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بیانیه خط مشی و روش:
به منظور حمایت از حقوق بیمار و با هدف حفظ حریم خصوصی و اسرار بیماران سیاست پوشاندن مناطقی از بدن گیرنده ی خدمت که در
مراحل تشخیصی و درمانی نیاز به مداخله ندارند و آموزش و افزایش آگاهی نیروها در جهت رعایت حریم خصوصی وتعالی ارزشهای
انسانی اتخاذ شده است.
روش اجرایی:
 .1خدمات سالمت بااحترام به حفظ حریم خصوصی گیرندةخدمت( حق خلوت ورعایت اصل رازداری)توسط پرسنل ارائه میشود
 .2تمام امکانات الزم جه تتضمین حفظ حریم خصوصی گیرندةخدمت توسط مسئول تدارکات فراهم می شود
 .3درهمۀ بخشها به خصوص بخشهای مراقبت ویژه،استفاده ازپرسنل همگن برای ارائۀخدمات به بیماران(به ویژه بانوان)،درصورت
درخواست بیمار،امکانپذیرمی باشد(.با رعایت این اصل که استفاده ازپرسنل همگن،نبایدمانعی برای کمک رسانی فوری به گیرندةخدمت
ومصدومین باشد).
 .4در بخش های بالینی و پاراکلینیک و اتاق عمل،ازپوشانده شدن مناطقی ازبدن گیرندة خدمت که درمراحل تشخیصی ودرمانی نیازی به
مداخله ندارند،توسط مسئول بخش ،اطمینان حاصل می شود
 .9حریم مناسب در قرار گیری تخت ها رعایت می شود و از پاراوان و یا پرده های سقفی اطراف تخت ها در بخش ها جهت حفظ حریم
خصوصی استفاده می شود
 .6مواردی همچون درزدن درزمان ورود به اتاق،به ویژه درصورت درخواست بیمارویاهمراه وی رعایت می گردد
 .7رعایت اصل رازداری راجع به کلیه ی اطالعات مربوط به بیمارالزامی است مگردرمواردی که قانون آنرا استثناکرده باشد
 .8درکلیه ی مراحل مراقبت اعم ازتشخیصی ودرمانی به حریم خصوصی بیمار توسط تیم درمان احترام گذاشته می شود
 .5فقط بیماروگروه درمانی وافراد مجازازطرف بیماروافرادی که به حکم قانون مجاز تلقی میشوند میتوانند به اطالعات بیمار دسترسی
داشته باشند
 . 11بیمار حق دارد درمراحل تشخیصی ازجمله معاینات،فردمعتمد خودراهمراه داشته باشد .همراهی یکی ازوالدین کودك در تمام مراحل
درمان حق کودك میباشدمگراینکه این امربرخالف ضرورتهای پزشکی باشد.
 . 11حریم خصوصی بیمار  ،توسط پزشکان و پرستاران ،خصوصا هنگام سئوال وجوابهای بالینی،آزمایشات،روشها و درمان هاونقل
وانتقال،رعایت می شود
 . 12جهت بیمارانی که تمایل دارند تنها،به دورازکارکنان،دیگربیماران وحتی اعضاءخانواده خودباشند تمهیدات الزم توسط سرپرستار
صورت می پذیرد
 . 13همچنین،ممکن است بیماران نخواهندکه ازانها عکسی گرفته شود،گزارشی درموردشان تهیه شود یا دربازرس یاعتباربخشی شرکت
کنند،همانطورکه کارکنان،مراقبت وخدمات موردنیازبیمارراتامین میکنند،درموردنیازهاوانتظارات بیمار به حریم خصوصی وتنهایی
درارتباط باخدمات و مراقبت نیزازوی سئوال میکنند.
 . 14اطالعات بهداشتی مربوط به یک فرد خاص که تحت درمان قرارمیگیردمحرمانه تلقی می شود و افشا نمی شود

 . 19اطالعات بهداشتی بایدفقط درموارد ذیل افشاءشوندیادر دسترس قرار بگیرند.
 . aاستفاده برای مراقبت بهداشتی مستقیم  :وقتی درخواستی به وسیله بیماریا مؤسسه مراقبت بهداشتی مسؤول مراقبت مستقیم
بیمارموجود باشد.
. bاستفاده شخصی  :وقتی توسط بیماریا نماینده قانونی وی مجازشمرده شود.
. cاستفاده ثانویه  :وقتی افراد یا نهادهای مجازدرخواست کنند
. dاستفاده قانونی  :وقتی توسط قانون درخواستی صورت بگیرد.
 . 16درمواردی که بیماریا نماینده وی رضایت ندارد،هیچگونه اطالعاتی نبایددرباره بیمارستان یابیماری وی افشاء شود
 . 17درصورت مراجعه ی بیمار جهت تحویل مدارك پرونده  ،با درخواست وی وبادستورمدیریارئیس بیمارستان جهت کپی برابر با اصل
مدارك توسط مسئول مدارك پزشکی تحویل بیمار می گردد
 . 18دوره های آموزشی ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت ،ارتقاء مهارت های رفتاری و ارتباطی و  ...بطور مستمر جهت پرسنل و مسئولین
واحدها برگزار می گردد
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