍ هعشفی سیستن ّبی حوبیتی دس صهبى پزیشش
ًبم  ،هسئَلیت ٍ ستبِ حشفِ ای اععبی گشٍُ پضضىی هسئَل اسائِ هشالبت اص جولِ پضضه  ،پشستبس ٍ داًطجَ ٍ استببغ حشفِ ای آًْب بب یىذیگش
سٍش ّبی تطخیصی ٍ دسهبًی ٍ ًمبغ ظعف ٍ لَت ّش سٍش ٍ عَاسض احتوبلی آى ،تطخیص بیوبسی ٍ ًیض ولیِ اؼالعبت تبثیشگزاس دس سًٍذ تصوین گیشی بیوبس
ًحَُ دستشسی بِ پضضه هعبلج ٍ اععبی اصلی گشٍُ پضضىی دس ؼَل دسهبى
اسائِ آهَصش ّبی ظشٍسی بشای استوشاس دسهبى
بیوبس هی تَاًذ بِ ولیِ اؼالعبت ثبت ضذُ دس پشًٍذُ ببلیٌی خَد دستشسی داضتِ ببضذ ٍ تصَیش آى سا دسیبفت ًوَدُ ٍ تصحیح اضتببّبت هشبَغ بِ اؼالعبت
ضخصی هٌذسج دس آى سا دسخَاست ًوبیذ.
حق انتخاب و تصوين گيری آزادانه بيوار در دریافت خذهات سالهت بایذ هحترم شورده شود.

)۴

هحذٍدُ اًتخبة ٍ تصوین گیشی دسببسُ هَاسد ریل هی ببضذ:
اًتخبة پضضه هعبلج ٍ هشاوض اسائِ وٌٌذُ خذهبت سالهت دس چبسچَة ظَابػ
اًتخبة ٍ ًظش خَاّی اص پضضه دٍم بِ عٌَاى هطبٍس
لبَل یب سد دسهبى ّبی پیطٌْبدی پس اص آگبّی اص عَاسض احتوبلی ًبضی اص پزیشش یب سد آى
ارائه خذهات سالهت بایذ هبتنی بر احترام به حرین خصوصی بيوار ( حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشذ.
دس ولیِ هشاحل هشالبت اعن اص تطخیصی ٍ دسهبًی ببیذ بِ حشین خصَصی بیوبس احتشام گزاضتِ ضَد ،ظشٍسی است بذیي هٌظَس ولیِ اهىبًبت الصم جْت تعویي

-

حشین خصَصی بیوبس فشاّن گشدد.
-

فمػ بیوبس ٍ گشٍُ دسهبًی ٍ افشاد هجبص اص ؼشف بیوبس ٍ افشادی وِ بِ حىن لبًَى هجبص تلمی هی ضًَذ هی تَاًٌذ بِ اؼالعبت دستشسی داضتِ ببضٌذ

-

بیوبس حك داسد دس هشاحل تطخیصی اص جولِ هعبیٌبت ،فشد هعتوذ خَد سا ّوشاُ داضتِ ببضذّ .وشاّی یىی اص ٍالذیي وَدن دس توبم هشاحل دسهبى حك وَدن
هی ببضذ هگش ایٌىِ ایي اهش بش خالف ظشٍست ّبی پضضىی ببضذ.
دسترسی به نظام کارآهذ رسيذگی به شکایات حق بيوار است.

)۵

ّش بیوبس حك داسد دس صَست ادعبی ًمص حمَق خَد وِ هَظَع ایي هٌطَس است بذٍى اختالل دس ویفیت دسیبفت خذهبت سالهت بِ همبهبت ری صالح ضىبیت

ًوبیذ
-

بیوبساى حك داسًذ اص ًحَُ سسیذگی ٍ ًتبیج ضىبیت خَد آگبُ ضًَذ
خسبست ًبضی اص خؽبی اسائِ وٌٌذگبى خذهبت سالهت ببیذ پس اص سسیذگی ٍ اثببت هؽببك همشسات دس وَتبّتشیي صهبى هوىي جبشاى ضَد.

