
 

واحد بهبود كيفيت - فرمانيه بيمارستان  

 

 

 خدمت گيرنده خصوصي حريم حفظ و رعايت و روش خط مشي

 1400مهر تاريخ آخرين بازنگري: 97مهر  تاريخ تهيه: FH-PP-15 :سندكد 

 1401تاريخ بازنگري بعدي: مهر  1400مهر تاريخ ابالغ:  4ويرايش: 

 

 

 خدمت گیرنده خصوصی حريم حفظ و رعايت عنوان خط مشي:

 

 :) هدف وسياست (بيانيه 

    هدف :

 ايجاد چارچوب اخالقی براي بیمارستان 

 شناسائی، حمايت و ارتقاء حقوق بیمار 

 حفظ حريم خصوصی و اسرار بیماران 

 چرايي: 

 لزوم حمايت از حقوق بیمار -1

 خدمت با حفظ حريم خصوصی گیرنده خدمت ةارائ -2

 سياست :  

 خدمت كه در مراحل تشخیصی و درمانی نیاز به مداخله ندارند ةپوشاندن مناطقی از بدن گیرند 

 بهداشتی بیمار ةمحرمانه نگهداشتن اطالعات پروند 

  پاراوان و پردهرعايت حريم مناسب تخت ها با استفاده از 

 
 تعاريف :

  

 بیمارستانكلیه بخشهاي  :كاربرد دامنه بیمارستانشاغل در ركنان كا صاحبان فرايند:

  

  مسئول حقوق گیرنده خدمت :فرد پاسخگو  همراهان، كاركنان بیماران، ذينفعان:

  

 نحوه نظارت بر اجراي خط مشي و روش:

 مشاهده ، مصاحبه ، كنترل مستندات:

بر روند اجراي اين خط مشی نظارت می نمايند و طی بازديد هاي خود درصورت نیاز  مسئول حقوق گیرنده خدمت

 نسبت به انجام مداخله و يا اقدام اصالحی الزم اقدام می نمايند. 
 

 روش اجرا )مسوول انجام كار،زمان،مکان،.......(:
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كلیه خدمات بهداشتی درمانی با احترام به حفظ حريم خصوصی گیرنده خدمت )حق خلوت و رعايت اصل رازداري(  -1

 توسط پرسنل ارائه می شود. 

 تمام امكانات الزم جهت تضمین حفظ حريم خصوصی گیرندة خدمت توسط مسئول تداركات فراهم می شود.  -2

تفاده از پرسنل همگن براي ارائة خدمات به بیماران )به در همة بخش ها به خصوص بخش هاي مراقبت ويژه، اس -3

ويژه بانوان( در صورت درخواست بیمار، امكانپذير می باشد. )با رعايت اين اصل كه استفاده از پرسنل همگن، نبايد 

 مانعی براي كمك رسانی فوري به گیرندة خدمت و مصدومین باشد(

از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرندة خدمت كه درمراحل در بخشهاي بالینی و پاراكلینیك و اتاق عمل،  -4

 تشخیصی و درمانی نیازي به مداخله ندارند، توسط مسئول بخش، اطمینان حاصل می شود.

حريم مناسب در قرارگیري تخت ها رعايت می شود و از پاراوان و يا پرده هاي سقفی اطراف تخت ها در بخش ها  -5

 شود.  جهت حفظ حريم خصوصی استفاده می

 مواردي همچون در زدن در زمان ورود به اتاق، به ويژه در صورت درخواست بیمار و يا همراه وي رعايت می گردد.  -6

رعايت اصل رازداري راجع به كلیة اطالعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردي كه قانون آنرا استثنا كرده  -7

 باشد. 

     و درمانی به حريم خصوصی بیمار توسط تیم درمان احترام گذاشته در كلیة مراحل مراقبت اعم از تشخیصی  -8

 می شود. 

فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادي كه به حكم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به  -9

 اطالعات بیمار دسترسی داشته باشند. 

بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی يكی از  -10

 والدين كودك در تمام مراحل درمان حق كودك می باشد مگر اينكه اين امر برخالف ضرورتهاي پزشكی باشد. 

بهاي بالینی، آزمايشات، روشها و حريم خصوصی بیمار، توسط پزشكان و پرستاران، خصوصاً هنگام سوال و جوا -11

 درمان ها و نقل و انتقال، رعايت می شود. 

جهت بیمارانی كه تمايل دارند تنها، به دور از كاركنان، ديگر بیماران و حتی اعضاء خانواده خود باشند تمهیدات  -12
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 الزم توسط سرپرستار صورت می پذيرد. 

سی گرفته شود، گزارشی در موردشان تهیه شود ، همانطور همچنین، ممكن است بیماران نخواهند كه از آنها عك -13

كه كاركنان، مراقبت و خدمات مورد نیاز بیمار را تامین می كنند، در مورد نیازها و انتظارات بیمار به حريم 

 خصوصی و تنهايی در ارتباط با خدمات و مراقبت نیز از وي سئوال می كنند. 

        كه تحت درمان قرار می گیرد محرمانه تلقی می شود و افشا اطالعات بهداشتی مربوط به يك فرد خاص -14

 نمی شود. 

 اطالعات بهداشتی بايد فقط در موارد ذيل افشا شوند يا در دسترس قرار بگیرند.  -15

(a  استفاده براي مراقبت بهداشتی مستقیم: وقتی درخواستی به وسیله بیمار مسئول مراقبت مستقیم بیمار موجود

 باشد. 

(b ستفاده شخصی: وقتی توسط بیمار يا نماينده قانونی وي مجاز شمرده شود. ا 

(c  .استفاده ثانويه: وقتی افراد يا نهادهاي مجاز درخواست كنند 

(d .استفاده قانونی: وقتی توسط قانون درخواستی صورت بگیرد 

اره بیمارستان يا بیماري وي افشاء در مواردي كه بیمار يا نماينده وي رضايت ندارد، هیچگونه اطالعاتی نبايد درب -16

 شود. 

در صورت مراجعة بیمار جهت تحويل مدارك پرونده، با درخواست وي و با دستور رئیس بیمارستان جهت كپی  -17

 برابر با اصل مدارك توسط مسئول مدارك پزشكی تحويل بیمار می گردد.

ارزشها و عقايد گیرندگان خدمت، هاي آموزشی در خصوص پزشكی قانونی و مستندسازي امور حقوقی، دوره -18

 ارتقاء مهارت هاي رفتاري و ارتباطی و ... در صورت نیاز جهت پرسنل و مسئولین واحدها برگزار می گردد

. 

 امکانات: : / مراجع منابع

 نیروي انسانیمنابع مالی ،  

  :دستورالعمل انطباقمراجع 

استانداردهاي اعتباربخشی، ويراش سوم، فصل رعايت حقوق 

 بیمار پاراوان، پرده اطراف تخت، پرونده
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 گیرندگان خدمت
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 امضاء سمت نام و نام خانوادگي 

 تهيه كنندگان

  مدير بیمارستان قلی پورخانم 

 آقاي دكتر آرين
 2رئیس بخش 

 

 خانم دكتر حجتی
 3رئیس بخش 

 

  دفتر پرستاريمدير  رابطخانم 

 خانم  مشكاتی

 

مسئول حقوق گیرنده 

 خدمت/دبیركمیته اخالق پزشكی

 

   یآموزش سوپروايزر  كريم جانیخانم  

 خانم سعادتی

 

  نماينده سرپرستاران

 سیاتیري خانم
 

  نماينده كمك بهیاران

 خانم كريمی
 

  نماينده خدمات

  بیمارستانمعاون درمان  آقاي دكتر عسگري تأييد كننده

  رئیس بیمارستانمسئول فنی /  آقاي دكتر كريمی ابالغ كننده
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