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  بررسي معيارهاي منطقي در تدوين منشور حقوق بيماران
                           سيد محمد علي پوربخش

  
 چكيده

هاي اخير مالحظات فراواني در جهت حفظ حقوق بيماران مورد توجه  در سال
هاي بنيادي  توان در بازگشت به ارزش مطالعه حقوق بيماران را مي. گرفته استقرار

ي احترام به فرد كه حقوق بيماران بر اساس آن بنا  چون انديشهحقوق انساني، 
اي از حقوق بشر و حقوق پزشكي   حقوق بيماران آئينه .نهاده شده است نسبت داد

در ايران در قانون مجازات . است، و مبنايي براي ارتقاي سالمت بيماران است
ت، اما ضرورت اسالمي به طور پراكنده به حقوق پزشك و بيماران توجه شده اس

تدوين قوانين مدوني كه در برگيرنده حقوق بيماران و پزشكان باشد احساس 
اي حقوق بيماران توسط معاونت سالمت   منشور ده ماده1381در سال . گردد مي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به مراكز درماني ابالغ گرديد، 
ضوع حقوق بيمار و توجه جامعه به ثر در جهت طرح موؤچه گامي م اين عمل گر
الذكر بود، ولي كافي نيست و در برگيرنده تمامي حقوق يبماران  موضوع فوق

لذا در اين مقاله ضمن تعريفي از حقوق بيماران و ذكر منشور حقوق . باشد نمي
ه هايي ب هاي درماني، بيهوشي، دارويي و اعالم اصول كلي، توصيه بيماران در رشته
گيري  و در انتها با بيان نتيجه.  حقوق بيماران به پزشكان شده استمنظور رعايت

كلي، پيشنهاد شده است با مشاركت علماء فقهي، حقوقدانان با تجربه، پزشكان با 
با توجه به اصول كلي  سابقه وكارشناسان قضايي، با تلفيق منشورهاي اعالم شده و
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 حقوق بيماران و تقديم آن به حقوق بيماران، نسبت به تهيه و تدوين اليحه جامع 
  .                                           مجلس جهت تصويب نهايي اقدام گردد

  . اخالق پزشكي؛ رضايت آگاهانه؛ رازداري؛حقوق بيمار:  واژگان كليدي
  

  مقدمه
اي دور با يكديگر در پيوند و ارتباطند، به  حقوق و حرفه پزشكي از گذشته

مواره نظارت بر اعمال پزشكان دغدغه قانونگذاران بوده است و اي كه ه  گونه
صالحيت . مند و بسامان شود تالش شده تا فعاليت اين دسته از متخصصان ضابطه

هاي مهم براي توانايي مراقبت و درمان بيماران  اخالقي يكي از مهمترين معيار
ي مبتني بر دانش بيماران انتظار دريافت خدمات درماني و مراقبت. شود محسوب مي

مسائل پزشكي و طب و قضا نياز به قانونگذاري و نظام . را از كادر پزشكي دارند
در بحث اخالق . حقوقي مناسب دارند و حقوق بيمار بايد در قوانين ديده شود

اي  پزشكي توجه به حقوق بيماران توسط پزشكان و كادر پزشكي از اهميت ويژه
، نژاد، مذهب، طبقه اجتماعي و فرهنگي كه باشد، بيمار از هر سن. ر استبر خوردا

. كند سپارد و به آنها اعتماد مي يسالمت خود را به طور كامل به كادر پزشكي م
در حين معاينه و يا عمل جراحي و در حال بيهوشي ممكن است اسرار مختلفي از 

خطر تواند جان او را به   مييك لحظه غفلت از بيمار. وضعيت بيمار برمال گردد
انتظاراتي . لذا بيماران انتظارات فراواني را از پزشك و كادر پزشكي دارند. ندازدبي

مانند مراقبت مطلوب، درمان بموقع، رازداري، محل بستري مناسب و غيره، كه اين 
تا مراقبان سالمت . باشد بايستي بصورت قانون درآيد توقعات بيمار كه بحق نيز مي

باشند، تحت لواي اين قانون احساس   ميكه همان پزشك و كارد پزشكي
. مسئوليت بيشتري كرده و به بيماران بصورت يك منبع در آمد سرشار نگاه نكنند
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.  سفارشات فراواني شدههاي جهاني در رابطه با پزشك و بيماران البته در اعالميه
وظيفه پزشك حفظ تندرستي مردم،  (2000براي مثال، برابر اعالميه هلسينكي 

و در اعالميه ژنو مصوب ) باشد  او وقف ايفاي اين رسالت ميو وجداندانش 
سالمت بيمار اولين وظيفه و (كي، پزشك را با جمالتي از قبيل انجمن جهاني پزش
المللي اخالق پزشكي  نامه بين متعهد نموده است، و آئين )باشد مسئوليت من مي

ي يا رواني انسان را اي كه مقاومت جسم هر عملي يا توصيه( كند كه كيد ميأت
ها   به اين توصيهولي واقعاً 1).تضعيف كند فقط بايد در جهت منافع بيمار انجام شود

  شود ؟ عمل مي
ي حقوق بيماران و پزشكان  لذا ضرورت تدوين قوانين مدوني كه در برگيرنده

در ايران در قانون مجازات . گردد هاي مختلف باشد احساس مي در زمان ومكان
ه طور پراكنده به حقوق پزشكان و بيماران توجه شده است ولي در اسالمي ب

، 319ي  ، ماده60ي  ، ماده59ي  ماده2رگيرنده تمامي حقوق بيماران نيست، مثل بندب
در حال حاضر حقوق بيماران و خانواده آنها به . ا.م. ق616ي ، ماده322ي ماده

الء قانوني در حوزه شود و علت آن خ صورت كامل در مراكز درماني رعايت نمي
 2.مسئوليت پزشك و حقوق بيمار است

  
  اصول كلي حاكم بر حقوق بيماران: بخش اول

  تعريف حقوق بيمار -1
سسات خدمات بهداشتي درماني ؤحقوق بيمار همان انتظاراتي است كه او از م

ها  يعني هر بيمار بدون در نظر گرفتن سن، جنس، نژاد، و ديگر تفاوت. دارد
آگاهي، احترام، رازداري، حفظ حريم شخصي، دريافت مراقبت و موجود حق 

درمان صحيح، محافظت و اعتراض را دارد و وظيفه پزشك و پرستار نيز رعايت 



 

38 

ران
يما

ق ب
حقو

ور 
منش

ن 
دوي

ر ت
ي د

نطق
ي م

رها
عيا
ي م

رس
بر

 

  1388 تابستان، نهم، شماره مسوسال                     مه حقوق پزشكيفصلنا

بعبارت ديگر، حقوق بيماران عبارت است، وظايفي كه كادر . 3حقوق بيمار است
اعي درماني در قبال او دارند كه شامل نيازهاي جسمي، روحي، رواني و اجتم

ه ترين حقوق بيماران شامل توجمهم. مشروع و معقول وي در شرايط خاص است
شناسايي محل ، حق به عقايد و مسائل فرهنگي بيمار، حق رازداري اطالعات

، حق رسيدن به  كسب اطالعات راجع به سير بيماري، حقبستري و كادر درماني
تر، حق  كز تخصصيگيري، حق ارجاع به مراها، حق تصميمواستشكايات و درخ

افت خدمات درماني با كيفيت مناسب، حق احترام ، حق دريحفظ حريم خصوصي
  .4 است...و 

  
   ميزان رضايت مندي بيمار-2

افزون به  هاي اخير، توجه روز پيشرفتهاي علمي، پزشكي و تكنولوژيكي دهه
ميزان . رعايت حقوق بيمار را بيش از هر زمان ديگر ضروري ساخته است

ترين  مندي بيماران از خدمات مراقبتي، بهداشتي و درماني يكي از مهم رضايت
در مطالعه يك . باشد هاي رعايت حقوق بيماران در مراكز درماني مي شاخص

پژوهش همه جانبه از نوع توصيفي تحليلي در رابطه با رعايت حقوق بيماران، 
ن مربوط به مندي بيمارا ترين ميزان رضايت چنين نتيجه گرفته شده، كه بيش

ترين ميزان نارضايتي  رازداري تيم درمان و حفظ حريم شخصي آنان و بيش
بيماران، از عدم دسترسي به پزشك معالج در طول بستري، نحوه انتقال و ترخيص 

عليهذا بمنظور ارتقاي سالمت و رفاه افراد جامعه، ضرورت انجام . آنها بوده است
دمات بهداشتي درماني و رعايت حقوق ي خ اقداماتي براي بهبود كيفيت ارائه

هاي موجود در اين زمينه الزم و واجب  بيماران و رفع نقاط ضعف و كاستي
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باشد كه  تدوين و تصويب قانون حقوق بيماران مي يكي از اين اقدامات،5.است
  .اين مهم توجه گردده اميدواريم ب

  
    رضايت آگاهانه-3

كي و پيراپزشكي ايجاد رفاه و سالمت كه هدف از انجام اقدامات پزش جايياز آن
براي معتبر بودن . جهت افراد است، بايستي با رضايت و توافق بيمار تأمين شود

هاي مختلف درمان و  رضايت، بايد نام اقدام مورد نظر پزشك، خطرات، روش
در . نتايج احتمالي آن به زبان قابل فهم توسط پزشك با بيمار در ميان گذاشته شود

هاي الزم  توان نتيجه گرفت كه بيمار آگاهانه براي انجام درمان  مياين صورت
بنابراين رضايت آگاهانه يعني درك يا فهم منافع و خطرات . رضايت داده است

هاي  باشد، كه جهت اخالق پزشكي و فعاليت درمان همراه با رضايت آزادانه مي
  6.پزشكي ضروري است و هدف آن حمايت از حقوق بيماران است

  
   اطالع رساني به بيمار-4

ي بشري، موجب سالمت جسم  رعايت حقوق افراد، به عنوان عضوي از جامعه
بيماران حقوقي دارند كه بايد مورد احترام قرار . شود و روان فرد و جامعه مي

يك مورد از حقوق بيماران اين است، كه به عنوان يك انسان، از وضعيت . گيرند
آيد كه آگاهي ج آگاه گردند، اما شرايطي پديد ميبيماري خود توسط پزشك معال

  .در اين زمينه دو نظريه وجود دارد. گيرد دادن به بيمار مورد ترديد قرار مي
بيمار حق دارد، از آخرين وضعيت بيماري خود آگاه شود، اگر چه   -1

را مشكل  بيماري او بسيار پيشرفته و خطرناك باشد و اطالع يافتن وي بهبودي او
  .سازد
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گيري كند، و  تواند تصميم بيمار ناتوان و در شرايط عادي نيست و نمي  -2
در اين . شود آگاهي دادن به بيمار موجب ناراحتي روحي و تأخير در درمان مي

صورت پزشك بايد به اولياء بيمار گزارش دقيق بدهد، و روند بيماري را به 
 .آگاهي آنها برساند و با مشورت آنان تصميم بگيرد

حال پزشك، وظيفه اطالع رساني دارد، ولي با توجه به روحيات بيمار در هر 
در صورتي كه بيمار روحيه خود را از دست . ترين تصميم را بگيرد بايستي عاقالنه

اما اگر بيمار . تواند تصميمات مثبت بگيرد، واقعيت را به او بگويددهد و مي نمي
ب ناراحتي روحي و تأخير در اي شكننده دارد و اطالع رساني به او موج روحيه

شود، بايستي وضعيت بيمار به اولياي او اطالع داده شود و با نظر آنها  درمان مي
  7.نسبت به درمان بيمار اقدام نمايد

  
   رازداري-5

ي پزشكي، اصل رازداري است، كه  ي اخالقي در حرفه يكي از اصول اوليه
از آنجا كه بيمار . اره شده استهاي پزشكي به آن اش در تمامي سوگندنامه تقريباً

نمايد، پزشك بايستي آن چه او به زبان  ي بيماري به پزشك مراجعه مي به واسطه
ي رازي ماندگار پيش خود نگه دارد و از بيان  ي صدر و به مثابه راند را با سعه مي

اي، جلب اعتماد و اطمينان بيمار  فلسفه اصلي سرحرفه. آن براي ديگران بپرهيزد
گونه دغدغه و نگراني اسرار خود را به پزشك بگويد و   كه بتواند بدون هيچاست،

هرگاه در مورد زندگي (ي بقراط آمده است  در سوگندنامه. نگران افشاي آن نباشد
ببينم يا بشنوم، در مورد آن با ديگران صحبت نخواهم كرد و آن را .... افراد، مطلبي

در اين راستا، .)  عنوان اسرار حفظ شودها بايد به فاش نخواهم ساخت، تمامي آن
انگاري افشاي اسرار بيماران،  ا ضمن جرم.م. ق648مقنن با درك اين مهم در ماده 
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كيفر سه ماه و يك روز تا يكسال حبس يا يك ميليون و پانصد هزار تا 
ي  ميليون ريال جزاي نقدي را براي كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه شش

نمايند، مقرر  در غيراز موارد قانوني آن را افشاء مي شوند و رار ميخود محرم اس
بنابراين اين حق بيمار است، كه نگران افشاي راز خود باشد، و  8.نموده است

پزشك و كادر پزشكي بايد در مورد عدم افشاي راز و حفظ اسرار به وي اطمينان 
  . بدهند
  
   اسالمةني حقوق بيماران در آي-6
ي پزشك و بيمار مستلزم   تعاملي منطقي و صحيح در رابطهشك ايجاد بي

رعايت نكاتي است كه توجه به آنها راهگشاي مشكالت مربوط به حفظ حقوق 
هر كس طبابت را (فرمايند  مي) ع(امام علي . بيماران و حرمت پزشكان است

ي خود ساخت بايد با تقوا و خداترس باشد و براي مردم خيرخواهي كند و  پيشه
  9.)ي بيمار تالش نمايد  تحصيل علم و معالجهدر

اسالم و اخالق پزشكي در برخورد با بيماران در جهت حفظ حقوق آنها 
  .باشد هايي را براي پزشكان دارد كه بشرح زير مي توصيه
  .تمام بيماران را مانند بستگان خود بدانيد -1
 .اجازه دهيد بيمار مشكل خود را به صورت كامل بازگو نمايد -2

 .قت به سخنان بيمار و رفتارش توجه نماييدبا د -3

 .ي بيمار را با دقت و حوصله انجام دهيد معاينه -4

ها و مشكالت جسمي و روحي غير مرتبط با بيماري اصلي هم  از بيماري -5
 .ال نماييدؤس
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صادق باشيد و تمامي خطرات و عوارض احتمالي درمان را به او و  بيمار با   -6
  .يديهمراهش بگو

  .ردي كه شك داريد عجله نكنيد، و با پزشكان ديگر مشاوره كنيد در موا-7
  .ي اصلي انتخاب و روش درمان شما نباشد گاه طمع مادي انگيزه  هيچ-8
  10.در همه مراحل، به ياد خدا باشيد و از او ياري جوييد -9

 در همه مراحل، درمان را با محبت و عشق انجام دهيد و صبر و حوصله - 10
  .داشته باشيد

 به شخصيت بيمار احترام بگذاريد و با وي همدردي و خوش برخورد - 11
  .باشيد

  . ابتدا علت بيماري را پيدا كنيد و معالجه رااز مراحل ابتدايي شروع كنيد- 12
  . توجه به امور اجتماعي و خانوادگي بيمار داشته و به بيمار روحيه بدهيد- 13
  . رازدار و هميشه در دسترس بيمار باشيد- 14
 توجه به توان اقتصادي بيمار داشته باشيد و به او بعنوان منبع درآمد نگاه - 15
  .نكنيد

  . هيچگونه تبعيضي در درمان بيماران نداشته باشيد- 16
 بيماري و شيوه درمان را بطور كامل براي خود بيمار و اولياي بيمار - 17

  .تشريح نمائيد
  11. داشته باشيد توجه به اعتقادات مذهبي و اعمال ديني بيمار- 18
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نگاهي به منشور حقوق بيماران در امور درماني، دارويي و : بخش دوم
  بيهوشي

حق حيات و برخورداري از بهداشت و درمان و سالمت جسمي و روحي از 
 با جان و ست، و از آنجا كه پزشكان مستقيماًجمله حقوق مسلم و بديهي بشر ا

 حيات و سالمت جسمي و روحي افراد توانند ها سروكار دارند ميسالمت انسان
توان  ت ميأبه جر. ندازندمايند، و يا بالعكس به مخاطره بيآسيب ديده را احياء ن

 البته در 12.ترين حقوق بشر دانست حقوق بيمار در برابر پزشك را در زمره اساسي
سايه حرفه پزشكي هم، كدهاي اخالقي يا منشور حقوق بيماران وجود دارد مانند 

  .شود به چند نمونه آن اكتفا نمايم  حقوق پرستاران، اما در اينجا تالش ميمنشور
  
  منشور حقوق بيماران در امور درماني -1

 به همين خاطر معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در 
اي حقوق بيماران را بشرح زير تهيه و به مراكز درماني   منشور ده ماده1381سال 

 .  استابالغ نموده

ثر و همراه با ؤبيمار حق دارد، دراسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، م -1
احترام كامل  بدون توجه به عوامل نژادي، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار 

  .داشته باشد
بيمار حق دارد، محل بستري، پزشك، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج  -2

  .خود را در صورت تمايل بشناسد
سير پيشرفت  حق دارد، در خصوص مراحل تشخيص، درمان وبيمار  -3

 و يا در صورت تمايل از طريق يكي از بيماري خود اطالعات ضروري را شخصاً
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هاي پزشكي اين  كه در فوريتبطوري. بستگان از پزشك معالج درخواست نمايد
 .خير در ادامه درمان ويا تهديد جاني بيمار گرددأامر نبايد منجر به ت

 حق دارد، قبل از معاينات و يا اجراي درمان، اطالعات ضروري در ماربي -4
ها را در حد درك خود از خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش

 .پزشك معالج دريافت و در انتخاب  نهايي درمان مشاركت نمايد

بيمار حق دارد، در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سالمتي آحاد  -5
انوني رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعالم و يا به جامعه طبق موازين ق

  .ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد
ماندن محتواي بيمار حق دارد، جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه -6

هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس  پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره
 .گيرد، اطمينان حاصل نمايد ت ميوظايف قانوني از گروه معالج استعالم صور

بيمار حق دارد، از رازداري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج برخوردار  -7
موكول   بر روند درمان شركت ندارند، لذا حضور  باليني افرادي كه مستقيماً. باشد

 .به كسب اجازه بيمار خواهد بود

 گروه بيمار حق دارد، از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي -8
 .معالج در طول مدت بستري، انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد

هاي آموزشي و بيمار حق دارد، با كسب اطالع كامل از نوع فعاليت -9
 تمايل و رضايت  ثرند،ؤپژوهشي بيمارستان كه بر روي سالمتي و درمان او م

وهش از ادامه شخصي خود به مشاركت درماني را اعالم و يا در مراحل مختلف پژ
 .همكاري خودداري نمايد
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ن در ساير مراكز  بيمار حق دارد، در صورت ضرورت اعزام و ادامه درما-10
اي خدمات در آن  ها و پوشش بيمهمهارت گروه معالج، ميزان تعرفهدرماني قبالً از 

     13.مركز مطلع گردد
قادي و سياسي رسد، جوامع پزشكي فارغ از بستر زماني، فرهنگي، اعتبه نظر مي

در . اند دانسته خويش همواره پزشك را ملزم به رعايت تعهداتي در قبال بيمار مي
اين ميان تعهداتي چون رازداري، عدم تبعيض، خيرخواهي براي بيمار و عدم 
سودجويي از جمله تعهداتي هستند كه پزشك همواره به آن متعهد دانسته شده 

   14.است
  
  ور دارويي منشور حقوق بيمار در ام -2

اي است كه با جهان علم پزشكي، تجارت،  سازي تنها حرفهصنعت دارو
بهداشت، حقوق بشر، دولت، سالمت جامعه، سياست، و رعايت اخالق پزشكي 

در راستاي تبيين حقوق . بخصوص حقوق بيماران به طور موازي درگير است
 منظور بهبود بيماران در موسسات دارويي و ارتقاي كيفيت خدمات و همچنين به

هاي سالمت جامعه، منشور حقوق بيماران در امور دارويي به  و ارتقاي شاخص
  .گردد شرح زير پيشنهاد مي

بيمار حق دارد، بعد از دريافت دارو از داروساز در داروخانه اطالعات  -1
از جمله مقدار دارو و نحوه صحيح مصرف (اش  مورد نياز در باره درمان دارويي

نمايد و داروساز موظف است، تا تفهيم كامل بيمار به تمامي ال ؤرا س) دارو
اطالعات داده شده بايد بدون اصطالحات تخصصي . االت دارويي او پاسخ گويدؤس

عالوه برآن . كه بيمار قانع و بطور كامل توجيه شودواضح باشد، به طوري و كامالً
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لعمل شماره داروساز موظف است مقدار و نحوه مصرف دارو را مطابق دستورا
  . مكتوب نمايد5/2/80د مورخه/739
بيمار حق دارد، كه حرمت و شأن او در داروخانه حفظ شده و به نيازهاي  -2

 .طور كامل توجه شودهدارويي او با رعايت ضوابط و مقررات و ب

بيمار حق دارد، در رابطه با حفظ اسرار بيماري و وضعيت سالمت خود به  -3
بايد در روابط كاري خود چنين   باشد و داروساز مي داروساز اعتماد كامل داشته

 .اطميناني را براي بيماران فراهم نمايد

كند از  بيمار حق دارد، در مورد داروهايي كه پزشك براي او تجويز مي -4
 .داروساز در داروخانه مشاوره و راهنمايي بخواهد

طمينان اش ا هاي داروساز در رفع نيازهاي دارويي بيمار حق دارد، به پاسخ -5
 .باشد هاي خود مي ها و توصيه كند و داروساز مسئول گفته

هاي  بيمار حق دارد، از داروساز خود در باره منافع و مضرات و هزينه -6
 .اش اطالعات بخواهد و داروساز بايد بيمار را راهنمايي كند دارويي

كردن يك دوز دارو چه بايد بيمار حق دارد، كه بداند در صورت فراموش -7
 .بكند

كرده اش اثر بيمار حق دارد، كه بداند چطور متوجه شود داروهاي مصرفي -8
 .و عالمت پيشرفت درمان چيست

تواند، با توجه به سطح آگاهي بيمار و در صورتي كه از گروه  داروساز مي -9
 .پزشكي باشد اطالعات اضافي ارائه نمايد

ا غذا،  داروساز بايد در مورد تداخل داروهاي تجويز شده در نسخه ب- 10
  .هاي آزمايشگاهي، بيمار را راهنمايي كندداروهاي ديگر و پاسخ
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هاي مصرف دارو در حالت بارداري يا شيردهي را در   داروساز بايد توصيه-11 
 .صورت لزوم به بيمار ارائه نمايد

 داروساز بايد بيمار را در صورت مصرف دارويي همزمان با ساير داروها - 12
 . در صورت لزوم راهنمايي كند) داري خوراكي و غيره، ضد بارOTCداروهاي (

اي نيز هست، نحوه   داروساز بايد در صورتي كه بيمار داراي بيماري زمينه- 13
 .              مصرف داروهاي موجود در نسخه را به بيمار توصيه نمايد

سن، وزن ( داروساز بايد صحت دوزاژ تجويزي را با توجه به شرايط بيمار - 14
 .بررسي و در صورت لزوم با پزشك معالج مشورت نمايد) غيرهو 

 داروساز بايد عوارض جانبي مهم دارو را با توجه به برگه راهنماي بيمار -15 
                                                                           15.و با رعايت شرايط بيمار هشدار دهد) بروشور(

   
   منشور حقوق بيماران در امور بيهوشي-3

در بحث اخالق پزشكي توجه به حقوق بيماران توسط پزشكان و كادر پزشكي 
هاي  در حوزه بيهوشي با توجه به ويژگي. اي بر خوردار است از اهميت ويژه

 در زيرا بيمار. يابد منحصر به فرد آن توجه به حقوق بيماران اهميت صدچندان مي
گردد واز كليه  دفاع تبديل مي  بياطاق عمل و در حالت بيهوشي به موجودي كامالً

يك لحظه غفلت از يك بيمار . خبر است گذرد بي اتفاقاتي كه در پيرامون وي مي
  .ناپذيري بدنبال داشته باشدتواند عواقب جبران بيهوش مي

عيت پزشكي و از طرفي ديگر در حين عمل ممكن است اسرار مختلفي از وض
لذا بيمار سالمت خود را به طور . بيمار نزد پرسنل حاضر در اتاق عمل برمال گردد

سپارد و خواسته يا ناخواسته به آنان اعتماد  كامل به كادر بيهوشي و جراحي مي
هاي منحصر به فرد در رشته بيهوشي ضرورت تدوين منشور  اين ويژگي. نمايد مي
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ترين حقوق مهم. سازد بيش از پيش روشن ميحقوق بيماران در اين رشته را 
  .توان به صورت زير بيان كرد بيماران در حوزه بيهوشي را مي

  .محترمانه و انساني بر خورد گردد  اين حق بيمار است، كه با وي كامالً-1
 اين حق بيمار است، كه نام، درجه علمي و سمت پزشك و پرسنل بيهوشي -2

  .خود را بداند
 اين حق بيمار است، كه در مورد اقداماتي كه قرار است براي وي انجام -3

  .گردد، توضيح بخواهد
 اين حق بيمار است، كه پوشش اسالمي وي قبل، حين و بعد از عمل حفظ -4
  .گردد
  . محرمانه بماند اين حق بيمار است، كه اسرار پرونده پزشكي وي كامالً-5
و پزشك بيهوشي به اضطراب وي توجه  اين حق بيمار است، كه پرسنل -6

  .داشته باشند و در كاهش آن بكوشند
 اين حق بيمار است، كه قبل و بعد از بيهوشي محيطي آرام و كم تنش براي -7

  .وي فراهم گردد
اين حق بيمار است، كه قبل از بيهوشي در صورت تمايل با پزشك  -8

  .متخصص بيهوشي يا جراح خود صحبت نمايد
هاي بيهوشي وي با حداقل هزينه ممكن  بيمار است، كه مراقبت اين حق -9

انجام گردد و در برخي موارد روش بيهوشي خود را بر اساس هزينه آن انتخاب 
  .نمايد

ترين روش بيهوشي  ترين و ايمن  اين حق بيمار است، كه بهترين، علمي- 10
  .ممكن براي وي بكار رود
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حظه به لحظه كادر بيهوشي برخوردار  اين حق بيمار است، كه از مراقبت ل- 11
  .باشد

هاي حياتي وي محافظت   اين حق بيمار است، كه حين عمل از ارگان- 12
  .گردد
  . اين حق بيمار است، كه در حين و بعد از عمل، درد كمتري داشته باشد- 13
 اين حق بيمار است، كه در برخي موارد روش بيهوشي خود را از ميان - 14
  . انتخاب نمايدهاي پيشنهادي روش

هاي مختلف به بدن   اين حق بيمار است، كه در حين عمل از انتقال عفونت- 15
  .وي جلوگيري گردد

 اين حق بيمار است، كه ماسك و كليه وسائل چندبار مصرف بيهوشي قبل - 16
  .از استفاده براي وي ضدعفوني گردند

براي وي انجام  استريل و ايمني  اين حق بيمار است، كه تزريقات كامالً- 17
  .گردد
 اين حق بيمار است، كه هرگونه كار تحقيقاتي بر روي وي با آگاهي و - 18

  .رضايت كامل او انجام گردد
گيري در مورد دستور   اين حق بيمار و خانواده اوست، كه در تصميم- 19

  .اعمال نظر نمايند) DNR order( ممنوعيت احيا
هاي پزشكي  ه حيات، كليه مراقبت اين حق بيمار است، كه تا آخرين لحظ- 20

  .الزم را دريافت نمايند
اميد است با تدوين و ابالغ نهايي اين منشور گامي در جهت توجه بيش از 

  16.پيش به حقوق بيماران برداشته شود
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   الگوي مناسب منشور حقوق بيماران و ارائههاويژگي: بخش سوم
  كيفيت باال حق برخورداري از مراقبت و درمان مناسب و با -1

مار حق دارد، بعد از پذيرش در مركز درماني، وي را با احترام بي -1
  .بستري كرده و مورد معاينه  ومراقبت و درمان قرار دهند

بيمار حق دارد، كه خدمات مراقبتي، بهداشتي و درماني را مطابق با  -2
براي اين خدمات، بايد موجود و قابل دسترسي . دريافت كند هاي خود را نياز

  .گونه تبعيض ارائه گرددهمه و بطور عادالنه و بدون هيچ
هاي پزشكي،  دارد، در تمام موارد بويژه در مورد فوريت  بيمار حق  -3
  . به وضع وي رسيدگي شوداًسريع
هاي  نظر از موقعيت اجتماعي حق دارند، تحت مراقبت عموم مردم صرفه-4

ي كه براي عموم قابل دسترسي بوده هاي بهداشتي و درماني قرار گيرند، مراقبت
  .اي باشند هاي حرفه و مطابق با استاندارد

اين .  بيمار حق دارد، از مراقبت دقيق توأم با احترام برخوردار شود-5
گرفتن نژادي و بدون در نظر خدمات بايد عادالنه، بشردوستانه، بدون تبعيض

  .نه باشدمذهب و منبع پرداخت هزي رنگ پوست، جنسيت، مليت، شغل
 بيمار حق دارد، نوع درمان و دريافت دارو را رد كند و از عواقب -6

  .تصميم خود آگاه شود
هاي تشخيصي و   بيمار حق دارد، انجام هر گونه آزمايش يا روش-7

باشد و منفعت مستقيمي براي او ندارد را رد  درماني كه آموزشي و تحقيقي مي
  .كند

رت توسط افرادي كه بطور مستقيم در امر  بيمار حق دارد، معاينه و نظا-8
  .درمان و مراقبت وي شركت ندارند، را نپذيرد
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 بيمار حق دارد، از مراقبت بهداشتي و درماني هماهنگ و پيوسته -9
  .برخوردار شود

 بيمار حق دارد انتظار داشته باشد، كه مراقبت و درمان وي در حد - 10
تواند  به كدام يك از پزشكان مياز قبل بداند  مقبولي ادامه پيدا كند، و

  .درسترسي داشته باشد
  
   حق برخورداري از اطالعات-2
 باره بيماري خود، درمان و بيمار حق دارد، اطالعات جديد و كاملي در-1
اين توضيحات بايد به بياني كه . آگاهي از پزشك معالج خود دريافت كند پيش

  .براي بيمار قابل فهم باشد، مطرح گردد
نامه، اطالعات  ، براي امضاي رضايتر حق دارد قبل از شروع درمانا بيم-2

براي رضايت آگاهانه به جز در . ضروري را از پزشك خود بدست آورد
هاي پزشكي اين اطالعات شامل روش خاص درمان و تشخيصي، عوارض  فوريت

  .   درمان و مدت احتمالي ناتواني و غيره است
سؤل تشخيص، درمان و خصص افرادي كه م بيمار حق دارد، از هويت و ت-3
  . خدمات پزشكي و بهداشتي به وي هستند مطلع شوددهندهارائه
باره هرگونه ارتباط بيمارستان با مراكز آموزشي و  بيمار حق دارد، در-4

هاي مراقبت بهداشتي و درماني ديگر تا جايي كه به درمان وي مربوط  سازمان
  .  را با نام بشناسدشود اطالع كسب نمايد و آنها  مي

 بيمار حق دارد انتظار داشته باشد، كه هنگام انتقال وي به مراكز درماني -5
تواند به جاي  ديگر، پزشك معالج در باره لزوم انتقال و كارهاي ديگر كه مي

  .انتقال انجام داد به بيمار اطالعات الزم را بدهد
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ستان كه در مورد وي  بيمار حق دارد، از قوانين و مقررات جاري بيمار-6
  .مصداق دارد مطلع شود

 بيمار حق دارد، از كليه حقوق خود در تمام مراحل مراقبت اطالع حاصل -7
  . نمايد
هاي آزمايشي مركز درماني  هاي مربوط به درمان  بيمار حق دارد، از برنامه-8

  . شود، اطالع كسب كند تا آنجا كه به درمان وي مربوط مي
وي حق .  حداقل يك روز قبل، از ترخيص خود آگاه شود بيمار حق دارد،-9

  .دارد در اين مورد با متخصصين مشورت نمايد
 بيمار حق دارد، در هنگام ترخيص از كليه اوراق پرونده پزشكي خود - 10

عالوه بر اين بايد دسترسي راحت به مدارك پزشكي خود . فتوكپي تهيه نمايد
  .داشته باشد

  . مورد صورتحساب هزينه درماني خود  توضيح بخواهد بيمار حق دارد، در - 11
طالعات صحيح و كاملي ، ا در ارتباط با برنامه درماني خود بيمار حق دارد،- 12

  . اين اطالعات بايد به زبان قابل فهم براي بيمار باشد.دريافت كند
 بيمار حق دارد، طي درخواستي پرونده پزشكي خود را بررسي و مطالعه - 13
  .كند

 بيمار حق دارد، در زمينه خدمات بهداشتي و درماني نظير هزينه دارو، - 14
  .اطالعات كافي را دريافت كند ...جراحي و خدمات پزشكي،

 از جزئيات  بيمار حق دارد، افرادي را كه الزم است به نمايندگي او- 15
 بعد از فوتش حق دسترسي و بررسي مدارك  و احياناًبيماري وي مطلع باشند

  .را دارند انتخاب نمايدپزشكي 
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   حق محرمانه بودن اطالعات و رازداري -3
 بيمار حق دارد، كه در حين اجراي برنامه پزشكي، حريم شخصي وي -1

رعايت گردد، و گفتگو در مورد بيماري، مشاوره، معاينه و معالجه او محرمانه 
  .باشد
هاي مربوط  روندهو پ بيمار حق دارد انتظار داشته باشد، كه كليه ارتباطات -2

بجز در موارد قانوني يا درخواست . بهداشتي و درماني وي محرمانه بماندبه مراقبت 
  .هاي بيمه شركت

  . بيمار حق دارد، منبع پرداخت هزينه مراقبت و درمان وي محرمانه بماند-  3
حق دارد، محافظت از اطالعات مدارك پزشكي وي به هنگام  بيمار -4

  .  ديل آنها به اشكال الكترونيكي رعايت گرددپردازش اطالعات و تب
  
   حق رضايت آگاهانه-4
 هر فرد عاقل و بالغ حق دارد در مورد لمس شدن، مشاهده شدن و روش -1

، از قبل آگاه و راضي بوده و اجازه شده يا ضرورت دارددرماني كه برايش توصيه
بديهي است بدون . دكن نامه كتبي از بيمار صدق مي اين كار با اخذ رضايت. بدهد

  .شود نامه از بيمار، چنين كاري جرم محسوب مي كسب رضايت
شود، كه بدون رضايت آگانه از او،  ، به وي اطمينان داده بيمار حق دارد-2

، بطور كتبي تنظيم  نامه مفاد اين رضايت. تحت هيچ درماني قرار نخواهد گرفت
  .  يد يبمار بايد برسدأيشده و به ت

نامه، وضعيت كنوني وي از نظر نوع   دارد، قبل از امضاي رضايت بيمار حق-3
بيماري، درمان پيشنهادي پزشك معالج، عوارض درمان، مشكالت بعد از بهبودي، 
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هاي درماني ديگر و عواقب عدم انجام درمان، به طور صحيح، كامل و واضح روش
  .به وي تفهيم و مورد ارزيابي قرار داده شود

 د، حريم شخصي وي به هنگام مصاحبه، معاينه، درمان و بيمار حق دار- 4
هنگام مالقات مراعات گردد، و افرادي كه بطور مستقيم درگير مراقبت از بيمار 

  .باشند، در اينگونه مواقع براي حضور از بيمار اجازه بگيرند مي
 بيمار حق دارد، كه رضايت يا عدم رضايت خود را از بخشيدن عضو خود - 5

  .پيوند اعضاء به ساير بيماران اعالم كندبه منظور 
نامه از بيمار ممكن نباشد و پزشك انجام مداخله  كه اخذ رضايت در صورتي-6

نامه از بيمار نيست مگر بيمار  درماني را ضروري اعالم نمايد، نيازي به اخذ رضايت
  .از قبل، انجام مداخله درماني را ممنوع اعالم كرده باشد

نماينده قانوني بيمار، از انجام اقدام درماني كه به نظر پزشك  در مواردي كه -7
به صالح بيمار است مخالفت كند، پزشك موظف است، ضمن اعالم نظر خود، در 

كند  مياقدامي را كه فكر ،رغم مخالفت نماينده قانوني بيمار موارد اضطراري علي
  .   به صالح بيمار است انجام دهد

داده، در هر زمان كه ممكن وشياري خود را از دستدر مواردي كه بيمار ه -8
  .نامه درماني از وي يا نماينده قانوني وي گرفته شود باشد، بايد رضايت

  
  يأ  حق استقالل ر-5 
  هر بيمار عاقل و بالغ و آگاه حق دارد، آزادانه تصميم بگيرد و هرگونه -1

 و حق دارد از نتيجه .درمان يا فرآيند تشخيصي و درماني را بپذيرد يا نپذيرد
  .تصميم خود آگاه شود
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كند و يا هاي تحقيقي يا آموزش پزشكي شركت  بيمار حق دارد، در پروژه-2
  .كندآن را رد

نظر از وضعيت جسماني و مالي حق دارد مركز درماني را   بيمار صرف-3
اي را امضاء كند كه در آن توضيح  نامه ولي قبل از ترك بايد ترخيص. ترك كند

  .اده شود، كه بيمار بر خالف توصيه پزشك از مركز درماني خارج شده استد
  
   خصوصي بيمارحريم حق رعايت -6
، حريم شخصي وي در حين مصاحبه، معاينه، درمان و هنگام   بيمار حق دارد-1

  .مالقات رعايت گردد
بيمار حق دارد، در طول مدت بستري از طريق تلفن يا مالقات خصوصي  - 2    
 .شنايان خود دسترسي داشته باشدبه آ

  
   حق داشتن آرامش -7
كننده دردها و   بيمار حق دارد، در حد دانش پزشكي مشمول اقدامات رفع-1

  .آالم قرار گيرد
هاي   هر بيمار مشمول مراقبت نهايي انساني بوده و الزم است، كليه مساعدت-2

  .كندموجود را به منظور مرگ آرام و راحت تا حد ممكن دريافت 
  .، از انجام آزمايشات دردناك و طوالني خودداري نمايد بيمار حق دارد-3
هاي الزم را از روحاني مورد انتخاب به منظور  بيمار حق دارد، مساعدت - 4    

 .آرامش روحي دريافت دارد
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   حق ابراز اعتراض و شكايت -8
ته شد،  هر بيمارحق دارد، در صورتي كه حقوق قانوني وي زير پا گذاش-1

بايد به اعتراض و شكايت وي رسيدگي، و پاسخ  اعتراض و شكايت نمايد، و
  .منطقي به بيمار داده شود

 بيمار حق دارد، در مورد خدمات بهداشتي، مراقبتي و درماني شكايت و -2
  .اعتراض نمايد

  
   حق جبران خسارت-9
باه كادر  هر بيمار حق دارد، نسبت به درخواست جبران خسارت ناشي از اشت-1

  .درماني اقدام نمايد پزشكي و مراقبين خدمات بهداشتي و
  بيمار حق دارد، در تمام ساعات شبانه روز به وكيل خود جهت دفاع از-2

  17.حقوقش دسترسي داشته باشد
 

  نتيجه
ترين قسمت مسائل اخالق پزشكي در يك مركز  رعايت حقوق بيماران مهم

در طي كار با بيمار و با يكديگر با در نظر تمام پرسنل تيم درماني . درماني است
شده توانند كارآيي و كيفيت مراقبت بهداشتي ارائه گرفتن حقوق اساسي بيمار، مي
توجه به حقوق بيماران و احترام به آنها يكي از . را تا حداكثر امكان باال ببرند

هاست، كه  عوامل مهم جهت بهبودي و آرامش بيماران بستري در بيمارستان
هاي مختلف اين حقوق توجه  شايسته است كاركنان درماني نسبت به رعايت جنبه

رعايت حقوق بيماران به معناي مسئوليت تمامي كاركنان هنگام . الزم را بنمايند
بردن وزش كادر درماني از يك سو و باالآم. درمان و ارائه مراقبت به بيماران است
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مندي بيماران   جهت ارتقاء رضايتآگاهي بيماران از حقوق خود از سوي ديگر،
در اين مقاله حقوق بيماران در ابعاد مختلف مانند دريافت مراقبت . ضروري است

ي او در درمان، مطالعه و امضاي  دقيق و كافي، مشاركت بيمار يا خانواده
ي او، امتناع بيمار از درمان يا  ها توسط بيمار يا خانواده نامه ي رضايت آگاهانه

غير در الگوي درمان، آشنا نمودن بيمار با محيط درماني و پرسنل درخواست ت
ي مراقبتي و درماني و مسائل شخصي بيمار، حقوق  ماندن برنامهبخش، محرمانه

گرفت و در نتيجه مورد بحث و بررسي قرار.... هاي انساني وغيره بيمار در پژوهش
ان و پزشكان باشد ي حقوق بيمار ضرورت تدوين قوانين مدوني كه در برگيرنده

البته اقدام معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش . گردد احساس مي
 در تهيه و ابالغ منشور حقوق بيماران به مراكز درماني و 1381پزشكي در سال 

همچنين اقدام ساير نهادها در تهيه منشور حقوق بيمار در رابطه با حرفه خود 
، اگر چه گامي در جهت طرح موضوع حقوق همچون داروسازان و كادر بيهوشي

بيماران و توجه جامعه به موضوع فوق بود، ولي كافي نيست، و ضروري است 
براي تدوين منشور جامع حقوق بيماران و بصورت قانون در آوردن آن اقدامي 

گردد، مراحل  الزم و عاجل صورت پذيرد، و براي اجرايي شدن آن پيشنهاد مي
  .پذيردزير انجام

شاركت علماء فقهي، حقوقدانان با تجربه، پزشكان با سابقه و كارشناسان م -1
  .هاي حقوقي و قضايي مناسب در اين حوزهقضايي در جلسات براي رسيدن به مدل

ي  هاي حقوق بيماران و تهيه فهرست كاملي از كليه مرور جامع تمام بيانيه -2
 .ها حقوق مورد توجه در اين بياني

راي هر حق و نيز جستجوي مستندات حقوق بررسي مستندات مطرح ب -3
 .فوق در معارف و متون مرجع كشور
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ها و معارف ملي براي بيمار مطرح  پيشنهاد حقوقي كه بر اساس ارزش -4
 .است به انضمام مستندات هر حق هاي فوق به آن اشاره نشده است و در بيانيه

 .مطالعات ميداني در كشور در خصوص نگرش جامعه راجع به حقوق فوق -5

نظران براي  نفعان و صاحب برگزاري جلسات كارشناسي با حضور ذي -6
 .ها ارزيابي حقوق فوق و اتفاق نظر در خصوص آن

و  18تدوين منشور مستند ملي حقوق بيماران با قابليت اجرايي بودن آن، -7
پيشنهاد آن بصورت يك اليحه به دولت و مجلس جهت تصويب و ابالغ آن به 

  .مراكز مرتبط
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 134ص ،1388 اخالق زيستي، تهران،
                     1387 سپهري حسين، نقض حقوق بشر توسط جامعه پزشكي در ايران، -12

 www.peacerules.blogfa.com(2009/10/12)    
 

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد    منشور حقوق بيمار،-13
  http://www.mums.ac.ir/ith/fa/manshoor(2009/10/04)   

، خالصه مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق  منشور جامع حقوق بيمار در ايران پارساپور عليرضا،-14
 68، ص 1388زيستي، تهران، 

   1387خانه،  پريناز، منشور حقوق بيمار در دارو-15
                                      )2009/09/30(264=p?/ir.iranpharmacists://http 
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  1388 تابستان، نهم، شماره مسوسال                     مه حقوق پزشكيفصلنا

، ضرورت تدوين منشور حقوق بيماران در رشته بيهوشي، مجله ايراني اخالق  سوايي محسن و ديگران-16
 3تا1، ص ي و خدمات بهداشتي، درماني تهران، نشر دانشگاه علوم پزشك1386، 1شكي، شماره و تاريخ پز

    1386سيفي هوشنگ، حقوق بيمار، -17
http://hsaiffi.blogfa.com/post-37.aspx (2009/09/30)                               

االت دهمين اجالس آسيايي اخالق منشور جامع حقوق بيمار در ايران،خالصه مق  پارساپور عليرضا،-18
  69،ص1388زيستي،تهران،
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  1388 تابستان، نهم، شماره مسوسال                            فصلنامه حقوق پزشكي

  منابعفهرست 
پارساپور عليرضا، منشور جامع حقوق بيمار در ايران، خالصه مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق 

  69، ص1388زيستي، تهران، 
ستري، خالصه مقاالت دهمين اجالس مندي بيماران ب جواليي سودابه و ديگران، بررسي ميزان رضايت

 74و73،ص1388آسيايي اخالق زيستي، تهران، 
ي اهل بيت، خالصه مقاالت دهمين اجالس  رسولي بهمن، اخالق پزشكي از ديدگاه مكتب اسالم و سيره

 105، ص1388آسيايي اخالق زيستي، تهران، 
بيهوشي، مجله ايراني اخالق و سوايي محسن و ديگران، ضرورت تدوين منشور حقوق بيماران در رشته 

، نشر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران، ص 1386، 1تاريخ پزشكي، شماره 
 3تا1

شاهسون حميده، اهميت و لزوم رازداري در حرفه پزشكي، خالصه مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق 
 124و123، ص1388زيستي، تهران، 

فيسه، رضايت آگاهانه، خالصه مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق زيستي، صمدبيك مهناز و رضايي ن
 129، ص1388تهران، 

حسن، اطالع رساني به بيمار، خالصه مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق زيستي،  محمد الهدي سيد علم
 133و132، ص1388تهران، 

 مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق ي اسالمي، خالصه حسن، اخالق پزشكي در آينه محمد الهدي سيد علم
 134، ص1388زيستي، تهران، 

 27و26، نشر حقوقي، ص1382كدهاي اخالق پزشكي، تهران، عباسي، محمود، مجموعه
ي حقوق بيمار، خالصه مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق زيستي،  كوشا جعفر و هاشمي رعنا، مطالعه

 66، ص1388تهران، 
كته در رعايت حقوق بيماران و اخالق پزشكي، خالصه مقاالت دهمين اجالس محمدپور مهرداد، ده ن

 155، ص1388آسيايي اخالق زيستي، تهران، 
نژاد اسماعيل، حقوق قانوني بيماران ايذ، خالصه مقاالت دهمين اجالس آسيايي اخالق زيستي،  محمد

 157و156، ص1388تهران، 
 بيمار از ديدگاه پرستاران، مجله علمي پزشكي قانوني، نصيرياني خديجه و ديگران، بررسي رعايت حقوق

 1، شماره 13دوره ،1386
                                 ،1387پريناز، منشور حقوق بيمار در داروخانه، 

http://iranpharmacists/?p=264(2009/09/30) 
 ،1387سپهري حسين، نقض حقوق بشر توسط جامعه پزشكي در ايران، 

www.peacerules.blogfa.com(2009/10/12) 
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  1388 تابستان، نهم، شماره مسوسال                     مه حقوق پزشكيفصلنا

 ،                                           1386سيفي، هوشنگ، حقوق بيمار، 
http://hsaiffi.blogfa.com/post-37.aspx(2009/09/30) 

 زشكي مشهد،منشور حقوق بيمار، دانشگاه علوم پ
http://www.mums.ac.ir/ith/fa/manshoor(2009/10/04)  

  
  
  
  

 فؤليادداشت شناسه م
 .)ع(دانشگاه امام صادق پژوهشگر دانشكده معارف اسالمي و حقوق ؛سيد محمد علي پوربخش


