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 بسمه تعالي

بهمنشورحقوق هاي تشخيص پزشكي آزمايشگاه مراجعين

:مقدمه

و و گيرندگان خدمات آزمايشگاهها از جمله اولويتها و رعايت كرامت انساني مراجعين توجه به حفظ حقوق

رضايتمندي ضرورتهايي است كه به موازات استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت ميتواند تاثير بسزايي در افزايش 

و نيز كارآيي مراكز آزمايشگاهي داشته باشد .مراجعين

و بر اساس قانون اساسي كشورمان توجه به كرامت واالي انساني از از آنجا كه طبق دستورات دين مبين اسالم

درههميت ويژه اي برخوردار است، آزمايشگاه نيز به عنوان يكي از مهمترين گروها نظام اي ارائه دهنده خدمات

و جان گيرندگان خدمات وي)مراجعين/ بيماران( سالمت كشور، در قبال نفس .ژه اي دارا ميباشد، مسئوليتي

و با هدف راهنماي نظام مندي براي شكل دهي رفتار اخالقي كاركنان آزمايشگاه است،منشور حقوق مراجعين

و گيرندگا، ارتقا حفظ .ن خدمات سالمت تنظيم شده استو تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان

:مفاد منشور

.استمراجعين حق شايسته دريافت خدمات آزمايشگاهي به نحو-1

اي خدمات آزمايشگاهي بايد :كه ارائه شود به گونه

.باشديمليو مطابق با استانداردها معتبر اساس دانشبر•

و• و منزلت انسان و مذهبي باشدوها با احترام به ارزش شايسته شان .اعتقادات فرهنگي

با بر پايه• و همراه .باشد مناسب برخوردصداقت، انصاف، ادب

انبر اساس• و .و پرهيز از هرگونه سهل انگاري باشد وجدان كاري،باطضنظم

و• و نوع بيماري باشدي،از جمله جنسيت ناروا فارغ از هرگونه تبعيضعادالنه .قومي، فرهنگي، مذهبي

.پذير جامعه داشته باشد هاي آسيب اي به حقوق گروه ويژهتوجه•

و مراجعين انتظار زمان• و تعريف شده دهي گزارشدر حوزه پذيرش .باشد متناسب

ها نتايج• .توسط مسئول فني آزمايشگاه تاييد شده باشد آزمايش

و صنفي• .گرددتبعيتو مقررات مربوطه از نظامات دولتي

و يا عدم پاسخ گويي به موقع، به طور شفاف• اطالعو در اسرع وقت هرگونه نياز به تكرار آزمايش

.رساني شود

در هايآزمايشجواب• و ارائه زمان تعيين شدهاورژانسي .گرددآماده

شده گزارش مقتضيبه نحوو به صورت فوريد،نكه در محدوده بحراني قرار دار هاييآزمايشنتايج•

.رسانده شوديا پزشك معالجو به اطالع بيمار 
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ا اطالعات مورد نيازي• ، بصورت كامالً محرمانه آزمايش موثر باشديجانتتفسير ست در كه ممكن

.دريافت گردد

در اختيار-2 و به ميزان كافي . گيرد قرار مراجعيناطالعات بايد به نحو مطلوب

:باشدمحتواي اطالعات بايد شامل موارد ذيل

 مراجعين به نحو مقتضي مفاد منشور حقوق•

و نحوه آمادگي•  نحوه پيشگيري از عوارض،، عوارض ناشي از نمونه گيرياز نمونه گيري قبل شرايط

اهو هزينه آزمايش

ا• و رتبه حرفه ي افراد ارائه دهنده خدماتنام، مسئوليت

اي• و ضوابط بيمه و هزينه هاي قابل پيش بيني  ضوابط

از• و يا آموزشي دارندآگاهي  اقداماتي كه ماهيت پژوهشي

و تصميم-3 . در دريافت خدمات آزمايشگاهي بايد محترم شمرده شود مراجعينگيري آزادانه حق انتخاب

و تصميم مي محدوده انتخاب :باشد گيري درباره موارد ذيل

از، بطوريكه آزمايشگاه وظيفهمختلف انتخاب آزمايشگاه براي انجام آزمايشات• اخالقي خود ميداند كه

و بيماران به آزمايشگاه خودداري  و غير اخالقي جهت جلب مراجعين هرگونه فعاليت غير حرفه اي

.نمايد

، با اطمينان از اينكهو آموزش شركت يا عدم شركت در هر گونه پژوهش زمينهدر تصميم گيري•

و نحوه دريافت خدمات نخواهد داشت انتخاب .وي تأثيري در تداوم

بر احترام به حريم خصوصي-4 وو رعايت اصل رازداري اجعينرمخدمات آزمايشگاهي بايد مبتني

. باشدامانتداري

كـه اطالعات مربوط بـه مـراجعين الزامـي اسـت مگـر در مـواردي تمامي درموردرعايت اصل رازداري•

و ثبت موارد سرطاني(قانون آن را استثنا كرده باشد  .)مانند گزارش بيماريهاي واگيردار

ضـروري اسـت بـدين منظـور. احترام گذاشته شود مراجعيني مراحل بايد به حريم خصوصي در كليه•

.فراهم گرددو رعايت طرح انطباق مراجعينحريم خصوصيحفظامكانات الزم جهت 

فق• وليفردط به خود جواب آزمايشها وافراد مجاز از طرف،، افرادي كه به حكم قـانون مجـاز تلقـي فرد

.ارائه شودندشو مي

حق-5 و پيشنهادات .است مراجعيندسترسي به نظام كارآمد رسيدگي به شكايات

در• هر فرد حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود كه موضوع اين منشور است، بدون اختالل

.دريافت خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايدكيفيت 

و نتايج شكايت خود آگاه شوند افراد• .حق دارند از نحوه رسيدگي

و اثبات• مطابق مقررات در خطا، خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات بايد پس از رسيدگي

.ترين زمان ممكن جبران شود كوتاه


