
   

شت ردمان و آموزش زپشكي  وزارت بهدا
مركز آموزشي،تحقيقاتي و ردماني قلب و رعوق شهيد رجائي

 

 

 

 

 :بيانيه و سياست

در زمينه حمايت از حقوق نظر به اينكه مركز   يكي از مسئوليت هاي كادر درمان رعايت و حفظ حريم خصوصي بيماران مي باشد .

بيماران و اجراي صحيح سياست هاي كلي نظام سالمت ، ارائه خدمت مي كند ، سعي دارد با نهادنيه كردن فرهنگ رعايت حقوق 

ت خدمات سالمت گام يفيكو ارتقاي  ان يمددجو راستاي افزايش رضايتمنديدر ، در ارائه خدمات سالمت به آن هاگيرندگان خدمت 

 باشد.برداشته 

 

 دامنه کاربرد :

 كليه بخش هاي درماني و غير درماني
 

 :يديکلف واژگان  و کلمات يتعر

يك نياز تلقي مي شود به عبارتي حفظ قلمرو شخصي منجر به ايجاد احساس آرامش در بيمار مي  حريم شخصي بيمار به عنوانم:يحر

 گردد.

 امتيازات و اختيارات خاصي را براي افراد به رسميت مي شناسد. هحقوق: مجموعه قواعد ومقررات حاكم بر يك جامعه ك

كه د نبه كار مي گير "بيمارمنشور حقوق "منشوري  تحت عنوان  ،منشور حقوق بيمار:سيستم هاي بهداشت و درمان اكثر كشور ها

  ند.نم كمنشور حقوق بيمار را به وي تسلي ،بيمارستان ها موظف اند هنگام بستري بيمار در واحد پذيرش
 

 : پاسخگوفرد 

 معاونت درمان
 

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 يته اخالق پزشكيكم-ير پرستاريمد-ريمدارزيابي دوره اي توسط 

  :و روش  عنوان خط مشي

 گيرندگان خدمت يحفظ حريم خصوصو رعايت 

 1/9/99 تاريخ تصويب و ابالغ : 3 شماره ويرايش : PPM 10-05 کد خط مشي:

 33/8/99 تاريخ آخرين ويرايش: 3 :تعداد صفحه ها   ييم اجرايتحوزه توليد: 

 33/8/99 تاريخ بازبيني بعدي: ته اخالق ي/کم يرخدمات پرستارير مرکز/مديمد  هدايت کننده:



   

 

  شيوه انجام کار:

 

 مسئول انجام شيوه انجام کار رديف

1 
در اختيار  ن خدمت راامسئول بخش تمامي امكانات و تسهيالت الزم جهت حفظ حريم خصوصي گيرندگ

 كاركنان قرار مي دهد

مسئول واحدها/ 

 بخش ها

2 
 ناوراپا استفاده از پرده ها ودن يدر بخش جهت اعمال پروسيجرها) كشبستري  ماريب حريم مناسب براي

 شود. يفراهم م و ...(

مسئول پرستار 

 بيمار

3 
بزرگسال  دهمانند يك فراجازه همراهي به بيمار كودك داده مي شود و حريم خصوصي كودك بالغ 

 .رعايت و اجرا مي شود

 مسئول پرستار

 بيمار

 رد.يگ يصورت م خدمات بيمار تا حد امكان هاستفاده از پرسنل همگن براي ارائ 4

سرپرستار بخش/ 

مسئول شيفت / 

 مسئول واحد

5 
شدن مناطقي از بدن بيمار كه در مراحل  هاز پوشاند ،در كليه مراحل جهت حفظ حريم خصوصي بيمار

 شود. ينان حاصل مياطمتشخيصي و درماني نياز به مداخله ندارد، 
 كليه كادر درمان

 كليه كادر درمان د.ند و اجازه ورود مي خواهندر صورت بسته بودن در مي زنمار يبقبل از ورود به اتاق  6

7 
ه يدر خصوص كلرازداري  رعايت اصلشود و انشاء نمي  شودهمواره محرمانه تلقي مي مار يباطالعات 

 .اطالعات مربوط به بيمار الزم است مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد
 كليه كاركنان

8 
 يپرستاربا دفتر  ،در صورتي كه پرسنل همگن جهت انجام اقدامات باليني در بخش موجود نباشد 

 هماهنگي الزم جهت حضور پرسنل همگن صورت مي گيرد.

مسئول واحد/ 

 بخش

 شود. ينصب ممار و همراهان يد بيمار در مكان مناسب و در معرض ديمنشور حقوق ب 9

معاونت 

درمان/دفتر 

 يپرستار

11 
دفتر ت اعتقادات ،درخواست نمودند، با يم و رعايش حدود حريدر خصوص افزا يا همراهان وي مارياگر ب

 از آنان برطرف شود.يتا نشود  يمالزم انجام  يهماهنگ يپرستار

مسئول واحد/ 

 بخش

11 
نه و يمعا-يمشاوره ا-يهستند كه جهت انجام اقدامات درمان يمار كسانين بيافراد مجاز در كنار بال

 دارند. ،اجازه حضور از مسئول بخش يمار، با هماهنگيخود ب به درخواست -كنترل

 مسئول واحد/

 بخش

 

 :نفعانيذ

  يمربوطه به خط مش يو بخش ها يت كننده خط مشيهدا

 

 



   

 ه کنندگان:ينام و سمت ته

 كارشناس اعتبار بخشي  -مهناز مايل افشار -

 يته اخالق پزشكيعضو كم  -وا خالق پرستيدكتر ش -

  يرخدمات پرستاريمد – يزهرانخع -

 

 :امکانات و ملزومات الزم

 پرده سقفي 

 نواپارا 

 آموزشي كالس هاي 

 يآموزش يبروشورها 

 ماريمنشور حقوق ب 

 

 ها : وستيپ

 01/5/0655مورخ    659783رنده خدمت بخشنامه يمنشور حقوق گ

 41/3/0651مورخ  555846/ت 45362طرح انطباق  يين نامه اجراييآ

 44/4/59مورخ 7519مارانيپوشش كاركنان و ب

 :راجعم

 ران يپوشش فراگ يمل ياستانداردها 

 رنده خدمت يمنشور حقوق گ 

 طرح انطباق  يين نامه اجراييآ 

 نام و امضاء سرپرست تهيه کنندگان
 پزشکي: دکتر شيوا خالق پرستعضو کميته اخالق 

 نام و امضاء تاييد کننده
 دکتر مازيار غالمپور دهکي:معاون درمان

 

 مهر و امضاء دفتر بهبود کيفيت
بهزاد مومني

 تصويب و ابالغ کننده  نام و امضاء
 دکتر فريدون نوحي:رئيس مرکز


