مددجوی گرامی قسمتی از منشور حقوقی بیماران
خدمت شما معرفی می گردد.

-1دسیافت هطلَب خذهات سالهت حك تیواس
است تشایي اساس خذهات سالهت تایذ :
 ضایستِ ضاى ٍ هٌضلت اًساى ٍ تا احتشام تِ
اسصضْا  ،اػتمادات فشٌّگی ٍ هزّثی
تاضذ.
 تشپایِ صذالت  ،اًصاف ،ادب ٍ ّوشاُ تا
هْشتاًی تاضذ .
 فاسؽ اص ّشگًَِ تثؼیط اص جولِ لَهی

 دسهَسد تَصیغ هٌاتغ سالهت هثتٌی تشػذالت
ٍالَیتْای دسهاًی تیواساى تاضذ .
 هثتٌی تشّواٌّگی اسکاى هشالثت اػن اص
پیطگیشی  ،تطخیص ،دسهاى ٍ تَاًثخطی
تاضذ.
 تِ ّوشاُ تاهیي کلیِ اهکاًات سفاّی پایِ ٍ
ظشٍسی ٍ تِ دٍساص تحویل دسدٍسًج ٍ
هحذٍدیتْای غیش ظشٍسی تاضذ .
 تَجِ ٍیژُ ای تِ حمَق گشٍّْای آسیة
پزیش جاهؼِ اص جولِ کَدکاى  ،صًاى تاسداس

فشٌّگی  ،هزّثی ًَ،ع تیواسی ٍ جٌسیتی

سالوٌذاى  ،تیواساى سٍاًی صًذاًیاى ،هؼلَالى

تاضذ.

رٌّی ٍجسوی ٍ افشاد تذٍى سشپشست

 تشاساس داًص سٍص تاضذ .
 هثتٌی تش تشتشی هٌافغ تیواس تاضذ .

داضتِ تاضذ .
 دسهشاحل پایاًی حیات کِ ٍظؼیت تیواسی
غیشلاتل تشگطت ٍهشگ تیواس لشیة الَلَع
هی تاضذ تا ّذف حفظ آساهص ٍی اسائِ
گشدد.
 -2اطالػات تِ ًحَهطلَب ٍ تِ هیضاى کافی دساختیاس

اسائِ گشدد.
 -2اطالػات تِ ًحَهطلَب ٍ تِ هیضاى کافی
دساختیاس تیواس لشاس گیشد.
 هفاد هٌطَس حمَفی تیواس حیي پزیشش
 هؼشفی سیستن ّای حوایتی حیي پزیشش
 سٍضْای تطخیصی دسهاًی ًٍماط ظؼف
ٍلَت ّشسٍش ٍػَاسض احتوالی آى
تطخیص تیواسی ،پیص آگْی ٍػَاسض
آى
 اطالػات تایذ دسصهاى هٌاسة ٍهتٌاسة تا
ضشایط تیواساص جولِ اظطشاب ٍ دسد ٍ
ٍیژگیْای فشدی ٍی اصجولِ صتاى
تحصیالت ٍدسن اٍتاضذ .

 -3حك اًتخاب ٍ تصوین گیشی آصاداًِ
تیواسدسدسیافت خذهات سالهت تایذ هحتشم ضوشدُ

ضکایات آگاُ ضًَذ .
 خساست ًاضی اص خطای اسائِ کٌٌذگاى

ضَد.
 -4اسائِ خذهات سالهت تایذ هثتٌی تشاحتشام تِ
حشین خصَصی تیواس

 تیواساى حك داسًذ اص ًحَُ سسیذگی تِ

ٍسػایت اصل ساصداسی

تاضذ.

سالهت تایذ پس اص سسیذگی ٍاثثات
هطاتك همشسات دس کَتاّتشیي صهاى هوکي
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جثشاى ضَد.

-5دستشسی تِ ًظام کاسآهذسسیذگی تِ ضکایات
حك تیواساست .
ّشتیواسحك داسددسصَست ادػای ًمط حمَق
خَدکِ هَظَع ایي هٌطَساست،تذٍى اخ تالل دس
کیفیت دسیافت خذهات سالهت تِ هماهات
ریصالح ضکایت ًوایذ .
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