منشور حقوق ب ماری

مجموهع مدد اریان(مدرییت داروخاهن اهی بیمارستانی)
 -1دسيبفت هٌلَة خذهبت ػالهت حك ثيوبس اػت.

ثيوبس ؛

 -4اسائِ خذهبت ػالهت ثبيذ هجتٌي ثش احتشام ثِ حشين خلَكي ثيوبس (حك خلَت) ٍ سػبيت

 -اسائِ خذهبت ػالهت ثبيذ :

ً)2-1-5حَُي دػتشػي ثِ پضؿه هؼبلح ٍ اػوبي اكلي گشٍُ پضؿىي دس ًَل دسهبى ؛

اكل ساصداسي ثبؿذ.

)1-1ؿبيؼتِ ؿبى ٍ هٌضلت اًؼبى ٍ ثب احتشام ثِ اسصؽّب ،اػتمبدات فشٌّگي ٍ هزّجي ثبؿذ ؛

)2-1-6وليِي الذاهبتي وِ هبّيت پظٍّـي داسًذ؛

)1-4سػبيت اكل ساصداسي ساخغ ثِ وليِي اًالػبت هشثَى ثِ ثيوبس الضاهي اػت هگش دس هَاسدي

)2-1ثش پبيِي كذالت ،اًلبف،ادة ٍ ّوشاُ ثب هْشثبًي ثبؿذ ؛

 )2-1-7اسائِ آهَصؽّبي هشٍسي ثشاي اػتوشاس دسهبى ؛

وِ لبًَى آى سا اػتثٌب وشدُ ثبؿذ ؛

 )3-1فبسؽ اص ّشگًَِ تجؼين اص خولِ لَهي ،فشٌّگي ،هزّجيًَ ،ع ثيوبسي ٍ خٌؼيتي ثبؿذ ؛

ً)2-2حَُي اسائِ اًالػبت ثبيذ ثِ كَست ريل ثبؿذ :

)2-4دس نليِ ي هشاحل هشالجت اػن اص تـخيلي ٍ دسهبًي ثبيذ ثِ حشين خلَكي ثيوبس احـتشام

 )4-1ثش اػبع داًؾ سٍص ثبؿذ ؛

 )2-2-1اًالػبت ثبيذ دس صهبى مـًبػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشايي ثيوبس اص خولِ اهٌشاة ٍ دسد ٍ

گزاؿتِ ؿَد هشٍسي اػت ثذيي هٌظَسوليِي اهىبًبت الصم خْت توويي حشين خلَكي ثيوبس

)5-1هجتٌي ثش ثشتشي هٌبفغ ثيوبس ثبؿذ ؛

ٍيـطگي ّبي فشدي ٍي اص خولِ صثبى ،تحليالت ٍ تَاى دسن دس اختيبس ٍي لشاس گيشد ،هگش

فشاّن گشدد؛

 )6-1دس هَسد تَصيغ هٌبثغ ػالهت هجتٌي ثش ػذالت ٍ اٍلَيت ّبي دسهبًي ثيوبساى ثبؿذ ؛

اييوِ :

 )3-4فمي ثيوبس ٍ گشٍُ دسهبًي ٍ افشاد هدبص اص ًشف ثيوبس ٍ افشادي وِ ثِ حىن لبًَى هدبص تلمي

 )7-1هجتٌي ثش ّوبٌّگي اسوبى هشالجت اػن اص پيـگيشي ،تـخيق ،دسهبى ٍ تَاًجخـي ثبؿذ ؛

ةُ ٍاػٌِ ي اسائِي اىـالػبت فـٍق ػتـة آػيت ثِ ثيـهبس گشدد؛
تأخيش دس ؿشٍع دسمـاى ـ
-ـ

هيؿًَذ هيتَاًٌذ ثِ اًالػبت دػتشػي داؿتِ ثبؿٌذ؛

 )8-1ثِ ّوشاُ تبهيي وليِ اهىبًبت سفبّي پبيِ ٍ هشٍسي ٍ ثِ دٍس اص تحويل دسد ٍ سًح ٍ

( دس ايي كَست اًتمبل اًالػبت پغ اص الذام هشٍسي ،دس اٍليي صهبى هٌبػت ثبيذ اًدبم ؿَد؛

 )4-4ثيوبس حك داسد دس هشاحل تـخيلي اص خولِ هؼبيٌبت ،فشد هؼتوذ خَد سا ّوشاُ داؿتِ

هحذٍديتّبي غيشهشٍسي ثبؿذ ؛

ةايذ
ايى كَست ـ
-ثيوبس ػليسغن اًالع اص حك دسيبفت اًالػبت ،اص ايي اهش اهتٌبع ًوبيذ وِ دس ـ

ثبؿذ؛ ( ّوشاّي يىي اص ٍالذيي وَدن دس توبم هشاحل دسهبى حك وَدن هي ثبؿذ هگش ايٌىِ ايي

تٍخِ ٍيـطُ اي ثِ حكـٍق گشٍُ ّبي آػيتپزيش خبهؼِ اص خولِ وَدوبى،صًبى ثبسداس،
 )9-1ـ
ػبلوٌذاى ،ثيوبساى سٍاًي ،صًذاًيبى ،هؼلَالى رٌّي ٍ خؼوي ٍ افشاد ثذٍى ػشپشػت داؿتِ ثبؿذ

خَاػت ثيوبس هحتشم ؿوشدُ ؿَد ،هگش اييوِ ػذم اًالع ثيوبسٍ ،ي يب ػبيشيي سا دس هؼشم خٌش اهش ثش خـالف هشٍست ّبي پضؿىي ثبؿذ).
خذي لشاس دّذ ؛
 -5دػتشػي ثِ ًظبم وبسآهذ سػيذگي ثِ ؿىبيبت حك ثيوبس اػت .

؛

ةُ وليِ ي اًالػبت ثجتؿذُ دس پشًٍذُي ثبليٌي خَد دػتشػي داؿتِ
 )2-2-2ثيوبس مـيتَاًذ ـ

ةدٍى
ايى هٌـَس اػت ،ـ
ّ )5-1ش ثيوبس حك داسد دس كَست ادػبي ًمن حمَق خَد وِ هَهَع ـ

 )10-1دس ػشيغتشيي صهبى هوىي ٍ ثب احتشام ثِ ٍلت ثيوبس ثبؿذ ؛

ثبؿذ ٍ تلَيش آى سا دسيبفت ًوَدُ ٍ تلحيح اؿتجبّبت هٌذسج دس آى سا دسخَاػت ًوبيذ؛

اخـتالل دس ويفيت دسيبفت خذهبت ػالهت ثِ همبهبت ري كالح ؿىبيت ًوبيذ ؛

)11-1ثب دس ًظش گشفتي هتغيشّبيي چَى صثبى ،ػي ٍ خٌغ گيشًذگبى خذهت ثبؿذ ؛

 -3حك اًتخبة ٍ تلوين گيشي آصاداًِ ثيوبس دس دسيبفت خذهبت ػالهت ثبيذ هحتشم ؿوشدُ

)5-2ثيوبساى حك داسًذ اص ًحَُ سػيذگي ٍ ًتبيح ؿىبيت خَد آگبُ ؿًَذ ؛

ةدٍى تَخِ ثِ تأمـيي ّضيٌِ ي آى
 )12-1دس مـسالجت ّبي مـسٍسي ٍ فـٍسي (اٍسطاًغ) ،ـ

ؿَد.

ةايذ پغ اص سػيذگي ٍ اثجبت
)5-3خؼبست ىـاؿي اص خٌبي اسائـُ وٌٌذگبى خ ـدهبت ػالهت ـ

فـٍست گيشد  .دس مـٍاسد غيشفَسي (الىتيَ) ثش اػبع هَاثي تؼشيف ؿذُ ثبؿذ ؛

)3-1هحذٍدُ اًتخبة ٍ تلوينگيشي دسثبسُ هَاسد ريل هيثبؿذ :

هٌبثك هكـسسات دس وَتبُ تشيي صهبى هوىي خجشاى ؿَد؛

)13-1دس هشالجتّبي هشٍسي ٍ فَسي (اٍسطاًغ) ،دس كَستي وِ اسائِ خذهبت هٌبػت هوىي

)3-1-1اًتخبة پضؿه هؼبلح ٍ هشوض اسائِوٌٌذُي خذهبت ػالهت دس چبسچَة هَاثي ؛

دس اخشاي هفبد ايي هٌـَس دس كَستي وِ ثيوبس ثِ ّش دليلي فبلذ ظشفيت تلوينگيشي ثبؿذ،

ًجبؿذ ،الصم اػت پغ اص اسائِي خذهبت هشٍسي ٍ تَهيحبت الصم ،صهيٌِ اًتمبل ثيوبس ثِ ٍاحذ

)3-1-2اًتخبة ٍ ًظش خَاّي اص پضؿه دٍم ثِ ػٌَاى هـبٍس ؛

اعـهبل وليِ ي حـلَق ثيوبس -هزوَس دس ايى هٌـَسثش ػْذُ ي تلوينگيشًذُي لبًًَي خبيگضيي

هدْض فشاّن گشدد؛

)3-1-3ؽـسوت يـا ػذم ؿشوت دسّش گًَِ پظٍّؾ ،ثب ا ًويٌبى اص ايٌىِ تلوينگيشي ٍي

خَاّذ ثَد .الجتِ چٌبىچِ تلوينگيشًذُي خبيگضيي ثش خالف ًظش پضؿه ،هبًغ دسهبى ثيوبس

 )14-1دس هشاحل پبيبًي حيبت وِ ٍهؼيت ثيوبسي غيش لبثل ثشگـت ٍ هشي ثيوبس لشيت الَلَع

تأثيشي دس تذاٍم ٍ ًحَُ دسيبفت خذهبت ػالهت ًخَاّذ داؿت ؛

ؿَد ،پضؿه هيتَاًذ اص ًشيك مـساخغ ريشثي دسخَاػت تحـديذ ًظش دس تلوين گيشي سا ثٌوبيذ؛

هي ثبؿذ ثب ّذف حفظ آػبيؾ ٍي اسائِ گشدد .هٌظَس اص آػبيؾ وبّؾ دسد ٍ سًح ثيوبس ،تَخِ ثِ )3-1-4لجَل يب سد دسهبى ّبي پيـٌْبدي پغ اص آگبّي اص ػَاسم احتوبلي ًبؿي اص پزيشؽ يب
ًيبصّبي سٍاًي ،اختوبػي ،هؼٌَي ٍ ػبًفي ٍي ٍ خبًَادُاؽ دس صهبى احتوبس هيثبؿذ .ثيوبسدس

سد آى هگش دس هَاسد خَدوـي يب هَاسدي وِ اهتٌبع اص دسهبى ؿخق ديگشي سا دس هؼشم خٌش

ة فشدي وِ هي خَاّذ ّوشاُ گشدد؛
حبل احتوبس حك داسد دس آخشيي لحظبت صًذگي خَيؾ ـا

خذي لشاس هيدّذ؛

 -2اًالػبت ثبيذ ثِ ًحَ هٌلَة ٍ ثِ هيضاى وبفي دس اختيبس ثيوبس لشاس گيشد.

)3-1-5اػالم ًظش لجلي ثيوبس دس هَسد الذاهبت دسهبًي آتي دس صهبًي وِ ثيـهبس ٍاخذ ظشفيت

 )2-1هحتَاي اًالػبت ثبيذ ؿبهل هَاسد ريل ثبؿذ :

تلوينگيشي هيثبؿذ ثجت ٍ ثِػٌَاى ساٌّوبي الذاهبت پضؿىي دس صهبى فمذاى ظشفيت

)2-2-1هفبد هٌـَس حمَق ثيوبس دس صهبى پزيشؽ ؛

تلوينگيشي ٍي ثب سػبيت هَاصيي لبًًَي مـد ًظش اسائِ وٌٌذگبى خذهبت ػالهت ٍ تلوين گيشًذُ

)2-1-2هَاثي ٍ ّضيٌِّبي لبثل پيؾ ثيٌي ثيوبسػتبى اػن اص خذهبت دسهبًي ٍ غيش دسهبًي ٍ

خبيگضيي ثيوبس لشاس گيشد؛

هَاثي ثيـهِ ٍ هؼشفي ػيؼتن ّبي حوبيتي دس صهبى پزيشؽ ؛

)2-3ؿشايي اًتخبة ٍ تلوينگيشي ؿبهل هَاسد ريل هيثبؿذ :

 )2-1-3ىـام ،هؼؤٍليت ٍ ستجِ ي حشفِاي اػوبي گشٍُ پضؿىي هؼئَل اسائِ هشالجت اص جـهلِ

 )3-2-1اًتخبة ٍ تلوينگيشي ثيوبس ثبيذ آصاداًِ ٍ آگبّبًِ  ،هجتٌي ثش دسيبفت اًالػبت وبفي ٍ

پضؽـن ،پشػتبس ٍ داًـدَ ٍ استجبى حشفِ اي آىّب ثب يىذيگش؛

خبهغ (هزوَس دس ثٌذ دٍم) ثبؿذ ؛

)2-1-4سٍؽ ّبي تـخيلي ٍ دسهبًي ٍ ًمبى هؼف ٍ لَت ّش سٍؽ ٍ ػَاسم احتوبلي آى ،

)3-2-2پغ اص اسائِ اًالػبت ،صهبى الصم ٍ وبفي ثِ ثيوبس خْت تلوينگيشي ٍ اًتخبة دادُ ؿَد؛

تـخيق ثيوبسي ،پيؾ آگْي ٍ ػَاسم آى ٍ ًيض وليِي اًالػبت تأثيشگزاس دس سًٍذ تلوينگيشي

چٌبىچِ ثيـهبسي وِ فـالذ ظشفيت نـافي ثشاي تلوينگيشي اػت ،اهب هيتَاًذ دس ثخـي اص
سٍىـ د دسهبى هؼمَالًِ تلوين ثگيشد ،ثبيذ تلوين اٍ هحتشم ؿوشدُ ؿَد؛

