بیمارستان مهر مالری
منشور حقوق بیمار
 -1تیوار حق دارد در اسزع ٍقت درهاى ٍ هزاقثت هطلَب هَثز ٍ ّوزاُ تا احتزام کاهل را تذٍى تَجِ تِ
ػَاهل ًژادی ،فزٌّگی ٍ هذّثی اس گزٍُ درهاى اًتظار داضتِ تاضٌذ.
 -2تیوار حق دارد هحل تستزی،پشضک ،پزستار ٍ سایز اػضای گزٍُ هؼالج خَد را در غَرت توایل تطٌاسذ.
 -3تیوار حق دارد در خػَظ هزاحل تطخیع،درهاى ٍ سیز پیطزفت تیواری خَد اطالػات ضزٍری را
ضخػاً ٍ یا در غَرت توایل اس طزیق یکی اس تستگاى اس پشضک هؼالج درخَاست ًوایذ تطَریکِ در
فَریتْای پشضکی ایي اهز ًثایذ هٌجز تِ تاخیز در اداهِ درهاى ٍ یا تْذیذ جاًی تیوار گزدد.
 -4تیوار حق دارد قثل اس هؼایٌات ٍ یا اجزای درهاى اطالػات ضزٍری در خػَظ ػَارؼ احتوالی ٍ کارتزد
سایز رٍش ّا را در حذ درک خَد اس پشضک هؼالج دریافت ٍ در اًتخاب ضیَُ ًْایی درهاى هطارکت
ًوایذ.
 -5تیوار حق دارد در غَرت توایل ضخػی ٍ ػذم تْذیذ سالهتی آحاد جاهؼِ طثق هَاسیي قاًًَی رضایت
ضخع خَد اس خاتوِ درهاى را اػالم ٍ یا تِ دیگز هزاکش درهاًی هزاجؼِ ًوایذ.
 -6تیوار حق دارد جْت حفظ حزین ضخػی خَد اس هحزهاًِ هاًذى هحتَای پزًٍذُ پشضکیً،تایج هؼایٌات ٍ
هطاٍرُ ّای تالیٌی جش در هَاردی کِ تز اساس ٍظایف قاًًَی اس گزٍُ هؼالج استؼالم غَرت هی گیزد
اطویٌاى حاغل ًوایذ.
 -7تیوار حق دارد اس راسداری پشضک ٍ دیگز اػضای تین هؼالج تزخَردار تاضذ لذا حضَر تالیٌی افزادی کِ
هستقیواً در رًٍذ درهاى ضزکت ًذارًذ هَکَل تِ کسة اجاسُ تیوار خَاّذ تَد.
 -8تیوار حق دارد اس دستزسی تِ پشضک هؼالج ٍ دیگز اػضای اغلی گزٍُ هؼالج در طَل هذت تستزی،
اًتقال ٍ پس اس تزخیع اطویٌاى حاغل ًوایذ.
 -9تیوار حق دارد تا کسة اطالع کاهل اس ًَع فؼالیتْای آهَسضی ٍ پژٍّطی تیوارستاى کِ تز رًٍذ سالهتی
ٍ درهاى اٍ هَثزًذ توایل ٍ رضایت ضخػی خَد تِ هطارکت درهاًی را اػالم ٍ یا در هزاحل هختلف
پژٍّص اس اداهِ ّوکاری خَدداری ًوایذ.
 -11تیوار حق دارد در غَرت ضزٍرت اػشام ٍ اداهِ درهاى در سایز هزاکش درهاًی،قثالً اس هْارت گزٍُ هؼالج ،
هیشاى تؼزفِ ّا ٍ پَضص تیوِ ای خذهات در هزکش درهاًی هقػذ هطلغ گزدد.
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