حقوق گیرنده خدمت
رعایت مفاد منشور حقوق بیمار
نظام سالمت كارآمد نيازمند مشاركت فعاالنه گيرندگان و ارايهكنندگان خدمات سالمت است .ارتباط مناسب و صادقانه ،احترام به ارزشهاي شخصي و حرفهاي و حساسيت نسبت به تفاوتهاي موجود،
الزمه مراقبت مطلوب از بيمار است.
يکايک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها هستند .اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است .بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت واالي انساني از اصول پايه
نظام جمهوري اسالمي بوده و دولت موظف است خدمات بهداشتي  -درماني را براي يکايک افراد كشور تأمين كند  .بر اين اساس ارائه خدمات سالمت بايد عادالنه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت
كرامت انساني بيماران صورت پذيرد.
رعايت مفاد منشور حقوق بيمار كه با توجه به ارزشهاي واالي انساني و مبتني بر فرهنگ اسالمي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سالمت و با هدف حفظ  ،ارتقا و تحکيم
رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سالمت تنظيم شده است و در درمانگاه  ،اورژانس و بخش هاي بستري نصب شده است ،براي تمام كاركنان الزامي است.
ارائه خدمات مطلوب سالمت
خدمات سالمت ارائه شده به بيماران ،با رعايت شأن و منزلت انساني ،احترام به ارزش ها ،اعتقادات فرهنگي و مذهبي بيمار بر پايه ي صداقت ،انصاف ،ادب ،همراه با مهرباني و فارغ از هر گونه تبعيض
قومي ،فرهنگي ،مذهبي ناشي از نوع بيماري و جنسيت صورت گيرد.
رعایت الزامات پوشش کارکنان
به منظور ارتقاء مستمر كيفيت خدمات سالمت ،تعالي عملکردخدمات باليني ،افزايش بهره وري و حفظ حريم شخصي و كرامت انساني ،رعايت موازين و ضوابط عرفي و اجتماعي ،حفظ سالمت ايمني
كاركنان و بيماران ،ايجادتصوير مثبت از اخالق حرفهاي ،افزايش ضريب امنيت فردي و شغلي كاركنان و شناسايي سريع آنان در محيط كار ،رعايت استانداردهاي پوشش افراد در موسسات پزشکي و
ضوابط مرتبط با آن و پوشيدن لباس فرم و رعايت موازين اخالقي براي تمام كاركنان الزامي است.
رعايت تمامي شئون پوشش بدن و الزامات درماني در حيطه ارائه خدمات سالمت به بيماران الزامي است .توجه به اين موضوع براي بيماران دچار اختالالت رواني اهميت دو چندان پيدا مي كند.
الزام استفاده از کارت شناسایی
استفاده از كارت شناسايي معتبر و عکس دار شامل حرف اول نام و نام خانوادگي و سمت ،در تمام مدت حضور در بيمارستان براي تمام كاركنان الزامي است.
اعضاي گروه پزشکي مسئول ارايه مراقبت به بيمار ،در ابتدا خود را به بيمار معرفي نموده و رتبه حرفه اي و سمت خود در تيم مراقبتي را به اطالع بيمار و همراه او برسانند.
حفظ حریم خصوصی بیمار
آسايش و آرامش و امنيت روحي و رواني گيرندگان خدمت و حريم خصوصي آنها با رعايت مواردي همچون در زدن در هنگام وارد شدن به اتاق بيمار و كسب اجازه و  ...رعايت شود.
در صورت ورود كاركنان غير درماني و خدمات به بخش جهت اموري مانند توزيع غذا ،تعيمرات ،بازديد و  ، ...هماهنگي و كسب اجازه از سرپرستار بخش جهت ورود به اتاق بيماران الزامي است.
در صورتي كه الزم باشد فراگيراني به جز تيم مراقبتي بيمار ،وي را معاينه نمايند ،اين كار تنها در حضور پزشک معالج يا دستيار ارشد و با ارائه توضيحات محترمانه به بيمار يا همراه او انجام شود.
شرايط ارائه خدمات تشخيصي ،درماني و مراقبتي به بيماران به ويژه بانوان در تمام بخش ها با استفاده از كاركنان همگن و با رعايت موازين شرعي ،قانوني واصول پزشکي امکان پذير باشد .
استفاده ازكاركنان همگن ،نبايد مانعي براي كمک رساني فوري به بيمار و مصدومين باشد.
ضوابط استفاده از تلفن همراه
استفاده از تلفن همراه در بخشهاي بستري و اورژانس ،جهت جلوگيري از ايجاد مزاحمت و حفظ امنيت رواني بيماران  ،در مکان هايي كه در بخش در نظر گرفته شده است صورت گيرد.
استفاده از تلفن همراه جهت عکسبرداري و تصوير برداري در تمام محوطه مركز ،درمانگاه ،اورژانس و بخش هاي بستري اكيداً ممنوع است.
تمام كاركنان تلفن همراه خود را هنگام حضور بر بالين بيمار ،در بخشهاي بستري و اورژانس خاموش نگه دارند و در ساير مکان ها استفاده در حد ضرورت صورت گيرد.
تمام كاركنان ملزم به قرار دادن گوشي خود در حالت بي صدا هستند.
فرآیند رسیدگی به شکایات
فرآيند اعالم پيشنهادات و انتقادات در محل قابل رويت بيماران نصب شود و در صورتي كه بيمار يا مراجعين شکايتي از نحوه ارائه خدمات و  ..دارند جهت رسيدگي به موضوع شکايت به واحد رسيدگي
به شکايات مركز ارجاع داده شوند.
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