بسم اهلل الرحمن الرحیم

تيٓ ٔذسػبٖ ٌش ٜٚحبوٕيت ثبِيٙي
دفتش ٔذيشيت ثيٕبسػتب٘ي  ٚتؼبِي خذٔبت ثبِيٙي
ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي
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مفاهيم و واژه ها
• ثيٕبس:وؼي و ٝخٛد سا ث ٝاسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔت خٟت دسيبفت
خذٔبت ثٟذاؿتي دسٔب٘ي ٔؼشفي ٔي وٙذ
• حمٛقٔ:دٕٛػ ٝلٛاػذ ٔ ٚمشسات حبوٓ ثش يه خبٔؼ ٝوٝ
أتيبصات  ٚاختيبسات خبصي سا ثشاي افشاد ث ٝسػٕيت ٔي ؿٙبػذ
• حمٛق دس تٕبْ صثبٟ٘ب ثٔ ٝؼٙي آ٘چ ٝساػت ٚػضاٚاس اػت تؼشيف
ٔيـٛد
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تاريخچه
اٍ٘يض ٜحشوت ثشاي تذٚيٗ ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس ثب ا٘تـبس اػالٔيٝ
خٟب٘ي حمٛق ثـش دس ػبَ 1947آغبص ؿذ و ٝدس آٖ ٔشدْ
خٛاػتبس ثشاثشي حمٛق ثشاي دػتشػي ث ٝخذٔبت ثٟذاؿتي ٚ
اختٕبػي ؿذ٘ذ.
اِٚيٗ ٌش ٜٚحشف ٝاي و ٝاػالٔي ٝحمٛق ثيٕبس سا ٔٙتـش وشد
اتحبدئّ ٝي پشػتبسي دس ػبَ  1959ثٛد.
دس ػبَ  1973ا٘دٕٗ ثيٕبسػتبٖ ٞبي آٔشيىب اليح ٝحمٛق
ثيٕبساٖ ثٕٞ ٝشأ ٜثبَ ٞبي اخشايي ٔ ٚؼتٙذ سا تحت ػٛٙاٖ
اليح ٝحمٛق ثيٕبساٖ ٔٙتـش وشد
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تاريخچِي تياًيِّاي حقَق تيوار
حقَق تيوار در تياًيِ ّاي تييالوللي
هٌشَر حقَق بيوار اًجوي جهاًي پسشكي ( اعالهيِ ليسبَى -1995
)1981

بياًيِي حقَق بيوار اجالس ارٍپايي سازهاى بهذاشت جهاًي
(آهستردام )1994

هٌشَر حقَق بيواراى ارٍپا (رم)2002 ،
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تاريخچِي تياًيِّاي حقَق تيوار
حقَق تيواراى در آهريكا
• ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس ا٘دٕٗ ثيٕبسػتبٖٞبي آٔشيىب (1973

تدذيذ ٘ظش )1992
• ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس وٕيؼي ٖٛصذٚس ٔدٛصٞبي ٘ظبْ
ػالٔت (آٔشيىب )1994
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تاريخچِي تياًيِّاي حقَق تيوار

هٌشَر حقَق تيوار در كشَرّاي جْاى
ٙٔ ـٛس حمٛق ثيٕبس دس ٔبِضي
ٙٔ ـٛس حمٛق ثيٕبس دس ًٙٞوًٙ
ٙٔ ـٛس حمٛق ثيٕبس دس ٘يٛصِٙذ
ٙٔ ـٛس حمٛق ثيٕبس دس ايتبِيب
ٙٔ ـٛس حمٛق ثيٕبس دس اػّٚٛاوي
ٙٔ ـٛس حمٛق ثيٕبس دس افشيمبي خٛٙثي
ٙٔ ـٛس حمٛق ثيٕبس دس وب٘بدا
ٙٔ 7ـٛس حمٛق ثيٕبس دس ايشاٖ

حقوق بيمار در ايران
• ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس دس ػبَ  1380تٛػػ ٚصاست ثٟذاؿت  ،دسٔبٖ
 ٚآٔٛصؽ پضؿىي تذٚيٗ ٌشديذ و ٝؿبُٔ  10ثٙذ ثٛد.
• ايٗ ٔٙـٛس داساي وبػتي ٞبيي ثٛد ِزا ثشسػي ٔدذد دس صٔي ٝٙي
ٔحٛسٞبي حمٛق ثيٕبس صٛست ٌشفت ٙٔ ٚـٛس خذيذ دس آثبٖ ٔبٜ
ػبَ  1388تٛػػ ٚصاست ثٟذاؿت  ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي ثٝ
تٕبٔي دا٘ـٍبٞ ٜب اثالؽ ٌشديذ.
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هراحل تذٍيي:
• ٔشٚس خبٔغ ٔٙبثغ ٔٛخٛد
• ٔؽبِؼبت ٔيذا٘ي
• تذٚيٗ پيؾ ٘ٛيغ اٙٔ َٚـٛس حمٛق ثيٕبس
• ٘ظش ػٙدي ٔىبتج ٝاي اص صبحت ٘ظشاٖ
• تذٚيٗ پيؾ ٘ٛيغ دٙٔ ْٚـٛس حمٛق ثيٕبس
• ٘ظش ػٙدي حعٛسي (ٔصبحج ٝاي ) اص صبحت ٘ظشاٖ
• تذٚيٗ پيؾ ٘ٛيغ ػٙٔ ْٛـٛس حمٛق ثيٕبس
• ثشٌضاسي وبسٌبٔ ٜـٛستي ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس دس ايشاٖ
• ؼشح دس ؿٛساي ػيبػت ٌزاسي ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ ٚ
9
آٔٛصؽ پضؿىي
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تركية كارگاُ:
ٕ٘ بيٙذٌبٖ ا٘دٕٗ ٞبي حٕبيت اص ثيٕبساٖ ( ثيٕبساٖ سٚا٘ي ٔضٔٗ ،تبالػٕي،
ٕٛٞفيّي)
ٕ٘ بيٙذٌبٖ ػبصٔبٖ ٘ظبْ پضؿىي

 پشػتبساٖ ٔٙتخت
 پضؿىبٖ ٔٙتخت

 حمٛلذا٘بٖ ٔٙتخت
 وبسؿٙبػبٖ اخالق پضؿىي
ٕ٘ بيٙذ ٜثيٕ ٝخذٔبت دسٔب٘ي ٘يشٞٚبي ٔؼّح
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جوع تٌذي ٍ اعوال ًظرات ٍ تْيِ
پيش ًَيس چْارم هٌشَر حقَق
تيوار تِ ّوراُ راّكارّاي عولياتي
كردى ّر كذام از حقَق پيشٌْادي
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هٌشَر حقَق تيوار
•
•
•
•
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ٔمذٔٝ
ثيٙؾ  ٚاسصؽ
ٔحٛسٞبي پٙدٍب٘ ٝحمٛق
ساٞىبسٞبي ػّٕيبتي وشدٖ حك پيـٟٙبدي

هقذهِ
• ٘ظبْ ػالٔت وبسآٔذ ٘يبصٔٙذ ٔـبسوت فؼبال٘ ٝثيٗ
ٌيش٘ذٌبٖ  ٚاسائ ٝوٙٙذٌبٖ خذٔبت ػالٔت ٔيثبؿذ.
استجبغ ٔٙبػت  ٚصبدلب٘ ،ٝاحتشاْ ث ٝاسصؽٞبي ؿخصي ٚ
حشفٝاي  ٚحؼبػيت ٘ؼجت ث ٝتفبٚتٞبي ٔٛخٛد ،الصٔٝي
ٔشالجت ٔؽّٛة اص ثيٕبس اػت .ثٝػٛٙاٖ يىي اص اسوبٖ
اسائٝي خذٔبت ػالٔت ،ثيٕبسػتبٖٞب ثبيذ ٟ٘بدي ثشاي
دسن  ٚاحتشاْ ث ٝحمٛق ٔ ٚؼؤِٚيتٞبي ثيٕبس ،خب٘ٛادٜي
آ٘بٖ ،پضؿىبٖ ،پشػتبساٖ  ٚػبيش ٔشالجتوٙٙذٌبٖ ثبؿٙذ.
ثيٕبسػتبٖٞب ثبيذ ث ٝخٙجٞٝبي اخاللي ٔشالجت ٚالف ثٛدٚ ٜ
ث ٝآٖ احتشاْ ٌزاس٘ذ.
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هقذهِ
• اثشثخـي ٔشالجت  ٚثٟشٙٔ ٜذي ثيٕبس اص ٘تبيح ٔثجت دسٔبٖ تب حذٚدي ثؼتٍي ثٝ
ٔؼؤِٚيتپزيشي ثيٕبس داسد .ؿبيؼت ٝاػت ثيٕبساٖ اؼالػبت ٔشثٛغ ث ٝػبثمٝي
ثيٕبسيٞب ،ثؼتشي ؿذٖ دس ثيٕبسػتبٖٔ ،صشف داسٞٚب  ٚػبيش ٔؽبِت ٔشثٛغ ثٝ
ٚظؼيت ػالٔتي سا ث ٝؼٛس صبدلبٌ٘ ٝضاسؽ دٙٞذ  ٚاص ٞشٌ ٝ٘ٛتغييش دس س٘ٚذ
دسٔب٘ي ثذ ٖٚاؼالع پضؿه ٔؼئ َٛخٛد ثپشٞيض٘ذ.
• ٚصاست ثٟذاؿت ،دسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىي أيذٚاس اػت دس ػبي ٝتؼبُٔ ٔٙبػت
اسائ ٝدٙٞذٌبٖ ٌ ٚيش٘ذٌبٖ خذٔبت ػالٔت ٘ؼجت ثٚ ٝظبيف خٛد  ٚاحتشاْ ثٝ
حمٛق ديٍشي ،ػالٔت خبٔؼ ٝدس ثبالتشيٗ ػؽح ٕٔىٗ تبٔيٗ ٌشدد .ثش ايٗ
اػبع ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس ثب ٞذف تجييٗ حمٛق ٌيش٘ذٌبٖ ايٗ خذٔبت  ٚثٝ
ؿشح ريُ تٙظيٓ ٌشديذ ٜاػت:
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تيٌش ٍ ارزش
• يىبيه افشاد خبٔؼٔ ٝتؼٟذ ث ٝحفظ  ٚاحتشاْ ث ٝوشأت ا٘ؼبٖ ٞب ٔي ثبؿٙذ.
ايٗ أش دس ؿشايػ ثيٕبسي اص إٞيت ٚيظ ٜاي ثشخٛسداس اػت .ثش اػبع لبٖ٘ٛ
اػبػي تٛخ ٝث ٝوشأت ٚاالي ا٘ؼب٘ي اص اص َٛپبي٘ ٝظبْ خٕٟٛسي اػالٔي
ثٛد ٚ ٜدِٚت ٔٛظف اػت خذٔبت ثٟذاؿتي دسٔب٘ي سا ثشاي يىبيه افشاد
وـٛس تأٔيٗ وٙذ .ثش ايٗ اػبع اسائ ٝخذٔبت ػالٔت ثبيذ ػبدال٘ٔ ٚ ٝجتٙي ثش
احتشاْ ث ٝحمٛق  ٚسػبيت وشأت ا٘ؼب٘ي ثيٕبساٖ صٛست پزيشد.
• ايٗ ٔٙـٛس ثب تٛخ ٝث ٝاسصؿٟبي ٚاالي ا٘ؼب٘ي ٔ ٚجتٙي ثش فش ًٙٞاػالٔي ٚ
ايشا٘ي  ٚثش پبي ٝثشاثشي وشأت راتي تٕبٔي ٌيش٘ذٌبٖ خذٔبت ػالٔت  ٚثب
ٞذف حفظ  ،استمب  ٚتحىيٓ ساثؽ ٝا٘ؼب٘ي ٔيبٖ اسائ ٝوٙٙذٌبٖ ٌ ٚيش٘ذٌبٖ
خذٔبت ػالٔت تٙظيٓ ؿذ ٜاػت.
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هٌشَر حقَق تيوار در ايراى
•
•
•
•

•
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ٔحٛس ا :َٚدسيبفت ٔؽّٛة خذٔبت ػالٔت حك ثيٕبس اػت.
ٔحٛس د :ْٚاؼالػبت ثبيذ ث٘ ٝحٔ ٛؽّٛة  ٚثٔ ٝيضاٖ وبفي دس
اختيبس ثيٕبس لشاس ٌيشد.
ٔحٛس ػ :ْٛحك ا٘تخبة  ٚتصٕيٌٓيشي آصادا٘ ٝثيٕبس دس دسيبفت
خذٔبت ػالٔت ثبيذ ٔحتشْ ؿٕشد ٜؿٛد.
ٔحٛس چٟبسْ :اسائ ٝخذٔبت ػالٔت ثبيذ ٔجتٙي ثش احتشاْ ث ٝحشيٓ
خصٛصي ثيٕبس  ٚسػبيت اصُ ساصداسي ثبؿذ.
ٔحٛس پٙدٓ :دػتشػي ث٘ ٝظبْ وبسآٔذ سػيذٌي ث ٝؿىبيبت حك
ثيٕبس اػت.

هحَر اٍل :دريافت هطلَب خذهات سالهت حق تيوار است.
•
•
•
•
•

 )1-1ؿبيؼت ٝؿبٖ ٙٔ ٚضِت ا٘ؼبٖ  ٚثب احتشاْ ث ٝاسصؽٞب ،اػتمبدات فشٍٙٞي ٚ
ٔزٞجي ثبؿذ.
 )1-2ثش پبيٝي صذالت ،ا٘صبف،ادة ٕٞ ٚشا ٜثب ٟٔشثب٘ي ثبؿذ.
 )1-3فبسؽ اص ٞشٌ ٝ٘ٛتجؼيط اص خّٕ ٝلٔٛي ،فشٍٙٞئ ،زٞجيٛ٘ ،ع ثيٕبسي ٚ
خٙؼيتي ثبؿذ.
 )1-4ثش اػبع دا٘ؾ سٚص ثبؿذ.
ٔ )1-5جتٙي ثش ثشتشي ٔٙبفغ ثيٕبس ثبؿذ.

•  )1-6تٛصيغ ٔٙبثغ ػالٔت ٔجتٙي ثش ػذاِت  ٚاِٛٚيت ٞبي دسٔب٘ي ثيٕبساٖ ثبؿذ.
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هحَر اٍل :دريافت هطلَب خذهات سالهت حق تيوار است.
•
•
•

•
•
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ٔ )1-7جتٙي ثش ٕٞبٍٙٞي اسوبٖ ٔشالجت اػٓ اص پيـٍيشي ،تـخيص ،دسٔبٖ ٚ
تٛا٘جخـي ثبؿذ.
 )1-8ثٕٞ ٝشا ٜتبٔيٗ وّي ٝأىب٘بت سفبٞي پبي ٚ ٝظشٚسي  ٚث ٝدٚس اص تحٕيُ دسد ٚ
س٘ح ٔ ٚحذٚديت ٞبي غيش ظشٚسي ثبؿذ.
 )1-9تٛخٚ ٝيظٜاي ث ٝحمٛق ٌشٜٞٚبي آػيتپزيش خبٔؼ ٝاص خّٕ ٝوٛدوبٖ،ص٘بٖ
ثبسداس ،ػبِٕٙذاٖ ،ثيٕبساٖ سٚا٘ي ،ص٘ذا٘يبٖٔ ،ؼّٛالٖ رٙٞي  ٚخؼٕي  ٚافشاد ثذٖٚ
ػشپشػت داؿت ٝثبؿذ.
 )1-10دس ػشيؼتشيٗ صٔبٖ ٕٔىٗ  ٚثب احتشاْ ثٚ ٝلت ثيٕبس ثبؿذ.
 )1-11ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔتغيشٞبيي چ ٖٛصثبٖ ،ػٗ  ٚخٙغ ٌيش٘ذٌبٖ خذٔت
ثبؿذ.

هحَر اٍل :دريافت هطلَب خذهات سالهت حق تيوار است.
•  )1-12دس ٔشالجتٞبي ظشٚسي  ٚفٛسي (اٚسطا٘غ) ،ثذ ٖٚتٛخ ٝث ٝتأٔيٗ ٞضيٝٙي
آٖ صٛست ٌيشد .دس ٔٛاسد غيشفٛسي(اِىتي )ٛثش اػبع ظٛاثػ تؼشيف ؿذ ٜثبؿذ.
•  )1-13دس ٔشالجتٞبي ظشٚسي  ٚفٛسي (اٚسطا٘غ)  ،دس صٛستي و ٝاسائ ٝخذٔبت
ٔٙبػت ٕٔىٗ ٘جبؿذ ،الصْ اػت پغ اص اسائٝي خذٔبت ظشٚسي  ٚتٛظيحبت الصْ،
صٔي ٝٙا٘تمبَ ثيٕبس ثٚ ٝاحذ ٔدٟض فشاٌ ٓٞشدد.
•  )1-14دس ٔشاحُ پبيب٘ي حيبت وٚ ٝظؼيت ثيٕبسي غيش لبثُ ثشٌـت ٔ ٚشي ثيٕبس
لشيت اِٛلٛع ٔيجبؿذ ثب ٞذف حفظ آػبيؾ ٚي اسائٌ ٝشددٙٔ .ظٛس اص آػبيؾ
وبٞؾ دسد  ٚس٘ح ثيٕبس ،تٛخ ٝث٘ ٝيبصٞبي سٚا٘ي ،اختٕبػئ ،ؼٛٙي  ٚػبؼفي ٚي ٚ
خب٘ٛادٜاؽ دس صٔبٖ احتعبس ٔيثبؿذ .ثيٕبسدس حبَ احتعبس حك داسد دس آخشيٗ
ِحظبت ص٘ذٌي خٛيؾ ثب فشدي ؤ ٝيخٛاٞذ ٕٞشاٌ ٜشدد.

•  -احتعبس ثٚ ٝظؼيت ثيٕبسي غيش لبثُ ػالج  ٚغيش لبثُ ثشٌـت اؼالق ٔيؿٛد وٝ
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ٔشي لشيتاِٛلٛع اختٙبة٘بپزيش اػت.

پيشًَيس هٌشَر پيشٌْادي حقَق تيوار در
ايراى
• هحَر اٍل :دريافت هطلَب خذهات سالهت حق بيوار است.
• هحَر دٍم :اطالعات بايذ بِ ًحَ هطلَب ٍ بِ هيساى كافي در اختيار
بيوار قرار گيرد.
• هحَر سَم :حق اًتخاب ٍ تصوينگيري آزاداًِ بيوار در دريافت
خذهات سالهت بايذ هحترم شوردُ شَد.
•

هحَر چهارم :ارائِ خذهات سالهت بايذ هبتٌي بر احترام بِ حرين
خصَصي بيوار ٍ رعايت اصل رازداري باشذ.

• 21هحَر پٌجن :دسترسي بِ ًظام كارآهذ رسيذگي بِ شكايات حق بيوار

هحَر دٍم :اطالعات تايذ تِ ًحَ هطلَب ٍ تِ هيساى كافي در
اختيار تيوار قرار گيرد.
• ٔ )2-1حتٛاي اؼالػبت ثبيذ ؿبُٔ ٔٛاسد ريُ ثبؿذ :
• ٔ )2-2-1فبد ٔٙـٛس حمٛق ثيٕبس دس صٔبٖ پزيشؽ
•  )2-1-2ظٛاثػ ٞ ٚضيٞٝٙبي لبثُ پيؾ ثيٙي ثيٕبسػتبٖ اػٓ اص خذٔبت
دسٔب٘ي  ٚغيش دسٔب٘ي  ٚظٛاثػ ثئٕ ٚ ٝؼشفي ػيؼتٓ ٞبي حٕبيتي دس
صٔبٖ پزيشؽ
• ٘ )2-1-3بْٔ ،ؼؤِٚيت  ٚستجٝي حشفٝاي اػعبي ٌش ٜٚپضؿىي ٔؼئَٛ
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اسائٔ ٝشالجت اص خّٕ ٝپضؿه ،پشػتبس  ٚدا٘ـد ٚ ٛاستجبغ حشفٝاي آٖٞب

ثب يىذيٍش

هحَر دٍم :اطالعات تايذ تِ ًحَ هطلَب ٍ تِ هيساى كافي در
اختيار تيوار قرار گيرد.

•  )2-1-4سٚؽٞبي تـخيصي  ٚدسٔب٘ي ٘ ٚمبغ ظؼف  ٚلٛت ٞش سٚؽ
 ٚػٛاسض احتٕبِي آٖ  ،تـخيص ثيٕبسي ،پيؾ آٌٟي  ٚػٛاسض آٖ

٘ ٚيض وّيٝي اؼالػبت تأثيشٌزاس دس س٘ٚذ تصٕيٌٓيشي ثيٕبس
• ٘ )2-1-5حٜٛي دػتشػي ث ٝپضؿه ٔؼبِح  ٚاػعبي اصّي ٌشٜٚ
پضؿىي دس ؼ َٛدسٔبٖ
•  )2-1-6وّيٝي الذأبتي ؤ ٝبٞيت پظٞٚـي داس٘ذ.
• )2-1-7 23اسائ ٝآٔٛصؽٞبي ظشٚسي ثشاي اػتٕشاس دسٔبٖ

هحَر دٍم :اطالعات تايذ تِ ًحَ هطلَب ٍ تِ هيساى كافي در
اختيار تيوار قرار گيرد.
• ٘ )2-2حٜٛي اسائ ٝاؼالػبت ثبيذ ث ٝصٛست ريُ ثبؿذ :
•

•

•

•
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 )2-2-1اؼالػبت ثبيذ دس صٔبٖ ٔٙبػت ٔ ٚتٙبػت ثب ؿشايػ ثيٕبس اص خّٕٝ
اظؽشاة  ٚدسد ٚ ٚيظٌيٞبي فشدي ٚي اص خّٕ ٝصثبٖ ،تحصيالت  ٚتٛاٖ دسن
دس اختيبس ٚي لشاس ٌيشدٍٔ ،ش ايٗو:ٝ
 تأخيش دس ؿشٚع دسٔبٖ ثٚ ٝاػؽٝي اسائٝي اؼالػبت فٛق ػجت آػيت ث ٝثيٕبسٌشدد( .دس ايٗ صٛست ا٘تمبَ اؼالػبت پغ اص الذاْ ظشٚسي ،دس اِٚيٗ صٔبٖ
ٔٙبػت ثبيذ ا٘دبْ ؿٛد).
 ثيٕبس ػّيسغٓ اؼالع اص حك دسيبفت اؼالػبت ،اص ايٗ أش أتٙبع ٕ٘بيذ و ٝدس ايٗصٛست ثبيذ خٛاػت ثيٕبس ٔحتشْ ؿٕشد ٜؿٛدٍٔ ،ش ايٗو ٝػذْ اؼالع ثيٕبسٚ ،ي
يب ػبيشيٗ سا دس ٔؼشض خؽش خذي لشاس دٞذ.
 )2-2-2ثيٕبس ٔيتٛا٘ذ ث ٝوّيٝي اتصٛيش ؼالػبت ثجتؿذ ٜدس پش٘ٚذٜي ثبِيٙي
خٛد دػتشػي داؿت ٝثبؿذ  ٚآٖ سا دسيبفت ٕ٘ٛد ٚ ٜتصحيح اؿتجبٞبت ٔٙذسج دس
آٖ سا دسخٛاػت ٕ٘بيذ.

پيشًَيس هٌشَر پيشٌْادي حقَق تيوار در ايراى
• هحَر اٍل :دريافت هطلَب خذهات سالهت حق بيوار است.
• هحَر دٍم :اطالعات بايذ بِ ًحَ هطلَب ٍ بِ هيساى كافي در اختيار
بيوار قرار گيرد.
• هحَر سَم :حق اًتخاب ٍ تصوينگيري آزاداًِ بيوار در دريافت

خذهات سالهت بايذ هحترم شوردُ شَد.
•

هحَر چهارم :ارائِ خذهات سالهت بايذ هبتٌي بر احترام بِ حرين

خصَصي بيوار ٍ رعايت اصل رازداري باشذ.
• هحَر پٌجن :دسترسي بِ ًظام كارآهذ رسيذگي بِ شكايات حق بيوار
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است.

هحَر سَم :حق اًتخاب ٍ تصوينگيري آزاداًِ تيوار در دريافت خذهات
سالهت تايذ هحترم شوردُ شَد.

• ٔ )3-1حذٚد ٜا٘تخبة  ٚتصٕيٌٓيشي دسثبسٛٔ ٜاسد ريُ ٔيثبؿذ:
•  )3-1-1ا٘تخبة پضؿه ٔؼبِح ٔ ٚشوض اسائٝوٙٙذٜي خذٔبت ػالٔت دس
چبسچٛة ظٛاثػ
•  )3-1-2ا٘تخبة ٘ ٚظش خٛاٞي اص پضؿه د ْٚث ٝػٛٙاٖ ٔـبٚس
•  )3-1-3ؿشوت يب ػذْ ؿشوت دس پظٞٚؾٞبي صيؼتي ثب اؼٕيٙبٖ اص ايٙىٝ
تصٕيٌٓيشي ٚي تأثيشي دس تذا٘ ٚ ْٚح ٜٛدسيبفت خذٔبت ػالٔت ٘ذاسد.
•  )3-1-4لج َٛيب سد دسٔبٖ ٞبي پيـٟٙبدي پغ اص آٌبٞي اص ػٛاسض احتٕبِي ٘بؿي
26

اص پزيشؽ يب سد آٖ ٍٔش دس ٔٛاسد خٛدوـي يب ٔٛاسدي و ٝأتٙبع اص دسٔبٖ ؿخص
ديٍشي سا دس ٔؼشض خؽش خذي لشاس ٔيدٞذ.

هحَر سَم :حق اًتخاب ٍ تصوينگيري آزاداًِ تيوار در دريافت خذهات
سالهت تايذ هحترم شوردُ شَد.

•  )3-1-5اػالْ ٘ظش لجّي ثيٕبس دس ٔٛسد الذأبت دسٔب٘ي آتي دس صٔب٘ي
و ٝثيٕبس ٚاخذ ظشفيت تصٕيٌٓيشي ٔيثبؿذ ثجت  ٚثٝػٛٙاٖ سإٙٞبي

الذأبت پضؿىي دس صٔبٖ فمذاٖ ظشفيت تصٕيٌٓيشي ٚي ثب سػبيت
ٔٛاصيٗ لب٘٘ٛي ٔذ ٘ظش اسائ ٝوٙٙذٌبٖ خذٔبت ػالٔت  ٚتصٕيٌٓيش٘ذٜ

خبيٍضيٗ ثيٕبس لشاس ٌيشد.
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هحَر سَم :حق اًتخاب ٍ تصوينگيري آزاداًِ تيوار در دريافت خذهات
سالهت تايذ هحترم شوردُ شَد.

•  )3-2ؿشايػ ا٘تخبة  ٚتصٕيٓ ٌيشي ؿبُٔ ٔٛاسد ريُ ٔيجبؿذ:
•  )3-2-1ا٘تخبة  ٚتصٕيٌٓيشي ثيٕبس ثبيذ آصادا٘ ٚ ٝآٌبٞب٘ٔ ، ٝجتٙي ثش
دسيبفت اؼالػبت وبفي  ٚخبٔغ (ٔزوٛس دس ثٙذ د )ْٚثبؿذ.

•  )3-2-2پغ اص اسائ ٝاؼالػبت ،صٔبٖ الصْ  ٚوبفي ث ٝثيٕبس خٟت
تصٕيٌٓيشي  ٚا٘تخبة داد ٜؿٛد.
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پيشًَيس هٌشَر پيشٌْادي حقَق تيوار در ايراى
• هحَر اٍل :دريافت هطلَب خذهات سالهت حق بيوار است.
• هحَر دٍم :اطالعات بايذ بِ ًحَ هطلَب ٍ بِ هيساى كافي در اختيار
بيوار قرار گيرد.
• هحَر سَم :حق اًتخاب ٍ تصوينگيري آزاداًِ بيوار در دريافت

خذهات سالهت بايذ هحترم شوردُ شَد.
•

هحَر چهارم :ارائِ خذهات سالهت بايذ هبتٌي بر احترام بِ حرين

خصَصي بيوار ٍ رعايت اصل رازداري باشذ.
• هحَر پٌجن :دسترسي بِ ًظام كارآهذ رسيذگي بِ شكايات حق بيوار
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است.

هحَر چْارم :ارائِ خذهات سالهت تايذ هثتٌي تر احترام تِ حرين
خصَصي تيوار ٍ رعايت اصل رازداري تاشذ.

•  )4-1سػبيت اصُ ساصداسي ساخغ ث ٝوّيٝي اؼالػبت ٔشثٛغ ث ٝثيٕبس
اِضأي اػت ٍٔش دس ٔٛاسدي و ٝلب٘ ٖٛآٖ سا اػتثٙب وشد ٜثبؿذ.
•  )4-2دس وّيٝي ٔشاحُ ٔشالجت اػٓ اص تـخيصي  ٚدسٔب٘ي ثبيذ ث ٝحشيٓ

خصٛصي ثيٕبس احتشاْ ٌزاؿت ٝؿٛد .ظشٚسي اػت ثذيٗ ٔٙظٛسوّيٝي
أىب٘بت الصْ خٟت تعٕيٗ حشيٓ خصٛصي ثيٕبس فشاٌ ٓٞشدد.
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هحَر چْارم :ارائِ خذهات سالهت تايذ هثتٌي تر احترام تِ حرين
خصَصي تيوار ٍ رعايت اصل رازداري تاشذ.

•  )4-3فمػ ثيٕبس ٌ ٚش ٜٚدسٔب٘ي  ٚافشاد ٔدبص اص ؼشف ثيٕبس  ٚافشادي و ٝثٝ
حىٓ لب٘ٔ ٖٛدبص تّمي ٔيؿ٘ٛذ ٔيتٛا٘ٙذ ث ٝاؼالػبت دػتشػي داؿت ٝثبؿٙذ.
•  )4-4ثيٕبس حك داسد دس ٔشاحُ تـخيصي اص خّٕٔ ٝؼبيٙبت ،فشد ٔؼتٕذ
خٛد سا ٕٞشا ٜداؿت ٝثبؿذٕٞ .شاٞي يىي اص ٚاِذيٗ وٛدن دس تٕبْ ٔشاحُ
دسٔبٖ حك وٛدن ٔي ثبؿذ ٍٔش ايٙى ٝايٗ أش ثش خالف ظشٚستٞبي
پضؿىي ثبؿذ.
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پيشًَيس هٌشَر پيشٌْادي حقَق تيوار در ايراى
• ٔحٛس ا :َٚدسيبفت ٔؽّٛة خذٔبت ػالٔت حك ثيٕبس اػت.
• ٔحٛس د :ْٚاؼالػبت ثبيذ ث٘ ٝحٔ ٛؽّٛة  ٚثٔ ٝيضاٖ وبفي دس اختيبس ثيٕبس
لشاس ٌيشد.
• ٔحٛس ػ :ْٛحك ا٘تخبة  ٚتصٕيٌٓيشي آصادا٘ ٝثيٕبس دس دسيبفت خذٔبت
ػالٔت ثبيذ ٔحتشْ ؿٕشد ٜؿٛد.
•

ٔحٛس چٟبسْ :اسائ ٝخذٔبت ػالٔت ثبيذ ٔجتٙي ثش احتشاْ ث ٝحشيٓ خصٛصي
ثيٕبس  ٚسػبيت اصُ ساصداسي ثبؿذ.

•ٔ 32حٛس پٙدٓ :دػتشػي ث٘ ٝظبْ وبسآٔذ سػيذٌي ث ٝؿىبيبت حك ثيٕبس اػت.

هحَر پٌجن :دسترسي تِ ًظام كارآهذ رسيذگي تِ شكايات حق تيوار
است.

• ٞ )5-1ش ثيٕبس حك داسد دس صٛست ادػبي ٘مط حمٛق خٛد وٛٔ ٝظٛع
ايٗ ٔٙـٛس اػت ،ثذ ٖٚاختالَ دس ويفيت دسيبفت خذٔبت ػالٔت ثٝ
ٔمبٔبت ري صالح ؿىبيت ٕ٘بيذ.
•  )5-2ثيٕبساٖ حك داس٘ذ اص ٘ح ٜٛسػيذٌي ٘ ٚتبيح ؿىبيت خٛد آٌبٜ
ؿ٘ٛذ.
•  )5-3خؼبست ٘بؿي اص خؽبي اسائ ٝوٙٙذٌبٖ خذٔبت ػالٔت ثبيذ پغ اص
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سػيذٌي  ٚاثجبت ٔؽبثك ٔمشسات دس وٛتب ٜتشيٗ صٔبٖ ٕٔىٗ خجشاٖ ؿٛد.

• دس اخشاي ٔفبد ايٗ ٔٙـٛس دس صٛستي و ٝثيٕبس ثٞ ٝش دِيّي فبلذ ظشفيت
تصٕيٌٓيشي ثبؿذ ،اػٕبَ وّيٝي حمٛق ثيٕبسٔ -زوٛس دس ايٗ ٔٙـٛس -ثش
ػٟذٜي تصٕيٌٓيش٘ذٜي لب٘٘ٛي خبيٍضيٗ خٛاٞذ ثٛد .اِجت ٝچٙبٖچٝ
تصٕيٌٓيش٘ذٜي خبيٍضيٗ ثش خالف ٘ظش پضؿهٔ ،ب٘غ دسٔبٖ ثيٕبس ؿٛد،
پضؿه ٔيتٛا٘ذ اص ؼشيك ٔشاخغ ريشثػ دسخٛاػت تدذيذ ٘ظش دس
تصٕيٌٓيشي سا ثٕٙبيذ.
•

چٙب٘چ ٝثيٕبسي و ٝفبلذ ظشفيت وبفي ثشاي تصٕيٌٓيشي اػت ،أب ٔيتٛا٘ذ دس

ثخـي اص س٘ٚذ دسٔبٖ ٔؼمٛال٘ ٝتصٕيٓ ثٍيشد ،ثبيذ تصٕيٓ أ ٚحتشْ ؿٕشدٜ
ؿٛد.
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