رعایت حقوق گیرندگان خدمت

مفاهیم و واژه ها:
بيمار:کسی که خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دريافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند.
حقوق :مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر يك جامعه که امتيازات و اختيارات خاصی را براي افراد به رسميت می شناسد حقوق در
تمام زبانها به معنی آنچه راست وسزاوار است تعريف ميشود.

تاریخچه:
انگيزه حرکت براي تدوين منشور حقوق بيمار با انتشار اعالميه جهانی حقوق بشر در سال  7491آغاز شد که در آن مردم خواستار
برابري حقوق براي دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی شدند.
اولين گروه حرفه اي که اعالميه حقوق بيمار را منتشر کرد اتحاديه ملی پرستاري در سال  7494بود.
در سال  7411انجمن بيمارستان هاي آمريكا اليحه حقوق بيماران به همراه مثال هاي اجرايی و مستند را تحت عنوان اليحه
حقوق بيماران منتشر کرد.

حقوق بیمار در ایران:
منشور حقوق بيمار در سال  7131توسط وزارت به داشت  ،درمان و آموزش پزشكی تدوين گرديد که شامل ده بند بود.اين منشور
داراي کاستی هايی بود لذا بررسی مجدد در زمينه ي محورهاي حقوق بيمار صورت گرفت ومنشور جديد در آبان ماه سال 7133
توسط وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی به تمامی دانشگاه هاابالغ گرديد

مقدمه:
نظام سالمت کارآمد نيازمند مشارکت فعاالنه بين گيرندگان و ارائه کنندگان خدمات سالمت می باشد .ارتباط مناسب و صادقانه،
احترام به ارزش هاي شخصی و حرفه اي و حساسيت نسبت به تفاوت هاي موجود ،الزمه ي مراقبت مطلوب از بيمار است .به عنوان
يكی از ارکان ارائه ي خدمات س المت ،بيمارستان ها بايد نهادي براي درك و احترام به حقوق ومسؤوليت هاي بيمار ،خانواده ي
آنان ،پزشكان ،پرستاران و ساير مراقبت کنندگان باشند .بيمارستان ها بايد به جنبه هاي اخالقی مراقبت واقف بوده و به آن احترام
گذارند.
اثربخشی مراقبت و بهره مندي بيمار از نتايج مثبت درمان تا حدودي بستگی به مسؤوليت پذيري بيماردارد .شايسته است بيماران
اطالعات مربوط به سابقه ي بيماري ها ،بستري شدن در بيمارستان ،مصرف داروها و ساير مطالب مربوط به وضعيت سالمتی را به
طور صادقانه گزارش دهند و از هرگونه تغيير در رونددرمانی بدون اطالع پزشك مسئول خود بپرهيزند.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی اميدوار است در سايه تعامل مناسب ارائه دهندگان و گيرندگان خدمات سالمت نسبت به
وظايف خود و احترام به حقوق ديگري ،سالمت جامعه در باالترين سطح ممكن تامين گردد .بر اين اساس منشور حقوق بيمار با
هدف تبيين حقوق گيرندگان اين خدمات و به شرح ذيل تنظيم گرديده است:

بینش و ارزش:
يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند .اين امر در شرايط بيماري ازاهميت ويژه اي برخوردار
است .بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت واالي انسانی از اصول پايه نظام جمهوري اسالمی بوده و دولت موظف است خدمات
بهداشتی درمانی را براي يكايك افراد کشور تأمين کند.بر اين اساس ارائه خدمات سالمت بايد عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق
و رعايت کرامت انسانی بيماران صورت پذيرد.
اين منشور با توجه به ارزشهاي واالي انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسالمی و ايرانی و بر پايه برابري کرامت ذاتی تمامی گيرندگان
خدمات سالمت و با هدف حفظ  ،ارتقا و تحكيم رابطه انسانی ميان ارائه کنندگان وگيرندگان خدمات سالمت تنظيم شده است.

منشور حقوق بیمار در ایران
محور اول :دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است.
محور دوم :اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان کافی در اختيار بيمار قرار گيرد.
محور سوم :حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود.
محور چهارم :ارائه خدمات سالمت بايد مبتنی بر احترام به حريم خصوصی بيمار و رعايت اصل رازداري باشد.
محور پنجم :دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شكايات حق بيمار است.

 -1دریافت اطالعات
7-7منشور حقوق گيرندة خدمت در دسترس و درمعرض ديد گيرندگان خدمت قراردارد.
2-7بيمارستان به گيرندة خدمت درخصوص نام ،مسئوليت و رتبة حرفه اي اعضاي گروه پزشكی مسئول
ارائة مراقبت ازجمله پزشك ،پرستار ،دانشجو)با ذکر رشته و پاية تحصيلی (و ارتباط حرفه اي آنها با
يكيديگر ،اطالع رسانی مينمايد.
 1-7بيمارستان با رعايت مقررات پوشش مصوب وزارت بهداشت ،شناسايی ردههاي مختلف کارکنان رابراي گيرندگان خدمت
تسهيل مينمايد.

 9-7بيمارستان به گيرندة خدمت درخصوص روشهاي تشخيصی و درمانی ،نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن،
تشخيص ،سير بيماري ،پيش آگهی و عوارض آن و نيز تمام اطالعات تأثيرگذار درروند تصميم گيري گيرندة خدمت به نحو مطلوب
و به ميزان کافی ،در زمان مناسب و متناسب با شرايط گيرندة خدمت به شيو هاي ساده و قابل درك ،اطال ع رسانی مينمايد.
9-7بيمارستان به گيرندة خدمت درخصوص نحوة دسترسی به پزشك معالج و اعضاي اصلی گروه پزشكی در طول درمان ،اطالع
رسانی مينمايد
 6-7بيمارستان در زمان پذيرش به گيرندة خدمت و مراجعان دربارة خدمات بيمارستان اعم از درمانی و غيردرمانی ،ضوابط و
هزينه هاي قابل پيش بينی ،بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان و ضوابط آن ،همچنين سيستم هاي حمايتی اطالع رسانی
مينمايد.
1 -7بيمارستان به گيرنده خدمت درخصوص تمام اقدامات پژوهشی مرتبط اطالع رسانی مينمايد.
 3-7بيمارستان به گيرندة خدمت اطمينان ميدهد که تصميم گيري وي مبنی بر شرکت يا عدم شرکت درهرگونه پژوهش ،تأثيري
در تداوم و نحوة دريافت خدمات سالمت نخواهد داشت.
 4-7بيمارستان اطمينان حاصل مينمايد که قوانين و مقررات مربوط به رعايت کدهاي ملی اخالق درپژوهش در رابطه با تمام
طرحهاي تحقيقاتی که با موضوعات انسانی سر و کار دارد ،رعايت ميشوند.
71-7بيمارستان به گيرندة خدمت درخصوص خط مشی حفاظت از اموال گيرنده خدمت اطالع رسانی مينمايد.
-2مطلوبیت خدمات سالمت
7-2بيمارستان به گيرندة خدمت ،خدمات سالمت مناسب ارائه مينمايد.
7-1بيمارستان ،در موارد اورژانس ،بدون توجه به تأمين هزينة مراقبت ،خدمات سالمت مناسب ارائه مينمايد.
7-9بيمارستان ،درصورتی که ارائة خدمات سالمت مناسب در موارد اورژانس مقدور نباشد ،پس از ارائة خدمات سالمت ضروري و
توضيحات الزم ،زمينة انتقال گيرندة خدمت به واحد مجهز را فراهم مينمايد.
-3گروههاي آسیب پذیر
7-1بيمارستان از گروههاي آسيب پذير جامعه از جمله کودکان ،زنان باردار ،افراد ناتوان ،سالمندان ،بيماران روانی ،گيرندگان
خدمت مجهول الهويه ،معلوالن ذهنی و جسمی ،افراد بدون سرپرست و ديگرجمعيتهاي درمعرض خطر ،به طور مناسب)تجهيزاتی،
فيزيكی ،ايمنی و درمانی (حمايت مينمايد.

-4گیرنده خدمت در حال احتضار
7-9بيمارستان به گيرندة خدمتی که در مراحل پايانی زندگی است مراقبتهاي محترمانه و توأم بامهربانی و همدردي ارائه می
نمايد.
2-9بيمارستان شرايطی فراهم مينمايد که گيرندة خدمت درحال احتضار در آخرين لحظات زندگی خويش از مصاحبت و همراهی
افرادي که مايل به ديدارشان است برخوردار گردد.
-5محرمانه بودن اطالعات
7-9بيمارستان اطمينان حاصل می نمايد که تنها گيرندة خدمت ،گروه درمانی ،افراد مجاز از طرف گيرندة
خدمت و افرادي که به حكم قانون مجاز تلقی می شوند ،می توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند.
2-9بيمارستان درصورت درخواست گيرندة خدمت ،تصوير تمام اطالعات ثبت شده در پروندة بالينی
را دردسترس وي قرارمی دهد.
-6حفظ حریم خصوصي
7-6بيمارستان ،خدمات سالمت را با احترام به حفظ حريم خصوصی گيرندة خدمت ارائه می نمايد.
2-6بيمارستان تمام امكانات الزم جهت تضمين حفظ حريم خصوصی گيرندة خدمت را فراهم مينمايد.
1-6بيمارستان شرايطی را فراهم نموده است که در همة بخشها به خصوص بخشهاي مراقبت ويژه،
استفاده از پرسنل همگن براي ارائة خدمات به بيماران)به ويژه بانوان( ،درصورت درخواست بيمار،
امكان پذير باشد.
9-6در بيمارستان استفاده از پرسنل همگن ،نبايد مانعی براي کمك رسانی فوري به گيرندة خدمت ومصدومين باشد.
9-6بيمارستان از پوشانده شدن مناطقی از بدن گيرندة خدمت که در مراحل تشخيصی و درمانی نيازي به مداخله ندارند ،اطمينان
کسب می نمايد.
6-6بيمارستان استانداردهاي ملی پوشش بيماران را رعايت می نمايد.

-7همراه گیرنده خدمت
7-1بيمارستان به گيرندة خدمت اجازه می دهد تا در مراحل تشخيصی ازجمله معاينات ،فرد معتمد همراه داشته باشد)همراهی
يكی از والدين کودك در تمام مراحل درمان حق کودك است مگر اينكه اين امر برخالف ضرورت هاي پزشكی باشد(.
-8پاسخ به نیاز هاي عبادي و اعتقادي گیرنده خدمت
7-3بيمارستان فرآيندي مكتوب براي پاسخ به درخواستهاي گيرندة خدمت در زمينة خدمات عبادي اعتقادي را دارد و به آن عمل
می نمايد
-9آموزش
7-4گيرندة خدمت آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان را دريافت می نمايد
-11انتخاب آزادانه و مشاركت
7-71بيمارستان از فراهم بودن امكان انتخاب و تصميم گيري آزادانه و آگاهانة گيرندة خدمت مبنی بردريافت اطالعات کافی و
جامع ،اطمينان کسب می نمايد.
2-71بيمارستان پس از ارائة اطالعات ،با درنظر گرفتن شرايط بيمار ،زمان الزم و کافی جهت تصميم گيري و انتخاب در اختيار
گيرندة خدمت قرارمی دهد.
1-71بيمارستان به گيرندة خدمت حق می دهد تا پزشك دومی را به عنوان مشاور انتخاب و از وي نظر خواهی کند.
9-71بيمارستان از قبول يا رد درمانهاي پيشنهادي پس از آگاهی کامل از عوارض احتمالی ناشی از پذيرش يا رد آن مگر در موارد
خودکشی يا مواردي که امتناع از درمان ،شخص ديگري را درمعرض خطر قرارميدهد ،اطمينان کسب می نمايد.
9-71بيمارستان اعالم نظر قبلی گيرندة خدمت درمورد اقدامات درمانی آتی را در زمانی که گيرندة خدمت واجد ظرفيت تصميم
گيري است ثبت می نمايد و در زمان فقدان ظرفيت تصميم گيري وي ،به عنوان راهنماي اقدامات پزشكی در اختيار ارائه کنندگان
خدمات سالمت و تصميم گيرنده جايگزين گيرندة خدمت قرارمی دهد.
-11رضایت آگاهانه
7-77در بيمارستان يك ليست مشخص از اقدامات و درمانهايی که نياز به اخذ رضايت کتبی ازگيرندة خدمت يا ولی قانونی او دارد،
در دسترس است و رضايت آگاهانه براساس آن اخذ می گردد ،ليست مذکور حداقل شامل موارد ذيل است:


اقدامات تشخيصی درمانی تهاجمی و جراحی



بيهوشی و آرامبخشی متوسط تا عميق



استفاده از خون و فرآورد ههاي خونی



تحقيقات



اقدامات درمانی پرخطر)حداقل شامل :شوك درمانی ،پرت ودرمانی ،شيمی درمانی ،آنژيوگرافی(.

2-77بيمارستان طی فرآيندي مستند توسط کارکنان آموزش ديده و با مسئوليت پزشك معالج ،ازگيرندة خدمت ،رضايت آگاهانه
اخذ می نمايد.
1-77مستندات نشا ن می دهند ،اطالعات الزم در زمينة خطرات ،محاسن و جايگزينهاي روش فعلی قبل از اخذ رضايت نامة
آگاهانه از گيرندة خدمت و درصورت لزوم ولی قانوي وي ،به زبان ساده و قابل درك ،در اختيار گيرندة خدمت قرارمی گيرند.
9-77رضايت اخذشده ،همراه با تاريخ ،ساعت ،امضا ،اثر انگشت گيرندة خدمت و درصورت لزوم ولی قانونی وي بوده در پروندة
گيرندة خدمت درج می گردد.
9-77اگر رضايت نامة عمومی خدمات مراقبتی در زمان پذيرش بستري يا سرپايی ،از گيرندة خدمت اخذ ميشود ،دامنه و
محدوديتهاي آن به وضوح مشخص شده است.
 -12نحوه دریافت رضایت هزینه خدمات از گیرنده خدمت
7-72دريافت هزينة خدمات از گيرندة خدمت ،براساس قوانين و آيين نامه هاي موجود انجا م می گيرد.
2-72انجام تمام اقدامات ضروري در فوريت هاي پزشكی ،بدون مالحظات مالی و براساس قوانين جاري انجا م می گيرد.
1-72گيرندة خدمت درصورت ضرورت اعزام و ادامة درمان در ساير مراکز درمانی ،قبالً از وجود تخصص هاي الزم براي درمان،
ميزان تعرفه ها و پوشش بيمه هاي خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع ميگردد و درصورت امكان حق انتخاب دارد.
-13نظام كارآمد رسیدگي به شكایات
7-71فرآيند اعالم شكايات يا پيشنهادات با ذکر نام صاحبان فرآيند در محلی قابل رؤيت نصب شده است2-71 .بيمارستان به
گيرندة خدمت اطمينان ميدهد تا بدون ترس از مجازات و به وجودآمدن اختالل درکيفيت دريافت خدمات سالمت ،بدون ذکر نام،
به صورت کتبی و شفاهی به شيوه اي محترمانه و با رعايت قوانين و مقررات به مقامات ذيصالح شكايت نمايد يا پيشنهاد دهد.
 1-71بيمارستان در اسرع وقت به شكايت گيرندة خدمت رسيدگی مينمايد و خسارت وارده به وي را جبران می نمايد.
-14سنجش رضایت گیرنده خدمت
7-79بيمارستان رضايت گيرندة خدمت را مورد سنجش قرارمی دهد.

2-79تحليل نتايج و طراحی و اجراي برنامة مداخله اي مناسب براساس آن مستند شده اند.
-15خط مشي ها و روش ها
7-79بيمارستان خط مشی ها و روش هاي شفاف و روشنی شامل موارد ذيل تدوين نموده و اجرا مينمايد:


حفاظت گيرندة خدمت در برابر حمالت فيزيكی و صدمات روحی



اموال گيرندة خدمت



کنترل مناسب درد



پذيرش همراه و فراهم نمودن امكانات رفاهی الزم



نظارت بر خارج ساختن عضو از اهداکننده و انتقال آن

منبع :
-استانداردهاي اعتباربخشی بيمارستان در ايران

