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  مقدمه
 مورد در است، عملی است، الزامی سالمت خدمات ارائه نظام سوي از آنها رعایت که دهدمی تشکیل را مواردي خانوارها حقوق

 به توجه با. شودمی محسوب خدمات ارائه نظام قبال در وارهاخان توقعات از بخشی و ندارد وجود نظر اختالف آنها رعایت ضرورت
 میزان منظم صورت به و باشد داشته مشخص يبرنامه آنها به بخشیدن تحقق براي باید خدمات ارائه نظام حقوق، این رعایت ضرورت
 با باید حق، یک عنوان به خدمات رائها نظام در امکان یک گنجاندن براي بودن عملی معیار به توجه با. کند ارزیابی را آنها رعایت
 در تحول ایجاد براي دلیل مهمترین. کرد روز به را خدمات ارائه نظام در مردم حقوق تدارك، قابل منابع و حقوق لیست ايدوره مرور
 سندي مهمترین خدمات ارائه نظام در مردم حقوق بنابراین. دارد وجود آنها اداي امکان که است حقوقی ماندن مغفول سالمت نظام
 مسؤولیت باید نیز نهادي سند، این اهمیت به توجه با. باشد سالمت نظام مدیران و گذاران سیاست روي پیش باید پیوسته که است
 .باشد داشته برعهده را سالمت خدمات ارائه نظام در آن تحقق میزان ارزیابی و تحقق تضمین رسانی، اطالع روزرسانی، به

 تحت اینجا در که شودمی شامل را مشابهی موارد حقوق ي همه مورد در آنها رعایت میزان ارزیابی و حقوق تحقق تضمین هاي روش
 ممکن حق هر مورد در حقوق، تفاوت به توجه با .اند شده ذکر "عمومی ارزیابی هايروش" و "عمومی تضمین هايروش" عناوین
 حق آن به مربوط اختصاصی هايروش به نیز حق هر ذیل در لذا .شدبا داشته وجود ارزیابی و تضمین براي اختصاصی هايروش
 .است شده اشاره

 عمومی تضمین هاي روش
 حق از عملیاتی تعریف ارائه و تبین .1
 خدمتگران به آنها اخالقی و فلسفی مبانی و حقوق آموزش .2
 سالمت هاي برنامه به رودو هنگام در آنان به مکتوب صورت به آنها ارائه و خدمتگیران به حقوق آموزش .3
 حقوق به پوشاندن عمل يجامه براي برنامه وجود .4
 شکایات به رسیدگی نظام وجود .5
 خدمتگیران حقوق رعایت به ها پرداخت کردن وابسته .6
 خدمتگیران حقوق نقض صورت در قانونی آمدهاي پی بینی پیش .7

 عمومی ارزیابی هاي روش

 خدمات ارائه نظام از مردم شکایات بررسی .1
 خدمتگیران حقوق رعایت به ویژه توجه با سالمت هاي برنامه ارزیابی و پایش .2
 FGD برگزاري و خدمتگیران مصاحبه .3
 سالمت خدمات ارائه نظام سوي از مردم حقوق رعایت هاي پیمایش انجام .4
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  دارند حق مردم
 آگاه خوبی به سالمت خدمات ارائه نظام در خود حقوق و اصلی هايبرنامه و فرایندها ساختار، منطق، از -١

 .شوند
  توضیح
 را نظامی چه منظور بدین. دهد ارتقا و کند حفظ را آنان سالمت خواهد می چگونه سالمت نظام بدانند که دارند حق مردم •

 چه مردم قبال در نظام این. کند می کار چگونه و است شده تشکیل اجزایی و عناصر چه از نظام این است، کرده ایجاد
 .کند می اقدام آنها از ناشی وظایف و تکالیف این به چگونه و است قائل خود براي تکالیفی

 با متناسب که خدمات ارائه نظام در مردم حقوق و اصلی فرآیندهاي ساختار، منطق، مورد در مستنداتی : عملیاتی تعریف •
 تحت جامعه به رسانی اطالع براي نیز مشخصی هاي امهبرن و دارد قرار جامعه دسترس در است شده تهیه عام مخاطب
 .است شده دیده تدارك پوشش

 اختصاصی تضمین روش •
 در که مردم حقوق و اصلی هاي برنامه و فرآیندها ساختار، منطق، مورد در عام مخاطب براي هایی رسانه و مستندات تهیه -١

 .اردد وجود علمی شواهدي مخاطبان آگاهی بر آنها تأثیر میزان مورد
 کتاب، نشر نظیر (Hard and soft copy) نرم و سخت هاي نسخه طریق از مستندات این به جامعه دسترسی تأمین -٢

 . . . و سایت وب اندازي راه
 دست با مصاحبه سریال، و فیلم تهیه نظیر سالمت خدمات ارائه نظام مورد در عمومی آموزش هاي برنامه اجراي و طراحی  -٣

 . . . . و رسانی اطالع هاي بسیج ها، رسانه در سالمت نظام اندرکاران
 مدارس آموزشی هاي برنامه در سالمت خدمات ارائه نظام با مرتبط اطالعات گنجاندن -٤

 اختصاصی ارزیابی روش •
 طریق از سالمت خدمات ارائه نظام در خود حقوق و اصلی هاي برنامه و فرآیندها ساختار، منطق از مردم آگاهی تعیین -١

 اي دوره ایشپیم برگزاري
 خدمات ارائه نظام هاي برنامه و خدمات از مردم مندي بهره میزان تعیین -٢

  
 هاي جنبه ي همه از سالمت، خدمات ارائه نظام هايبرنامه از یک ره خدمات از مندي بهره به تصمیم صورت در-2

 .شوند آگاه کامالً آن در خود حقوق و برنامه
 توجه با باید قاعدتاً باشند، شده آگاه سالمت نظام اصلی هاي برنامه و فرآیندها ساختار، از دممر 1 شماره حق به توجه با اگر :توضیح

 در باید خدمات، دریافت براي مراجعه هنگام در .کنند اقدام سالمت هاي برنامه و خدمات از شدن مند بهره براي خود، نیازهاي به
 رسانده متقاضی افراد اطالع به برنامه آن در مردم خاص حقوق و امهبرن مختلف هاي جنبه شده طراحی پیش از فعالیت یک قالب
 باید مستندات این .داد قرار افراد اختیار در مطالعه، یا مشاهده براي را، اي شده آماده پیش از مستندات توان می منظور بدین .شود
 :از عبارتند مستندي چنین اصلی اجزاي .باشد شده تهیه عام مخاطب براي

  برنامه جرايا ضرورت •
 برنامه اهداف •
 برنامه هدف گروه •
  برنامه اصلی فرآیندهاي و خدمات •
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  خدمتگیران حقوق •
  سؤاالت به پاسخ و شکایات به رسیدگی مرجع •
  است جالب یا مفید ضروري، خدمتگیران براي آن دانستن که را آنچه •
  شود می پرسیده خدمتگیران سوي از معموالً که شایعی سؤاالت به پاسخ •

 .کنند اعالم برنامه به ورود براي را خود آمادگی رسماً نامه، رضایت امضاي با که خواست خدمتگیران از توان می چنینهم

  اختصاصی تضمین روش
 به سالمت هاي برنامه طراحی الزامات از یکی عنوان به خدمتگیران، حقوق و ها فعالیت اهداف، به مربوطه مستندات تهیه -١

 خدمات ارائه نظام در برنامه شدن جاري مجوز صدور از مستنداتی چنین شدن آماده از قبل .شود غابال ها برنامه متولیان
  .شود داري خود

 این جریان در. شود بینی پیش برنامه در اصلی فعالیت یک عنوان به برنامه، به خدمتگیر ورود هنگام در کامل رسانی اطالع -٢
 .شود داده قرار او اختیار در است شده مادهآ خدمتگیر براي که مکتوبی مستندات باید فعالیت

 ارائه محل در (آموزشی فیلم پخش و پمفلت نظیر) آموزشی مختلف هاي رسانه دادن قرار دسترس در و پوستر نصب -٣
 سالمت هاي برنامه مختلف هاي جنبه مورد در خدمت

 امهبرن به ورود هنگام در خدمتگیران حقوق حاوي کتبی نامه رضایت اخذ کردن الزامی -٤
 نکاتی چه حاوي است ضروري اگر و نه یا است ضروري کتبی نامه رضایت آیا که شود مشخص سالمت هاي برنامه تمام در -٥

 باید خدمتگیر برنامه به ورود براي ضرورتاً یا باشد حقوق از یافتن اطالع براي تضمینی تواند می نامه رضایت این. باشد باید
 .بدهد آگاهانه رضایت

 ختصاصیا ارزیابی روش
 برنامه پایش در کتبی نامه رضایت اخذ و رسانی اطالع با مرتبط موارد گنجاندن -١
 برنامه خصوص در رسانی اطالع کیف و کم مورد در خدمتگیران با مصاحبه -٢
 ها پیمایش انجام قالب در خاص هاي برنامه مورد در مردم آگاهی ارزیابی -٣

 
 فردي هاي ارزش و محلی عرف اساس بر که شود رفتار آنان با اي گونه به خدمات ارائه نظام به مراجعه هنگام در-3

 .شود تلقی مؤدبانه
 و کاملتر بهبودي رضایت، ي نتیجه .شود می آنان رضایت سبب باشد مراجعان توقع و منطقه عرف بر منطبق که رفتاري :توضیح
 یک از است ممکن مؤدبانه رفتار یک هاي گیویژ .است خدمت دریافت و مراجعه تداوم و خدمتگر هاي توصیه از تبعیت سریعتر،
 براي .شود می تلقی مؤدبانه ها فرهنگ تمام در که کرد مشخص نیز را رفتارهایی توان می ولی باشد متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگ
 و کردن سالم ن،کرد داري خود او ویزیت هنگام در دیگري کار هر انجام از و داشتن توجه خدمتگیر به فقط کردن، صحبت آرام مثال
 فردي هاي ارزش به .است مؤدبانه رفتارهاي مصادیق از خدمتگیر صحبت نابجاي قطع از داري خود و دادن، پاسخ سالم جواب به

 .شود گذاشته احترام باید نیز افراد

 اختصاصی تضمین روش
 اجتناب آنها انجام از باید ضرورتاً هک رفتارهایی و) واجب(کرد اقدام آنها به نسبت باید ضرورتاً که رفتارهایی کردن مشخص -١

 تر مؤدبانه خدمتگیر منظر از خدمتگر رفتار که شود می سبب هم مکروه و مستحب رفتارهاي کردن مشخص ).حرام( کرد
 .شود تلقی

 .دکنن رفتار محترمانه دیگران با عمل در خود برنامه مدیران که معناست بدان ینا :محترمانه رفتارهاي مورد در الگوسازي -٢
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 احترام و شأن رعایت اهمیت مورد در جلسات و هامناسبت سایر و آموزشی هايبرنامه جریان در خدمتگیران با بحث -٣
 مؤدبانه غیر و مؤدبانه رفتارهاي مصادیق و خدمتگیران

 به منجر است ممکن که شرایطی بازسازي و محترمانه رفتارهاي نمایش منظور به خدمتگران با عملی تمرین و نقش ایفاي -٤
 هايتکنیک توانمی هافعالیت این قالب در .شود او سوي از مؤدبانه غیر رفتارهاي بروز و خدمتگر مهار رفتن دست از

 .داد آموزش نیز را نامناسب رفتارهاي بروز از پیشگیري و عصبانیت کنترل
 .باشد داشته گذاشتن احترام فرصت خدمتگر که اي گونه به خدمت ارائه براي کافی وقت اختصاص -٥

 
 اختصاصی ارزیابی روش
 )پیوست مصاحبه چارچوب اساس بر( آنان با مصاحبه طریق از خدمتگیران هايدیدگاه بررسی -١
  )پیوست لیست چک اساس بر(خدمت ارائه واحدهاي پایش هنگام در خدمت ارائه جریان در خدمتگران رفتار مشاهده -٢
  )پیوست پرسشنامه اساس بر( مردم حقوق رعایت میزان بررسی هاي پیمایش قالب در خدمتگیران هاي دیدگاه بررسی -٣
  )شد خواهد مشخص 21 شماره فعالیت قالب در شکایات به رسیدگی روش( خدمات ارائه نظام از مردم هاي شکایت بررسی -٤

 
 شود حفظ آنان خصوصی حریم که کنند دریافت خدمت شرایطی تحت و محیط در -٤
 دیگران، حضور در فرد معاینه .دهد می رخ خدمت دریافت جریان در لفمخت طرق به افراد خصوصی حریم شکستن :توضیح
 حالی در مناسب پوشش از نبودن برخوردار بشنوند، را خدمتگیر هاي گفته توانند می راحتی به دیگران که حالی در بیمار با صحبت

 در .است افراد خصوصی حریم نشدن یترعا مصادیق از نیست، خود حریم از صیانت به قادر خود هشیاري، پائین سطح دلیل به که
 به ذاتاً افراد آنکه به توجه با .شود شکسته افراد خصوصی حریم است ممکن بالقوه است آن از جزئی خدمتگیر که فرایندهایی تمام
 ریمح از نتوانند افراد که دهد می رخ شرایطی در خصوصی حریم شدن گرفته نادیده هستند، خود خصوصی حریم از صیانت دنبال
 که بد عمومی حال آن، شرایط تغییر در ناتوانی و خدمت دریافت به نیاز خدمتگیر، به نسبت خدمتگر موقعیت برتري .کنند دفاع خود
   .کند می شکننده را افراد خصوصی حریم هشیاري سطح کاهش و کند، می غافل خود محیط از را فرد

 اختصاصی تضمین روش
 .کند می ناتوان خود حریم از صیانت از را خدمتگیر که شرایطی شناسایی -١
 حفظ آنان خصوصی حریم او، همراهان یا خدمتگیر دخالت به نیاز بدون که اي گونه به خدمت ارائه استانداردهاي تعیین -٢

 .شود

  اختصاصی ارزیابی روش
  ندارد

  
 چه با و رادياف چه دهند می قرار خدمات ارائه نظام اختیار در که اطالعاتی از که بدانند تمایل صورت در -٥

 برداري بهره نظام مبناي بر را اطالعات ماندن محرمانه باید خدمات ارائه نظام .کنند می برداري بهره اهدافی
 .کند تضمین شده تعریف

 که است خدمتگري باشد، داشته دسترسی خدمتگیر فردي اطالعات به باید خود، وظایف انجام براي که، کسی تنها :توضیح
 اطالعات به باید خدمت، ارائه از حاصل هاي داده تحلیل یا برنامه پایش منظور به که افرادي .است خدمت ي رائها درگیر مستقیماً

 داده انتقال دلیل همین به .باشند خدمتگیران نام و ها داده بین ارتباط برقراري به قادر نباید باشند، داشته دسترسی خدمتگیران
 از برخی .کند پذیر امکان را فرد شناسایی که باشد هایی ویژگی سایر و نام حذف با باید خدمات ارائه نظام باالتر سطوح به افراد هاي
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 این براي خام هاي داده ارسال .نیازمندند گیري تصمیم براي خام هاي داده از حاصل هاي شاخص به فقط گیري تصمیم مراجع
  .کاهد می اطالعاتی نظام امنیت از هم و کارایی از هم سطوح

 اختصاصی تضمین روش
 .دارند ارتباط آنها از حاصل اطالعات و ها داده با اي گونه به که خدمت ارائه نظام مختلف سطوح کردن مشخص -١
 سطح هر اطالعاتی نیازهاي تعیین -٢
 .باشد داشته دسترسی خود نیاز مورد اطالعات به فقط سطح هر آنکه براي افزاري نرم و افزاري سخت هاي روش اتخاذ -٣
 غیر هاي استفاده آمدهاي پی و سالمت اطالعات نظام در مردم هاي داده از صیانت براي نیاز مورد مقررات و نقوانی وضع -٤

  اطالعات این از قانونی
 آن نقض آمدهاي پی و اطالعات بودن محرمانه اهمیت مورد در مختلف سطوح در کاربران آموزش -٥
 از غیرقانونی هاي استفاده و افشا قانونی آمدهاي پی از آنان اینکه و اتاطالع داشتن نگاه محرمانه مورد در کاربران از تعهد اخذ -٦

 .اند شده مطلع اطالعات
 محرمانه حفظ منظور به آن در شده اتخاد هاي روش و اصول و سالمت اطالعات نظام هاي ویژگی مورد در مکتوباتی تولید -٧

 .شود داده قرار ایشان اختیار در آنان نمایندگان یا خدمتگیران درخواست صورت در تا اطالعات، بودن

 اختصاصی ارزیابی روش
 سالمت اطالعات محرمانگی نقض خصوص در خدمتگیران شکایات به رسیدگی -١
 محرمانگی حفظ میزان ارزیابی منظور به سالمت اطالعات نظام متولیان سوي از محرمانه اطالعات به یابی دست براي تالش -٢

 اطالعات
 ارائه و )خارجی ارزیاب( سالمت اطالعات نظام متولیان از غیر افرادي سوي از محرمانه عاتاطال به یابی دست براي تالش -٣

 خدمات ارائه نظام به بازخورد
 

 .شوند آگاه بیماري دوران در چه و سالمت دوران در چه خود سالمت بر مؤثر عوامل از-6
 ها بیماري از بسیاري کنترل و گیري پیش راه تنها مراقبتی خود و است سالمت اصلی هاي کننده تعیین از یکی ررفتا: توضیح
 دوران در چه و سالمت دوران در چه خود، سالمت بر مؤثر عوامل از مردم که است ضروري لذا .است واگیر غیر هاي بیماري خصوصاً
 ارتقاي در سالمت نظام شنق .کنند بازي نزدیکانشان و خود سالمت ارتقاي در را خود نقش بتوانند تا باشدند آگاه کامالً بیماري،
 سنجی، نیاز با ابتدا یعنی .است مسأله حل چرخه اساس بر اقدام فعال نقش از مقصود .باشد فعال نقشی باید عمومی هاي آگاهی

 و مداخله و ریزي برنامه به نستب مناسب استراتژي انتخاب و مشکالت تحلیل از پس و کند شناسایی را مردم سالمت اصلی مشکالت
 از جزئی باید خاص صورت به سالمت هاي برنامه هدف گروه و عام صورت به جامعه هاي آگاهی ارتقاي .کند اقدام ارزیابی یتنها در

 و دیداري هاي رسانه در بالینی متخصصین توسط برنامه بدون و گاه بی و گاه هاي رسانی اطالع .باشد سالمت هاي برنامه تمام
 .ودش نمی حق این اداي به منجر شنیداري

 اختصاصی تضمین روش
 جامعه سالمت نیازهاي تعیین -١
 جامعه سالمت مشکالت رفتاري هاي کننده تعیین شناسایی -٢
 سالمت هاي برنامه تمام از بخشی عنوان به و مستقل صورت به سالمت آموزش هاي برنامه اجراي و طراحی -٣

 اختصاصی ارزیابی روش
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  سالمت هاي برنامه ارزیابی و پایش
 

 .باشد علمی موجود شواهد بهترین بر مبتنی که شوند مند هرهب خدماتی از-7
 .ندارد وجود سالمت هاي مداخله بودن صرفه به مقرون و تأثیر براي حجتی (Evidence) علمی متقن شواهد وجود بدون :توضیح
 .ندارد توضیح به نیازي که است روشن آنقدر علمی شواهد بر سالمت هاي مداخله بودن متکی ضرورت

 اختصاصی تضمین روش
 شواهد بر اتکا با سالمت هاي برنامه طراحی -١
 ارزیابی عمل در ضرورتاً باید راهنماها این بودن کاربردي .خدمتگران براي شواهد بر متکی خدمت ارائه راهنماهاي تهیه -٢

 .باشد شده
  . خدمت ارائه راهنماهاي مبناي بر (CME)خدمتگران مستمر آموزش طراحی -٣
 (CPG)شواهد بر مبتنی خدمت ارائه راهنماهاي از استفاده به رداختپ نظام کردن وابسته -٤

  اختصاصی ارزیابی روش
 شواهد مبتنی سالمت هاي برنامه شواهد بر مبتنی ارزیابی و پایش -١

(Evidence-based evaluation of evidence-base interventions)  
 
 .نکنند پرداخت آن بابت وجهی هیچگونه خدمت دریافت هنگام در-8

 خدمات ارائه نظام در سوداگري .است خدمت دریافت هنگام در پرداخت سالمت، نظام مالی تأمین روش ترین ناعادالنه :توضیح
 ویژگیهاي سایر از نظر صرف و نیاز با متناسب سالمت خدمات از برخورداري .است اجتماعی تأمین عدم علل مهمترین از سالمت

 هنگام در سالمت خدمات از مندي بهره براي خدمتگیران که است ضروري لذا .است تماعیاج عدالت وجوه مهمترین از خدمتگیر،
 .باشند نداشته مالی پرداخت دغدغه نیاز

 اختصاصی اختصاصی تضمین روش
 اجتماعی هاي بیمه یا دولت صندوق طریق از سالمت خدمات مالی تأمین -١

 اختصاصی اختصاصی ارزیابی روش
 (Health Care Utilization Surveys)سالمت خدمات از مندي هرهب هاي پیمایش اي دوره انجام -١
 سالمت خدمات ارائه نظام مالی تأمین در جیب از مستقیم پرداخت سهم محاسبه -٢
 Catastrophic health expenditures)(سالمت شکن کمر هاي هزینه معرض در جمعیت صد در محاسبه -٣

 انتخاب خود که را خدمتی و شوند آگاه خود نیاز با متناسب خدمت مختلف هاي گزینه تمام از تمایل صورت در-9
 .نمایند دریافت کنندمی

 مشارکت مناسب درمانی گزینه انتخاب براي گیري تصمیم در خواهد می آیا که کند سؤال خدمتگیر از باید ابتدا خدمتگر :توضیح
 .کند معرفی او به را مختلف هاي گزینه باید مشارکت به مایلت صورت در .کند می واگذار خدمتگر به کامالً را امر این یا باشد داشته

 ضروري او درمان براي که اصلی خدمت دریافت از خدمتگیر اگر .کند خاص خدمتی دریافت به وادار را خدمتگیر تواند نمی خدمتگر
 ادامه او از مراقبت به بیمار خواست به توجه با باید بلکه کند، مسؤولیت سلب او از مراقبت از تواند نمی خدمتگر کرد، داري خود است
 .است خدمتگران اولیه وظایف از روش هر عوارض و ها محدودیت مزایا، ذکر با مختلف هاي گزینه از خدمتگیر کردن آگاه لذا .دهد
 از کامل راحتص با باید خدمتگیر براي کاري هر انجام از قبل خدمتگر کرد، انتخاب را خود نظر مورد خدمت بیمار آنکه از پس حتی
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 مورد خدمت صورتیکه در .کند داري خود دارد منافات او اخالقی مبانی با که هایی گزینه ارائه از تواند می خدمتگر .بگیرد اجازه او
 شرایط خدمت، هزینه پرداخت قبال در بخواهد نظام از دارد حق خدمتگیر باشد، نشده منظور پایه خدمات بسته در خدمتگیر نظر
 .کند فراهم خود نظر مورد خدمت از را او مندي بهره

 اختصاصی تضمین روش
 شواهد و خدمات پایه بسته اساس بر بیماري یک درمان و تشخیص پیشگیري، مختلف هاي گزینه کردن مستند .1

 تمایل صورت در او وابستگان و بیمار به ارائه براي موجود،

  اختصاصی ارزیابی روش
   ندارد 

  
 .کنند تجربه را مؤثري ارتباط خدمات ارائه ظامن با تماس هنگام در-10

 براي کامالً که بگویند سخن اي گونه به دهند، گوش آنان سخنان به کامالً خدمتگران که است آن مؤثر ارتباط از مقصود :توضیح
 .دهند پاسخ کامل وضوح با و دقت به آنان سؤاالت يهمه به و باشد درك قابل آنان

  اختصاصی تضمین روش
  دندار

  اختصاصی ارزیابی روش
  دندار 
 

 .باشد قبول قابل رفاهی و بهداشتی نظر از که کنند دریافت خدمت مکانی در-11
 از باشد، داشته معتدلی و مطبوع پاك، هواي باشد، بهداشتی و تمیز که است محیطی خدمت ارائه براي مناسب محیط :توضیح
 و سرد آب به مجهز بهداشتی دستشویی و توالت مراجعین تعداد با متناسب و باشد برخوردار نشستن براي تمیزي و راحت امکانات

 و غذایی مواد نظیر را خود اولیه نیازهاي بتوانند باید خدمتگیران مکان، این در طوالنی توقف به نیاز صورت در .باشد داشته گرم
 .کنند تأمین ها رسانه به دسترسی

  اختصاصی تضمین روش
 .شود مشخص خدمت رائها فضاهاي استانداردهاي -١
 .شود مشخص استیجاري و ملکی فضاهاي در استانداردها حفظ و تحقق تضمین روش -٢
 .شود بازنگري اي دوره صورت به استانداردهاي -٣

 اختصاصی ارزیابی روش
 .باشد داشته وجود فیزیکی فضاهاي ارزیابی براي منظمی پایش برنامه -١

 
 براي را منفعت بیشترین که باشد اي محدوده در خدمات ارائه ظامن به آنان دسترسی زمان نیاز احساس از پس -12
 .باشد داشته دنبال به آنان
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 خطر و یابد تسکین ممکن مقدار بیشترین به و زمان ترین کوتاه در آنان رنج و درد که است آن خدمتگیر منفعت از مقصود :توضیح
 نارضایتی سبب خدمت از شدن مند بهره براي نیاز مورد وقت صرف نیز فوري غیر خدمات در .شود دور آنان از مرگ و ناتوانی

 .نگردد خدمت دریافت از آنان انصراف یا خدمتگیران

 اختصاصی تضمین روش
 .شود مشخص دسترسی زمان اکثر حد خدمت بسته دهنده تشکیل خدمات براي -١
 شود تأمین شده مشخص دسترسی زمان با متناسب منابع -٢
 اطمینان شده تعریف ي محدوده در آن داشتن قرار از و محاسبه پیمایش انجام یا ثبتی هاي داده کمک به دسترسی زمان -٣

 .شود حاصل
 .شود بازنگري تدارك قابل منابع و خدمتگیران دیدگاه شواهد، آخرین به توجه با شده مشخص دسترسی زمان -٤

 اختصاصی ارزیابی روش
 .شود مشخص طوالنی دسترسی زمان لدلی به انتظار مورد تأثیر به دستیابی در خدمت شکست موارد -١

 
 تداوم( کنند دریافت انتظار مورد نتیجه به نیل تا بیماري و سالمت دوران در را خود نیاز مورد خدمات ي همه .13

 )خدمت
 مهارت و دانش محدودیت مسؤول، خدمتگر مرخصی مدت، بلند یا مدت کوتاه مسافرت سکونت، محل تغییر چون شرایطی :توضیح
 اختالل ایجاد سبب تواند می خدمتگیر اعتمادي بی یا نارضایتی انگاري، سهل فراموشی، و مسؤول، خدمتگر تعویض سؤول،م خدمتگر

 اي مجموعه به وابسته خدمت تداوم تضمین شده، ذکر موارد به توجه با .شود انتظار مورد آمد پی به نیل تا خدمات دریافت در
 در که پزشکی براي جایگزین پزشک کردن مشخص خانوار، جدید سکونت محل به پزشکی پرونده انتقال .است اقدامات از گسترده
 تداوم به منجر که هستند اقداماتی اهم از او رضایت جلب براي تالش و خدمتگیر آموزش ارجاع، برقراري برد، می سر به مسافرت
 .شود می خدمت

 اختصاصی تضمین روش
 خانوار جدید سکونت محل به آن انتقال و سالمت پرونده وجود .1
 .برد می سر به مرخصی در اصلی خدمتگر که مواقعی در جایگزین خدمتگر تعیین .2
 بازخورد و ارجاع نظام برقراري .3
 خدمتگیر آموزش .4
 خدمت ارائه نظام به خدمتگیر اعتماد و رضایت جلب .5
 .کنند نمی مراجعه موقع به که خدمتگیرانی یافته سازمان و منظم پیگیري .6

  اختصاصی ارزیابی روش
  سالمت هاي برنامه در خدمتگیران بقاي تحلیل و گیري اندازه -١

 
 برخورداري مسؤولیت خدمات ارائه نظام رساندند، خدمات ارائه نظام به را خود نیاز احساس دنبال به آنکه از پس-14
 .بگیرد عهده بر نیازشان مورد خدمات تمام از را آنان
 افراد. برسانند خدمات ارائه نظام به را خود که است آن شهروندان مسؤولیت تنها سالمت، خدمات به ازنی احساس صورت در :حتوضی
 را خدمات ارائه نظام منزل در مراقبت واحدها یا اورژانس با تماس طریق از یا کنند مراجعه خدمت ارائه واحدهاي به خود است ممکن
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 .است خدمت ارائه نظام عهده بر خدمتگیر نیازهاي سایر کردن برطرف مسؤولیت اطارتب این برقراري از پس .بخوانند خود بالین به
 سایر از نباید آنان باشند، خدمتگیر نیاز مورد اقالم و دارو تأمین دنبال به خود نباید او همراهان یا بیمار که است معنی بدان این

 .کنند جا به جا دمتخ دریافت براي شخصاً را بیمار یا بگیرند وقت خدمت ارائه واحدهاي

 اختصاصی تضمین روش
 یکدیگر به نزدیک هاي مکان در یا مکان یک در دارند یکدیگر با را ارتباط بیشترین که خدماتی کردن جمع -١
 منابع کارآمد مدیریت و خدمات این ارائه براي نیاز مورد منابع و خدمات کردن استاندارد -٢
 حق این با اسبمتن پرداخت نظام و مالی تأمین هاي روش اصالح -٣

  اختصاصی ارزیابی روش
   ندارد 

 
 .کنند انتخاب را خود نظر مورد خدمتگر-15

 فردي از خدمت دریافت .باشد داشته انتخاب قدرت خدمتگر انتخاب در امکان، حد در باید، بخواهد خدمتگیر که صورتی در :توضیح
 حق خدمتگیران منظور بدین. شودمی خدمت بیشتر تأثیر و متداو خدمتگیر، در امنیت و آرامش احساس سبب اعتماد مورد و مقبول
 حق خدمات ارائه نظام دلیلی هر به اگر .باشند داشته دسترسی باشد گذار تأثیر انتخاب این بر تواند می که اطالعاتی تمامی به دارند

 نمی یجادا آنان منافع در نقصانی محدودیت این که کند تضمین باید کند، می محدود را آنان انتخاب
 .کند

 اختصاصی تضمین روش
 خدمتگر انتخاب براي خدمتگیران نیاز مورد اطالعات تأمین قانونی موانع برداشتن میان از و شناسایی .١
 جهت در پرداخت نظام اصالح و خدمتگران مستمر آموزش خدمت، ارائه راهنماهاي ي تهیه خدمات، کردن استاندارد .٢

 .خدمت ارائه روش در خدمتگران تفاوت از کاستن منظور به خدمت ارائه راهنماهاي از استفاده کردن الزامی
 .نیست راضی او از خدمتگیر که مواردي در خدمتگر تعویض کردن پذیرامکان .٣

  اختصاصی ارزیابی روش
  ندارد 
 

 امکانات از خود، تمایل با متناسب بیمارستان، در شدن بستري هنگام خصوصاً خدمت دریافت مراحل تمام در-16
 .باشند برخوردار اجتماعی
  توضیح

 از خود روانی و جسمی وضعیت با متناسب بتواند باید لذا و نیست خدمات ارائه نظام زندانی بیمارستان در بستري دوره در بیمار
 در تشرک همراه، موهبت از برخورداري روز، شبانه ساعات تمام در دوستان و خویشان با مالقات .شود برخوردار اجتماعی امکانات
 از مواردي . . . و مذهبی وظایف انجام خود، عالقه مورد غذاي خوردن ها، رسانه به دسترسی اجتماعی، و خانوادگی مذهبی، مراسم

 .شوند مند بهره آنها از بتوانند باید بیماران که هستند امکاناتی

  اختصاصی تضمین روش
  ندارد
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  اختصاصی ارزیابی روش
  ندارد 
 

 .کند شکایت آن در شاغل خدمتگران و خدمات ارائه نظام از کرد ادهار که زمان هر در -17
  توضیح

 هاي نارسایی از نیز را سالمت خدمات ارائه نظام مدیران کند، می ایجاد امنیت و آرامش خدمتگیران در آنکه بر افزون شکایت امکان 
. است قبل بندهاي در شده ذکر حقوق رعایت نمیزا بررسی ارکان از یکی شکایات به رسیدگی کارآمد نظام .سازد می آگاه آن

 به آن بازخورد ممکن زمان ترین کوتاه در و باشد مؤثر و سریع یافته، سازمان باید شودمی انجام شکایت دریافت دنبال به که اقداماتی
 و تجزیه فناوري این از هاستفاد. است داده افزایش را شکایات مدیریت هاي نظام کارآمدي اطالعات، فناوري رشد. شود منتقل شاکی
 .کند می تسهیل نیز را آنها ایجاد هاي زمینه شناسایی و شکایات تحلیل

 اختصاصی تضمین روش
 شکایات به رسیدگی نظام استقرار و طراحی .١
 شکایات به رسیدگی نظام مورد در مردم به گسترده رسانی اطالع .٢

  اختصاصی ارزیابی روش
   ندارد
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  رانیمار در ایق بمنشورحقو
. است برخوردار ياژهیو تیاهم از يماریب طیشرا در امر نیا.باشندیم هاانسان کرامت به احترام و حفظ به متعهد جامعه افراد کیکای

 - یبهداشت خدمات است موظف دولت بوده، یاسالم يجمهور نظام هیپا اصول از یانسان يواال کرامت به توجه یاساس قانون براساس
 تیرعا و حقوق به احترام بر یمبتن و عادالنه دیبا سالمت خدمات ارائه اساس نیا بر. کند نیتأم کشور افراد کیکای يبرا را یاندرم

  .ردیپذ صورت مارانیب یانسان کرامت
 رندگانیگ یمتما یذات کرامت يبرابر هیپا بر و یرانیا و یاسالم فرهنگ بر یمبتن و یانسان يواال يارزشها به توجه با منشور نیا

  . است شده میتنظ سالمت خدمات رندگانیگ و کنندگان ارائه انیم یانسان رابطه میتحک و ارتقا حفظ، هدف با و سالمت خدمات
  . مار استیافت مطلوب خدمات سالمت حق بیدر  -1
  : دیبا سالمت خدمات ارائه -
  .باشد یمذهب و یفرهنگ اعتقادات ها، ارزش به احترام با و انسان منزلت و شان ستهیشا) 1-1
  .باشد یمهربان با همراه و انصاف،ادب صداقت، ي هیپا بر) 2-1
  .باشد یتیجنس و يماریب نوع ،یمذهب ،یفرهنگ ،یقوم جمله از ضیتبع هرگونه از فارغ) 3-1
  .باشد روز دانش اساس بر) 4-1
  .باشد ماریب منافع يبرتر بر یمبتن) 5-1
  .باشد مارانیب یدرمان يها تیاولو و عدالت بر یمبتن سالمت منابع عیتوز مورد در) 6-1
  .باشد یتوانبخش و درمان ص،یتشخ ،يریشگیپ از اعم مراقبت ارکان یهماهنگ بر یمبتن) 7-1
  .باشد يرضروریغ يها تیمحدود و رنج و درد لیتحم از دور به و يضرور و هیپا یرفاه امکانات هیکل نیتام همراه به) 8-1
 معلوالن ان،یزندان ،یروان مارانیب سالمندان، باردار، کودکان،زنان جمله از جامعه ریپذ بیآس يها گروه حقوق به يا ژهیو توجه) 9-1

  .باشد داشته سرپرست بدون افراد و یجسم و یذهن
  .باشد ماریب وقت به احترام با و ممکن زمان نیتر عیسر در ) 10-1
  .باشد خدمت رندگانیگ جنس و سن زبان، چون ییرهایمتغ گرفتن نظر در با) 11-1
 بر) ویالکت(يرفوریغ موارد در. ردیگ صورت آن ي نهیهز نیتأم به توجه بدون ،)اورژانس (يفور و يضرور يها مراقبت در ) 12-1

  .باشد شده فیتعر ضوابط اساس
 خدمات ي ارائه از پس است مالز نباشد، ممکن مناسب خدمات ارائه که یصورت در ،)اورژانس (يفور و يضرور يها مراقبت در) 13-1

  .گردد فراهم مجهز واحد به ماریب انتقال نهیزم الزم، حاتیتوض و يضرور
 يو شیآسا حفظ هدف با باشد یم الوقوع بیقر ماریب مرگ و برگشت قابل ریغ يماریب تیوضع که اتیح یانیپا مراحل در) 14-1
 زمان در اش خانواده و يو یعاطف و يمعنو ،یاجتماع ،یروان يازهاین به توجه مار،یب رنج و درد کاهش شیآسا از منظور. گردد ارائه

  . گردد همراه خواهد یم که يفرد با شیخو یزندگ لحظات نیآخر در دارد حق احتضار حال ماردریب. باشد یم احتضار
   .ردیمار قرار گیار بی در اختیزان کافید به نحو مطلوب و به میاطالعات با -2
  :باشد لیذ موارد شامل دیبا عاتاطال يمحتوا) 1-2
  رشیپذ زمان در ماریب حقوق منشور مفاد ) 1-2-2
 يهاستمیس یمعرف و مهیب ضوابط و یدرمان ریغ و یدرمان خدمات از اعم مارستانیب ینیب شیپ قابل يها نهیهز و ضوابط ) 2-1-2

  رشیپذ زمان در یتیحما

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 يا حرفه ارتباط و دانشجو و پرستار پزشک، جمله از مراقبت ارائه مسئول یپزشک گروه ياعضا يا حرفه رتبه و تیمسؤول نام،) 3-1-2 
  گریکدی با ها آن
 عوارض و یآگهشیپ ،يماریب صیتشخ آن، یاحتمال عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و یدرمان و یصیتشخ يها روش) 4-1-2
   ماریب يریگ میتصم روند در گذار ریتأث اطالعات ي هیکل زین و آن
  درمان طول در یپزشک گروه یاصل ياعضا و معالج پزشک به یدسترس ي نحوه) 5-1-2
  . دارند یپژوهش تیماه که یاقدامات ي هیکل ) 6-1-2
  درمان استمرار يبرا يضرور يها آموزش ارائه) 7-1-2
   : باشد لیذ صورت به دیبا اطالعات ارائه ي نحوه) 2-2
 زبان، جمله از يو يفرد يها یژگیو و درد و اضطراب جمله از ماریب طیشرا با تناسبم و مناسب زمان در دیبا اطالعات) 1-2-2

  : که نیا مگر رد،یگ قرار يو اریاخت در درك توان و التیتحص
 اقدام از پس اطالعات انتقال صورت نیا در. (گردد ماریب به بیآس سبب فوق اطالعات ي ارائه ي واسطه به درمان شروع در ریتأخ

  )شود انجام دیبا مناسب زمان نیاول در ،يضرور
 مگر شود، شمرده محترم ماریب خواست دیبا صورت نیا در که دینما امتناع امر نیا از اطالعات، افتیدر حق از اطالع رغم یعل ماریب -
  .دهد قرار يجد خطر معرض در را نیریسا ای يو مار،یب اطالع عدم که نیا

 و نموده افتیدر را  آن ریتصو و باشد داشته یدسترس خود ینیبال ي پرونده در شده ثبت العاتاط ي هیکل به تواند یم ماریب ) 2-2-2
  .دینما درخواست را آن در مندرج اشتباهات حیتصح

د محترم یافت خدمات سالمت بایمار در دری آزادانه بيریگ میحق انتخاب و تصم  -3
   .شمرده شود

  : باشد یم لیذ موارد درباره يریگ میتصم و انتخاب محدوده) 1-3 
  ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ي کننده ارائه مرکز و معالج پزشک انتخاب) 1-1-3 
  مشاور عنوان به دوم پزشک از یخواه نظر و انتخاب) 2-1-3 
 ماتخد افتیدر نحوه و تداوم در يریتأث يو يریگ میتصم نکهیا از نانیاطم با پژوهش، گونه درهر شرکت عدم ای شرکت)3-1-3 

   داشت نخواهد سالمت
 ای یخودکش موارد در مگر آن رد ای رشیپذ از یناش یاحتمال عوارض از یآگاه از پس يشنهادیپ يها درمان رد ای قبول) 4-1-3 

  دهد یم قرار يجد خطر معرض در را يگرید شخص درمان از امتناع که يموارد
 عنوان به و ثبت باشد یم يریگ میتصم تیظرف واجد ماریب که یزمان در یتآ یدرمان اقدامات مورد در ماریب یقبل نظر اعالم) 5-1-3 

 و سالمت خدمات کنندگان ارائه نظر مد یقانون نیمواز تیرعا با يو يریگ میتصم تیظرف فقدان زمان در یپزشک اقدامات يراهنما
  . ردیگ قرار ماریب نیگزیجا رندهیگ میتصم

  : باشد یم لیذ موارد شامل يریگ میتصم و انتخاب طیشرا) 2-3 
  ؛ باشد) دوم بند در مذکور (جامع و یکاف اطالعات افتیدر بر یمبتن ، آگاهانه و آزادانه دیبا ماریب يریگ میتصم و انتخاب) 1-2-3
  . شود داده انتخاب و يریگ میتصم جهت ماریب به یکاف و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس) 2-2-3
و ) حق خلوت(ماری بیم خصوصی بر احترام به حریمبتند یارائه خدمات سالمت با  -4

   . باشديت اصل رازداریرعا
  .باشد کرده استثنا را آن قانون که يموارد در مگر است یالزام ماریب به مربوط اطالعات هیکل به راجع يرازدار اصل تیرعا ) 1-4
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 نیبد است يضرور. شود گذاشته احترام ماریب یخصوص میحر به دیبا یدرمان و یصیتشخ از اعم مراقبت مراحل هیکل در) 2-4
  .گردد فراهم ماریب یخصوص میحر نیتضم جهت الزم امکانات هیمنظورکل

 اطالعات به توانندیم شوند یم یتلق مجاز قانون حکم به که يافراد و ماریب طرف از مجاز افراد و یدرمان گروه و ماریب فقط) 3-4
  .باشند داشته یدسترس

 در کودك نیوالد از یکی یهمراه. باشد داشته همراه را خود معتمد فرد نات،یمعا جمله از یصیتشخ مراحل در دارد حق ماریب) 4-4
   .باشد یپزشک يها ضرورت خالف بر امر نیا نکهیا مگر باشد یم کودك حق درمان مراحل تمام

  . مار استیات حق بی به شکایدگی به نظام کارآمد رسی دسترس-5 
 خدمات افتیدر تیفیک در اختالل بدون است، منشور نیا موضوع که خود حقوق نقض يادعا صورت در دارد حق ماریب هر) 1-5 

  دینما تیشکا صالح يذ مقامات به سالمت
  شوند آگاه خود تیشکا جینتا و یدگیرس نحوه از دارند حق مارانیب) 2-5 
 ممکن زمان نیتر کوتاه در مقررات مطابق اثبات و یدگیرس زا پس دیبا سالمت خدمات کنندگان ارائه يخطا از یناش خسارت ) 3-5

  . شود جبران
 در مذکور -ماریب حقوق ي هیکل اعمال باشد، يریگ میتصم تیظرف فاقد یلیدل هر به ماریب که یصورت در منشور نیا مفاد ياجرا در
 مانع پزشک، نظر خالف بر نیگزیجا ي رندهیگ میصمت چنانچه البته. بود خواهد نیگزیجا یقانون ي رندهیگ میتصم عهده بر -منشور نیا

  . دیبنما را يریگ میتصم در نظر دیتجد درخواست ربطیذ مراجع قیطر از تواند یم پزشک شود، ماریب درمان
 دیبا رد،یبگ میتصم معقوالنه درمان روند از یبخش در تواندیم اما است، يریگ میتصم يبرا یکاف تیظرف فاقد که يماریب چنانچه

   .شود شمرده محترم او میصمت
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  کدهاي اخالقی پرستاري
  هاها  ارزشارزش

 هستند یمیارزش ها مفاه. ت کنندی و فعاليریگمی تصمي حرفه اي ارزش ها ي خود بر مبنا   یطه شغل یت دارند در ح   یپرستاران مسوول 
ز، بـا توجـه بـه    یـ  نيدر حرفه پرستار. رندی گیل قرار م اعمای و نادرست یا جامعه مبنا و مالك درست     یکه ذاتاً ارزشمندند و توسط فرد       

ز ین اسالم، و نین مبیم دیدر کشور ما تعال. اندن شدهی معيا  حرفهيهاها و سازمان   توسط انجمن  يا حرفه ي آن، ارزش ها   يگاه واال یجا
ـ ینـ ی دین انطباق با مبانی در عی اخالقيها ارزش. ندینما ین می عمل را معي از موارد، حدود و مرزهاياری در بسیقانون اساس   ی، فراملّ

  :رد عبارتند ازید مورد لحاظ قرار گی باي که در حرفه پرستاریین ارزش هایتر مهم. و جهان شمول هستند
 یمار و حفظ شأن و کرامت انسانیب/ احترام به مددجو .١
 ی و همدلینوعدوست .٢
 ي به تعهدات حرفه ايبندیپا .٣
 يکار و وجدان يریپذتی ، مسوولییپاسخگو .۴
 یعدالت در خدمت رسان .۵
 يتعهد به صداقت و وفادار .۶
 ي و امانتداريماران و تعهد به رازداری بیم خصوصیحفظ حر .٧
  به طور مداومی و عملیت علمیارتقاء صالح .٨
 هات آنی و رعای اخالقيها و دستورالعملي از مقررات حرفه ایارتقا آگاه .٩
  ارتباط مناسب با آنانيت و برقراردهندگان مراقبت سالم ر ارائهیاحترام متقابل با سا .١٠
 ماریب/ مددجوياحترام به استقالل فرد .١١
  یشفقت و مهربان .١٢
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  ییاخالقاخالق  ييراهنماهاراهنماها
  
  جامعهجامعه  وو  پرستارپرستار  --11

  ::ددییبابا  پرستارپرستار
 خـود  یاصل رسالت را آن و کند کوشش رنج، و درد کاهش و سالمت اعاده ها، يماریب از يریشگیپ جامعه، سالمت يارتقا جهت در. 1

  . بداند
 يمـار یب ،یاسـ یس مـسائل  ،یاجتمـاع -ياقتـصاد  تیوضع سن، جنس، فرهنگ، مذهب، ت،یمل نژاد، از صرفنظر  را يپرستار مراقبت. 2

   .بکوشد جامعه در ينابرابر و یعدالت یب حذف جهت در و دهد ارائه يگرید عامل هر ای یروان -یروح ای یجسم
 ،یاجتمـاع  رسـوم  و آداب هـا،  ارزش گـرفتن  نظـر  در با امکان حد تا و یانسان وقحق به احترام  تیرعا با  را يپرستار يها مراقبت.  3

  .دهد هیارا ماریب/مددجو ینید اعتقادات و یفرهنگ
.  بدانـد  خـود  يهـا تیمـسوول  نیتـر مهم از را نیا و دهد آموزش ها يماریب از يریشگیپ  و یسالمت يارتقا يها نهیزم در جامعه به. 4

  .شود هیارا افراد يازهاین و ها ارزش باورها، فرهنگ، با متناسب دیبا استاندارد آموزش و يپرستار مراقبت
 تیحـساس  و توجـه  کنـد  یمـ  مخـدوش  را يپرستار حرفه قداست که کار طیمح و جامعه طیمح در یاخالق لیمسا و ها چالش به.  5

  .دهد شنهادیپ را مناسب پاسخ و حل راه الزم مواقع در داشته،
 لیمـسا  رفـع  و  یاجتمـاع  يازهـا ین کـردن  برطـرف  جهـت  یاجتماع ينهادها و ها گروه افراد، ریسا با یهماهنگ و يهمکار ضمن.  6

  .کند تالش سالمت يها مراقبت طهیح در مطرح یاخالق
ـ  مـاران یب ،یجسم يها تیمعلول و  یناتوان دچار افراد سالمندان، کودکان، لیقب از ریپذ بیآس افراد و ها گروه به.  7  آن ماننـد  و یروان
    .کند ژهیو توجه ها
  .کند يهمکار و تالش زین یجهان و یمل سطح در سالمت اهداف حصول يراستا در ،یمحل سطح در سالمت به توجه ضمن . 8
 با را خود فیوظا و ها تیمسوول ها آن مانند و ها يماریب يریگ همه ل،یس زلزله، جنگ، همچون یعیطب حوادث و ها بحران در. 9

  . دهد انجام الزم اطاتیاحت تنگرف درنظر
  

  يياا  حرفهحرفه  تعهدتعهد  وو    پرستارپرستار  --22
 :دیبا پرستار

 حرفـه  و یحقـوق  يهـا  تیمسوول همانند را یاخالق يها تیمسوول ،ینیبال يها يریگ میتصم و يپرستار مداخالت ياجرا هنگام .١
   .ردیبگ نظر در يا

  .باشد کوشا ماریب/مددجو يبرا لمسا و امن یطیمح آوردن فراهم جهت در خود، اراتیاخت و فیوظا حد در .٢
 را مـار یب/مـددجو  تیـ امن شـده،  انجـام  يها مراقبت کامل و قیدق ثبت و احسن، نحو به يا حرفه فیوظا انجام موقع، به حضور با .٣
  . کند نیتأم
  .دهد هیارا رمایب/مددجو به را مراقبت نیبهتر موجود، شواهد و معتبر قاتیتحق جینتا از حاصل يا حرفه ياستانداردها براساس  .۴
   .دهد انجام او ي خانواده و ماریب/ مددجو احترام و عزت حفظ با را يپرستار مداخالت یتمام .۵
 بـه  آگاهانـه،  تیرضـا  کسب و يفرد استقالل به احترام او، یخصوص میحر تیرعا مار،یب اسرار حفظ يبرا را خود کوشش حداکثر .۶

  .آورد عمل
  .کند يریگ شیپ ماریب/ مددجو به یاحتمال صدمات بروز از یدرمان میت رانهمکا يا حرفه يخطاها گزارش و ییشناسا با  .٧
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 لوحـه  سـر  را انـصاف  و ییراسـتگو  یطیشرا هر در داده، حیتوض ماریب/ مددجو به صادقانه ،يپرستار مداخالت در خطا صورت در  .٨
  . دهد قرار کارخود

 .دهد قاارت و کند حفظ را خود يمعنو و یاجتماع ،یروان ،یجسم يها ییتوانا .٩

  . دارد نگه روز به را خود يها مهارت و دانش ،يا حرفه تیصالح حفظ جهت در .١٠
  . باشد پاسخگو خود اقدامات برابر در داشته، را میمستق نظارت بدون من،یا و مؤثر مراقبت يبرا یکاف دانش و يتوانمند .١١
  . نرود سؤال ریز اش حرفه تیثیح و اعتبار که کند عمل يا گونه به .١٢
  .نشود استفاده محصوالت يتجار غیتبل جهت يو تیموقع و نام از که باشد هداشت توجه .١٣
 زیـ پره شود ندهیآ ای حال در یمعذورات موجب است ممکن که ،يو بستگان ای ماریب/مددجو از يازیامت ای هیهد هرگونه رشیپذ از .١۴
  .کند

  
  ییننییبالبال  خدماتخدمات  ارائهارائه  وو  پرستارپرستار  --33

 :دیبا پرستار

 .کند یمعرف ماریب/ مددجو به يا حرفه نقش و عنوان نام، ذکر با را خود .١

 . دهد انجام يو شان حفظ و ماریب/مددجو به کامل احترام با را يپرستار مداخالت هیارا .٢

 یاسیس يباورها مذهب، فرهنگ، ،یزندگ سبک ،ياقتصاد تیوضع ت،یموقع نژاد، جنس، سن، از صرفنظر را ماریب/مددجو يها خواسته .٣
 .دهد قرار مالحظه و توجه مورد او، یجسم ییتوانا و

 .دهد انجام يپرستار حیصح قضاوت  و روز دانش بر یمبتن را  ها مراقبت .۴

 را ماریب يها ینگران و ازهاین بتواند ماریب/ مددجو اعتماد جلب با که ينحو به باشد، داشته کالم و رفتار در مالطفت با همراه یارتباط  .۵
  .ابدیدر

 یکاف اطالعات راستا نیهم در. کند جلب را يو یقانون سرپرست ای ماریب ي آگاهانه تیرضا ،يتارپرس مداخالت هرگونه انجام از قبل .۶
 .باشد داشته را یمراقبت خدمات آگاهانه رد ای قبول امکان ماریب تا دهد قرار ماریب اریاخت در را يپرستار اقدامات مورد در

 اطالعات نیهمچن و باشد داشته لهیوس آن یاحتمال خطرات از کامل یاهآگ  ن،یبال در آن يریبکارگ ای دیجد محصول کی هیارا هنگام .٧
 .شود فراهم يو يبرا آگاهانه انتخاب امکان تا بگذارد ماریب/مددجو اریاخت در را محصول آن از استفاده مضرات و دیفوا مورد در الزم

 يها تیمسوول  جزء تیرضا حق کودکان، مورد در و دهد تیرضا دار، تیصالح بالغ فرد کی يجا به ندارد حق کس چیه باشد آگاه .٨
 .است یقانون میق

  .دهد آموزش يو خانواده و ماریب/مددجو به ص،یترخ برنامه و یمراقبت طرح به توجه با ماریب/مددجو يساز توانمند جهت .٩

 ماریب تیرضا بدون  است، يضرور ماریب/مددجو یزندگ حفظ يبرا وقت اسرع در یدرمان اقدام که اورژانس مواقع در استثناء، طور به .١٠
 .کند شروع را الزم اقدامات

 و موجود ياستانداردها اساس بر نباشد، ریپذ امکان زین يو خواسته از اطالع نبوده، تیرضا اعالم به قادر ماریب/مددجو که یطیشرا در .١١
 .دهد انجام او يبرا را اقدام نیتر مناسب ، ماریب/مددجو مصلحت گرفتن درنظر با

 به سالمت میت ياعضا ریسا با را موضوع نیا الزم موارد در و بندد بکار را الزم اطاتیاحت يپرستار مداخالت بودن طرخ یب يبرا .١٢
  .گذارد مشورت

 موارد در مگر و کند یتلق  يا حرفه سرّ را رد،یگ یم قرار او اریاخت در ای آورده دست به یمراقبت ندیفرا نیح در که یاطالعات هیکل .١٣
 .   ندهد قرار گرانید اریاخت در ماریب/مددجو تیارض بدون مجاز،
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. دهـد  قـرار  استفاده مورد ماریب منافع جهت در و) ژوهش   پ درمان، (سالمت با مرتبط اهداف يبرا تنها را ماریب/مددجو یدرمان اطالعات .١۴
 انیـ م در یدرمان مشاوره جهت اندرم میت اعضاء ریسا با پرونده اطالعات از یبخش است ممکن که کند مطلع را ماریب/مددجو نیهمچن

 .شود گذاشته

 انتـشار  و بـوده  يو تیرضـا  کسب با دیبا شود یم استفاده یآموزش و یقاتیتحق يها نهیزم در ماریب/مددجو اطالعات از که يموارد در .١۵
 .ردیگ صورت ،ییشناسا به منجر ینشان هر ای نام درج بدون اطالعات

 .بگذارد احترام ماریب/مددجو یخصوص میحر به ،يپرستار مداخله هر انجام هنگام .١۶

 .دهد ادامه ییتوانا از سطح نیبهتر در را مراقبت هیارا یدرمان دیجد برنامه يبرقرار زمان تا آل دهیا یرسان خدمت امکان عدم موارد در .١٧

 .بپردازد مصدوم ای ماریب از مراقبت هیارا به زین کار طیمح از خارج اورژانس طیشرا در .١٨

 ، شمرده محترم را درمانگران و مراقبان ریسا ای مسوول پرستار رییتغ يبرا يو حق مشکل، بروز ای ماریب/مددجو یتینارضا صورت در .١٩
  .کند تالش ماریب/مددجو تیرضا جلب در امکان حد در

 اطالع باشد تهداش طیشرا اصالح يبرا یکاف اریاخت که یمسوول مقام به ،یمراقبت ياستانداردها تیرعا عدم موارد از اطالع صورت در  .٢٠
 .دهد

 .دهد گزارش بخش مسوول به را ماریب مشکل و اعتراض هرگونه .٢١

 .کند زیپره ماریب درخواست صورت در یحت باشد  یشرع و یقانون ،یاخالق اصول گذاردن رپایز مستلزم که یاقدامات انجام از  .٢٢

 يها خواسته برآوردن يبرا مناسب يزیر برنامه و تیواقع رشیپذ يبرا کنند، یم يسپر را اتیح یانیپا يروزها که یمارانیب در .٢٣
    .     کند يهمکار و کمک ت،یوص ثبت ای یمذهب اعمال انجام جمله از مار،یب

  
  ییدرماندرمان  ممییتت  همکارانهمکاران  وو  پرستارپرستار  --44

 :دیبا پرستار

  .کند مشارکت و يرهمکا ،يپرستار مداخالت بهتر و مؤثرتر ارائه يراستا در ،يو خانواده و ماریب/مددجو سالمت، میت ياعضا با .١
  .دهد مشارکت يپرستار مداخالت مورد در ماتیتصم اتخاذ در را نیگزیجا رندهیگ میتصم ای ماریب/مددجو  .٢
 .گذارد انیم در همکاران ریسا با را خود يا حرفه تجربه و دانش  .٣

 . کند برقرار اعتماد بر یمبتن  متقابل ارتباط درمان میت با   .۴

  .باشد داشته احترام با توأم يرفتار و برخورد انیدانشجو و دیاسات پرستاران، ریسا با   .۵

 همکـاران  بـا  را آن مـار، یب/ مـددجو  حقوق حفظ تیاولو با ، ماریب/مددجو از مراقبت هنگام در منافع تعارض هرگونه بروز صورت در .۶
 .کند ییجو چاره و مطرح خود نیمسوول و ارشد

 احتـرام  بـا  تـوام  يا حرفـه  ارتبـاط  بخش، يروسا و يپرستار ریمد ناظر، رپرستارس سرپرستار، جمله از ،يا حرفه  مختلف سطوح با  .٧
 . کند برقرار متقابل

 . . کند مشورت مارستانیب اخالق تهیکم با يریگ میتصم يبرا یاخالق چالش نوع هر با مواجهه صورت در .٨

 :دیبا يپرستار ریمد

 .کند عمل والگ عنوان به پرستاران ریسا يبرا يا حرفه ابعاد یتمام در  .٩

 .دهد انجام پرستار همکاران به یاخالق و یقانون الزم اطالعات انتقال از نانیاطم کسب جهت در را خود تالش حداکثر .١٠

 .کند فراهم را مداوم آموزش يها دوره در پرستاران شرکت يبرا الزم طیشرا .١١

 يا حرفـه  اخـالق  نـه یزم در متخـصص  ادافـر  مـشورت  از ازیـ ن صـورت  در يپرستار مداخالت نیح یاخالق معضالت حل منظور به .١٢
 . کند استفاده

 کند تالش همکاران گرید يهمپا ماریب/مددجو منافع يراستا در مراتب سلسله اساس بر .١٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 بـه  پرسـتاران  يا حرفـه  زهیانگ شیافزا و يکار مناسب يفضا حفظ جهت در را خود تالش حداکثر خدمات، تیفیک يارتقا هدف با  .١۴
 .رساند انجام

 خـود  مجموعـه  در ،يپرسـتار  اخالق اصول و يا حرفه ياستانداردها تیرعا ضمن پرستاران، يا حرفه يارتقا و یابیرزشا ندیفرا در .١۵
 .کند عمل منصفانه

  
  پژوهشپژوهش  وو  آموزشآموزش  پرستار،پرستار،  --55
 .دآور عمل به خود یاخالق عملکرد و دانش ارتقاء و روز دانش از بودن آگاه جهت در را خود تالش نیشتریب دیبا يپرستار مدرس .١

 .باشد  احترام با توام يا حرفه اخالق و شان بر یمبتن دی،بایقاتیتحق و یآموزش ،یعلم يها طیمح در دانشجو و استاد رابطه .٢

 .کند تالش آنان يا حرفه و یاخالق عملکرد ارتقاء و انیدانشجو مهارت و دانش ارتقاء يراستا در دیبا يپرستار مدرس .٣

 .شود تیرعا وکامل قیدق طور دبهیبا مرتبط، یاخالق مالحظات و ماریب حقوق ان،یدانشجو آموزش در ماریب از استفاده موارد در .۴

 .ردیگ قرار ریتاث تحت او به خدمات هیارا روند دینبا دانشجو، آموزش در يو خانواده ای ماریب/مددجو يهمکار عدم صورت در .۵

 مـستمر  طـور  بـه  دیـ با موجـود،  ياستانداردها و نماهاپرستاران،راه یآموزش يها دوره تیفیک سالمت، خدمات ارتقاء يراستا در .۶
 .ردیگ قرار يوبازنگر یبررس مورد

 بـا  و مطلـع  پـژوهش  قواعـد  و اصـول  از الزم، یآموزش يها دوره گذراندن ضمن دیبا پرستار پژوهش، حوزه در تیفعال صورت در .٧
 . شدبا ملتزم ها آن به و آشنا يکشور یاختصاص و یعموم پژوهش در اخالق يراهنماها

 .کند استفاده قیتحق در شرکت يبرا ماریب/ مددجو کردن متقاعد يبرا خود يا حرفه  گاهیجا از دینبا پرستار .٨

 .دهد قرار ریتاث تحت را يپرستار مداخالت هیارا روند دینبا او خانواده ای ماریب يسو از قیتحق در مشارکت رشیپذ عدم .٩

 .کند تالش ییماما و يپرستار انیدانشجو ینیبال يها تیفظر و ها مهارت يارتقا يبرا دیبا ینیبال پرستار .١٠
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  ییخودآزما
  باشد ینم حیصح خدمات ارائه مکان یژگیو با ارتباط در نهیگز کدام.1

  باشد مراجعین تعداد با متناسب  و گرم سردو آب به مجهز بهداشتی دستشویی و توالت: الف
  ییغذا مواد به یدسترس :ب
  رساناها به یدسترس:ج
  چکدامیه:د
  
  باشد ینم حیمارصحیب حقوق منشور با ارتباط در نهیگز کدام. 2

 باشدیم آزادانه يریگمیتصم و انتخاب به مربوط درمان طول در یپزشک گروه یاصل ياعضا و معالج پزشک به یدسترس ي نحوه: الف
  باشد یم مطلوب اطالعات يمحتوا از دارند یپژوهش تیماه که یاقدامات ي هیکل: ب
  باشد یم آزادانه يریگ میتصم و انتخاب حق به مربوط پژوهش گونه درهر شرکت عدم ای شرکت: ج
  .یخصوص میحر به احترام به مربوط باشد داشته همراه را خود معتمد فرد نات،یمعا جمله از یصیتشخ مراحل در دارد حق ماریب: د
  
  باشد یم درست نهیگز کدام.3

 .است اختصاصی ارزیابی روش به مربوط نرم و سخت هاي نسخه طریق از مستندات این به جامعه دسترسی تأمین: الف
 است اختصاصی تضمین روش به مربوط نرم و سخت هاي نسخه طریق از مستندات این به جامعه دسترسی تأمین: ب
  .است اختصاصی ارزیابی روش به مربوط آموزش هاي برنامه اجراي و طراحی: ج
  .است صاصیاخت تضمین روش به مربوط خدمات ارائه نظام هاي برنامه و خدمات از مردم مندي بهره میزان تعیین: د
 
  :باشد ینم مطلوب حد در سالمت خدمات ارائه به مربوط نهیگز کدام. 4

  .باشد یمهربان با همراه و انصاف،ادب صداقت، ي هیپا بر: الف
  .باشد ماریب منافع يبرتر بر یمبتن:ب
  باشد یپژوهش بر یمبتن:ج
  .باشد ماریب وقت به احترام با و ممکن زمان نیتر عیسر در: د
  
  باشد ینم خدمات دریافت در اختالل عوامل از نهیگز کدام.5

  خدمتگیر اعتمادي بی: الف
  انگاري، سهل: ب
  ریخدمتگ مهارت و دانش محدودیت: ج
  مسؤول خدمتگر تعویض: د
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  پاسخنامه
  د -1سوال
  الف -2سوال
  ب -3سوال
  ج -4سوال
  ج-5سوال

  
  
  
  

 گاندواژیکل
 Patients’ Satisfaction يتمندیرضا

 Patients’ Bill of Right ماریب قحقو منشور

 Health Care Team یدرمان یبهداشت میت

 Ethical codes اخالقی کدهاي
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