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 جناب آقاي دكتر 
 رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي 

 با سالم و احترام 
باتوجه به اينكه سالمت جسمي، رواني، معنوي و اجتماعي از مھمترين ابعاد وجودي ھر فرد بوده 

قانون اساسي از مھمترين تعھدات حاكمیت در جمھوري اسالمي  ٢٩اساس اصل و تأمین آن بر 
ايران است و بر اين اساس وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي خود را در قبال ارائه مطلوب 

 داند.  خدمات سالمت براي آحاد جامعه مسئول مي
یرندگان و ارائه كنندگان نظام سالمت كارآمد نیازمند مشاركت فعاالنه و تعامل مناسب میان گ

ي خدمات سالمت، بايد نھادي براي درك و احترام به حقوق و  خدمات سالمت است. مراكز ارائه
 كنندگان باشد.  ي آنان، پزشكان و ساير مراقبت ھاي گیرنده خدمت، خانواده مسئولیت

و گیرندگان  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي امیدوار است در سايه تعھد ارائه دھندگان
خدمات سالمت نسبت به وظايف خود و احترام به حقوق ديگري، سالمت جامعه در باالترين 

 سطح ممكن تأمین گردد. 
براين اساس منشور حقوق بیمار با ھدف تبیین حقوق گیرندگان خدمات سالمت و ارتقاي رعايت 

باشد با  رصه درمان ميھاي خدمات سالمت كه ھمان ع موازين اخالقي در يكي از مھمترين عرصه
گذاري  نظران و ذينفعان طي سه سال تدوين و پس از تصويب در شوراي سیاست مشاركت صاحب

گردد (پیوست). در جھت  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح پیوست ابالغ مي
 رسد.  اجراي جامع و مؤثر اين منشور انجام موارد ذيل ضروري به نظر مي

تر مفاد منشور، دانشگاھھاي علوم پزشكي و كلیه  ي عملیاتي شدن ھر چه سريعالف) در راستا
مراجع ذيربط، نظرات خود را در خصوص موانع و راھكارھاي اجرايي شدن ھر حق حداكثر تا پايان 

گذاري وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي  آذر ماه تنظیم و به دبیرخانه شوراي سیاست
 ارسال نمايند. 

گذاري وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از جمع بندي نظرات به  ي سیاستب) شورا
دست آمده با تشكیل كارگروه مشورتي مناسب دستور العمل اجرايي منشور حقوق بیمار را تا 

 پايان سال جاري تنظیم نمايد. 
س ج) معاونت سالمت وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان سال جاري بر اسا

ھاي ارزيابي وضعیت حقوق بیمار را در مراكز ارائه كننده خدمات سالمت  منشور مصوب شاخص
 طراحي و از سال آينده آن را در ارزشیابي مراكز، عملیاتي نمايد. 

د) معاونت آموزشي با ھمكاري معاونت سالمت، برنامه آموزشي حقوق بیمار را در 
م پزشكي به فراخور نیاز گنجانده و كارگاھھا و ھاي مختلف علو ھاي آموزشي رشته كوريكولوم

 سمینارھاي آموزشي مناسب را در اين خصوص طراحي و يا حمايت نمايند
ھاي  ه) معاونت تحقیقات و فن آوري ضمن ھمكاري در انجام مواد ب و ج، از انتشارات و پژوھش

سازي  در جھت فرھنگمیداني و بنیادي صورت گرفته در حوزه حقوق بیمار حمايت نمايد. ھمچنین 
سمینار كشوري حقوق بیمار را مبتني بر تجربیات به دست آمده  ٨٩مناسب موضوع در سال 

 برگزار نمايد. 
امید است به ياري خداوند متعال و در ظل توجھات امام علي ابن موسي الرضا علیه السالم در 

 سالمت باشیم. ترين زمان ممكن شاھد تحقق حقوق آحاد جامعه در عرصه خدمات  كوتاه
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 منشورحقوق بیمار در ايران
 

 
 بینش و ارزش

يكايك افراد جامعه متعھد به حفظ و احترام به كرامت انسان ھا مي باشند.اين امر در شرايط 
ي بیماري از اھمیت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت واالي انسان

درماني را  -  از اصول پايه نظام جمھوري اسالمي بوده ، دولت موظف است خدمات بھداشتي
براي يكايك افراد كشور تأمین كند. بر اين اساس ارائه خدمات سالمت بايد عادالنه و مبتني بر 

 احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بیماران صورت پذيرد. 
االي انساني و مبتني بر فرھنگ اسالمي و ايراني و بر پايه اين منشور با توجه به ارزشھاي و

برابري كرامت ذاتي تمامي گیرندگان خدمات سالمت و با ھدف حفظ ، ارتقا و تحكیم رابطه 
 انساني میان ارائه كنندگان و گیرندگان خدمات سالمت تنظیم شده است. 

 حقوق بیمار
 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بیمار است.  -١
 ارائه خدمات سالمت بايد:  -
 ھا، اعتقادات فرھنگي و مذھبي باشد ؛ ) شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش١-١
 ي صداقت، انصاف،ادب و ھمراه با مھرباني باشد ؛ ) بر پايه١-٢
 ) فارغ از ھرگونه تبعیض از جمله قومي، فرھنگي، مذھبي، نوع بیماري و جنسیتي باشد ؛ ١-٣
 بر اساس دانش روز باشد ؛) ١-٤
 ) مبتني بر برتري منافع بیمار باشد ؛١-٥
 باشد ؛  ) در مورد توزيع منابع سالمت مبتني بر عدالت و اولويت ھاي درماني بیماران١-٦
 ) مبتني بر ھماھنگي اركان مراقبت اعم از پیشگیري، تشخیص، درمان و توانبخشي باشد ؛١-٧
نات رفاھي پايه و ضروري و به دور از تحمیل درد و رنج و ) به ھمراه تامین كلیه امكا١-٨

 ھاي غیرضروري باشد ؛  محدوديت
پذير جامعه از جمله كودكان،زنان باردار، سالمندان،  ھاي آسیب اي به حقوق گروه ) توجه ويژه١-٩

 بیماران رواني، زندانیان، معلوالن ذھني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
 ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بیمار باشد ؛  ر سريع) د١-١٠
 ) با در نظر گرفتن متغیرھايي چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد ؛١-١١
ي آن صورت گیرد. در  ھاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمین ھزينه ) در مراقبت١-١٢

 شده باشد ؛ موارد غیرفوري(الكتیو) بر اساس ضوابط تعريف
ن ھاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتي كه ارائه خدمات مناسب ممك ) در مراقبت١-١٣

ي خدمات ضروري و توضیحات الزم، زمینه انتقال بیمار به واحد  نباشد، الزم است پس از ارائه
 مجھز فراھم گردد؛ 

) در مراحل پاياني حیات كه وضعیت بیماري غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قريب الوقوع مي ١-١٤
بیمار، توجه به  باشد با ھدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش كاھش درد و رنج

باشد. بیماردر  اش در زمان احتضار مي نیازھاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده
 خواھد ھمراه گردد.  حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه مي

 اطالعات بايد به نحو مطلوب و به میزان كافي در اختیار بیمار قرار گیرد.  -٢
 ) محتواي اطالعات بايد شامل موارد ذيل باشد: ٢-١
 ) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذيرش ؛٢-٢-١
ھاي قابل پیش بیني بیمارستان اعم از خدمات درماني و غیر درماني و  ) ضوابط و ھزينه٢-١-٢

 ضوابط بیمه و معرفي سیستم ھاي حمايتي در زمان پذيرش ؛
اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله  فهي حر ) نام، مسؤولیت و رتبه٢-١-٣

 ھا با يكديگر؛ اي آن پزشك، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه
ھاي تشخیصي و درماني و نقاط ضعف و قوت ھر روش و عوارض احتمالي آن ،  ) روش٢-١-٤

گیري  تصمیمگذار در روند  ي اطالعات تأثیر تشخیص بیماري، پیش آگھي و عوارض آن و نیز كلیه
 بیمار ؛

 ي دسترسي به پزشك معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛ ) نحوه٢-١-٥
 ي اقداماتي كه ماھیت پژوھشي دارند.  ) كلیه٢-١-٦
 ھاي ضروري براي استمرار درمان ؛ ) ارائه آموزش٢-١-٧
 ي ارائه اطالعات بايد به صورت ذيل باشد :  ) نحوه٢-٢
بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بیمار از جمله اضطراب و درد و ) اطالعات ٢-٢-١



 

 كه:  ھاي فردي وي از جمله زبان، تحصیالت و توان درك در اختیار وي قرار گیرد، مگر اين ويژگي
ي اطالعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در اين  ي ارائه تأخیر در شروع درمان به واسطه -

 ات پس از اقدام ضروري، در اولین زمان مناسب بايد انجام شود.) صورت انتقال اطالع
رغم اطالع از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتناع نمايد كه در اين صورت بايد  بیمار علي -

كه عدم اطالع بیمار، وي يا سايرين را در معرض خطر  خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر اين
 جدي قرار دھد ؛

ي بالیني خود دسترسي داشته  شده در پرونده ي اطالعات ثبت تواند به كلیه یمار مي) ب٢-٢-٢
 را دريافت نموده و تصحیح اشتباھات مندرج در آن را درخواست نمايد.  باشد و تصوير آن 

 گیري آزادانه بیمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود.  حق انتخاب و تصمیم -٣
 باشد:  گیري درباره موارد ذيل مي تخاب و تصمیم) محدوده ان٣-١
 ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛  كننده ) انتخاب پزشك معالج و مركز ارائه٣-١-١
 ) انتخاب و نظر خواھي از پزشك دوم به عنوان مشاور ؛٣-١-٢
ي در گیري وي تأثیر )شركت يا عدم شركت درھر گونه پژوھش، با اطمینان از اينكه تصمیم٣-١-٣

 تداوم و نحوه دريافت خدمات سالمت نخواھد داشت ؛ 
) قبول يا رد درمان ھاي پیشنھادي پس از آگاھي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد ٣-١-٤

آن مگر در موارد خودكشي يا مواردي كه امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي 
 دھد؛ قرار مي

مار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني كه بیمار واجد ظرفیت ) اعالم نظر قبلي بی٣-١-٥
عنوان راھنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفیت  باشد ثبت و به گیري مي تصمیم
گیرنده  گیري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه كنندگان خدمات سالمت و تصمیم تصمیم

 جايگزين بیمار قرار گیرد. 
 باشد:  گیري شامل موارد ذيل مي ط انتخاب و تصمیم) شراي٣-٢
گیري بیمار بايد آزادانه و آگاھانه ، مبتني بر دريافت اطالعات كافي و جامع  ) انتخاب و تصمیم٣-٢-١

 (مذكور در بند دوم) باشد ؛
 گیري و انتخاب داده شود.  ) پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و كافي به بیمار جھت تصمیم٣-٢-٢
ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بیمار(حق خلوت) و رعايت اصل  -٤

 رازداري باشد. 
ي اطالعات مربوط به بیمار الزامي است مگر در مواردي كه  ) رعايت اصل رازداري راجع به كلیه٤-١

 قانون آن را استثنا كرده باشد ؛
یصي و درماني بايد به حريم خصوصي بیمار احترام ي مراحل مراقبت اعم از تشخ ) در كلیه٤-٢

ي امكانات الزم جھت تضمین حريم خصوصي بیمار  گذاشته شود. ضروري است بدين منظوركلیه
 فراھم گردد؛

) فقط بیمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقي ٤-٣
 ترسي داشته باشند؛شوند میتوانند به اطالعات دس مي
) بیمار حق دارد در مراحل تشخیصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را ھمراه داشته باشد. ٤-٤

ھمراھي يكي از والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك مي باشد مگر اينكه اين امر بر 
 ھاي پزشكي باشد.  خالف ضرورت

 ت حق بیمار است. دسترسي به نظام كارآمد رسیدگي به شكايا -٥
) ھر بیمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون ٥-١

 اختالل در كیفیت دريافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايد ؛
 ) بیماران حق دارند از نحوه رسیدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند ؛٥-٢
ئه كنندگان خدمات سالمت بايد پس از رسیدگي و اثبات مطابق ) خسارت ناشي از خطاي ارا٥-٣

 ترين زمان ممكن جبران شود.  مقررات در كوتاه
گیري باشد،  در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بیمار به ھر دلیلي فاقد ظرفیت تصمیم

جايگزين  ي قانوني گیرنده ي تصمیم بر عھده -مذكور در اين منشور -ي حقوق بیمار اعمال كلیه
ي جايگزين بر خالف نظر پزشك، مانع درمان بیمار شود،  گیرنده چه تصمیم خواھد بود. البته چنان

 گیري را بنمايد.  تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصمیم پزشك مي
د گیري است، اما میتواند در بخشي از رون چه بیماري كه فاقد ظرفیت كافي براي تصمیم چنان

 درمان معقوالنه تصمیم بگیرد، بايد تصمیم او محترم شمرده شود. 


