Patient rights in medical lab
حقوق بيمار
در آزمايشگاه تشخيص پزشکی

ونکی
مھرداد ک
ا
دکتر
کت

Reference

:

Patient's right to choose raises points with common grounds. (Liability and the Lab).(healt care
industry)
Medical Laboratory Observer; Jul 1, 2003; Harty
Harty-Golder,
Golder, Barbara ; 697 Words ...
What accommodations does a hearing-impaired patient require? (Liability and the
Lab).(question and answer)(Brief Article)
Medical Laboratory Observer; Apr 1, 2002; Harty-Golder, Barbara ; 638 Words
Emerging issues with EMRs.(Liability and the lab)(electronic medical records)
Medical Laboratory Observer; Jan 1, 2007; Harty-Golder, Barbara ; 700+ Words
Is this lab duty bound to patient?(Liability and the lab)
Medical Laboratory Observer; Sep 1, 2005; Harty-Golder, Barbara ; 700+ Words ...
Clarify test-results dilemma.(Liability and the lab)(medical technologists)
Medical Laboratory Observer; Mar 1, 2007; Harty-Golder, Barbara ; 700+ Words

به نظر شما

بيمارر
وق بي
تعريف حقوق
ضرورت ري
رور
چيست؟
چي
اين ھمم يک دردسرتازه !!

نگاه خاکستری
به موضوع حقوق بيمار درآزمايشگاه
 -١دردسر اضافی و افزايش سطح انتظار بيماراز آزمايشگاه
 -٢اضافه شدن مشکلی به مشکالت گوناگون آزمايشگاه
ی خويش
ی بيمار با حقوق واقعی
 -٣درگيری بيشتر با بيمار به دليل آشنائی
 -۴افزايش ھزينه ھای جاری آزمايشگاه به دنبال افزايش سطح مسئوليت ھای قانونی
بيمار
بت به بيما
ننسبت
آزمايشگاهه
ی از آز ي
ريالی
غرامت ري
دريافت را
جھت ري
زی جھ
جو و صحنه سازی
سودجو
افراد و
 -۵سوو ااستفادهه ا را

نگاه سفيد
به موضوع حقوق بيمار درآزمايشگاه
مزايای آگاھی بيمار از حقوق خود در آزمايشگاه ھای بالينی
 -١شناسائی عدم انطباق ھای پنھان در سيستم ) به ظاھر کامل و بدون نقص ( با تقويت نقش بيمار به

خارجی
يک مميز خارج
ان ک
عنوان
ن

برداری
نه دا
جوابدد ھھی و ننمونه
شو ا
پذيرش
سيستم ذ
ت
ف ددر
طرف
بی ط

 -٢شناسائی کارکنان ناکارآمد پذيرش و جوابدھی و نمونه برداری آزمايشگاه از مسير شکايات
بيمار)فاقد مھارت ھای اخالقی و ارتباطی مناسب با بيمار(
 -٣افزايش حساسيت مديريت آزمايشگاه به تامين حقوق بيمار افزايش سطح رضايت بيمار افزايش
افزايش قدرت اقتصادی آزمايشگاه
رشد و توسعه کمی و کيفی آزمايشگاه
مراجعين آزمايشگاه
و جبران ھزينه ھای مصروف شده در راستای رضايتمندی بيمار
 -۴کاھش ميزان شکايات بيماران به دليل مرزبندی سطح انتظارات منطقی و غير منطقی بيمار
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 -١بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب مؤثر و ھمراه با احترام كامل
باشد .
داشته ش
انتظار ش
مذھبي از گگروه درمان ظ
نژادي،فرھنگي و ذ
ف گ
عوامل ژ
ل
را بدون توجه به
 -٢بيمار حق دارد محل بستري  ،نام پزشك ،پرستار و ساير اعضاي گروه معالج را در
صورت تمايل بشناسد .
اطالعات
پيشرفت بيماري ط
ف
 -٣بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص ،درمان و سير
ضروري را شخصا ً و يا در صورت تمايل از طريق يكي از بستگان از پزشك معالج
درخواست كند .به طوري كه در فوريتھاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تأخير ادامه
درمان و يا تھديد بيمار شود .
 -۴بيمار حق دارد قبل از معاينات و يا اجراي درمان ،اطالعات ضروري را در خصوص
عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روشھا در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در
انتخاب شيوه نھايي درمان مشاركت كند .
 -۵بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تھديد سالمتي آحاد جامعه طبق
موازين قانوني ،رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعالم و يا به ديگر مراكز
مراجعه كند .
درماني ر ج
ر ي
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 -۶بيمار حق دارد جھت حفط حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده
وظايف ققانوني
باليني جز در مواردي كه براساس ظ ف
مشاوره ھاي ل
پزشكي ،نتايج معاينات و ش
ش
از گروه معالج استعالم صورت مي گيرد ،اطمينان حاصل كند .
 -٧بيمار حق دارد از رازداري پزشك و ديگر اعضاي اصلي تيم معالج برخوردار باشد،
اجازه
به ككسب ا از
موكول ه
ندارند ك ل
شركت ندا ند
درمان ش كت
روند د ان
مستقيما ً ددر ند
افرادي كه تق ا
باليني اف اد
حضور ال ن
لذا ض
بيمار خواھد بود .
 -٨بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه در طول مدت
بستري ،انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل كند .
 -٩بيمار حق دارد با كسب اطالع كامل از نوع فعاليتھاي آموزشي و پژوھشي بيمارستان
كه بر روند سالمتي و درمان او مؤثرند تمايل و رضايت شخصي خود را به مشاركت
درماني اعالم و يا در مراحل مختلف پژوھشي از ادامه ھمكاري خودداري كند .
 -١٠بيمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در ساير مراكز درماني
قبالً از مھارت گروه معالج ،ميزان تعرفه ھا و پوشش بيمه اي خدمات در مركز درماني
شود .
مقصد مطلعع و

محرمانگي اطالعات بيمار
privacy
i
off patient
i
iinformation
f
i





بيمارر:
ي اطالعات بي
محرمانگي
ر
از نظر ضوابط و استانداردھاي مدارك پزشكي ) مديريت اطالعات
بھداشتي درماني ( پرونده بيمار و يا مدارك پزشكي او جزء مايملك و
دارايي بيمارستان است ولي مالكيت اطالعات درون آن از آن بيمار
است .استفاده از اين اطالعات بدون مجوز بيمار مجاز نيست مگر براي
پزشكي .بيماران مطمئن باشند كه اطالعات
ادامه درمان بيمار و تحقيقات پزشك
درون پرونده آنھا بدون اجازه كتبي خودشان در اختيار ھيچكس غير از
كادر درماني بيمارستان قرار نخواھد گرفت .بنابراين در زمان درمان و
بستري در بيمارستان از ارائه اطالعات واقعي خودداري نكنند زيرا كه
كامل بودن اطالعات به تشخيص و درمان بيماري آنھا كمك مي نمايد.

منشور اخالقي
وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي







 -١ما خدمتگزاران ،مديران و كاركنان وزارت بھداشت ،درمان و
جلب رضايت ارباب رجوع كه ھمانا
پزشكي در جھت تكريم و ل
ش ش
آآموزش
رضايت حق تعالي است بر باورھاي زير ھمپيمان ،استوار و تالش
خواھيم كرد.
 -٢ضمن حضور منظم و به موقع در محل كار و رعايت انضباط اداري
و پوشش و ظاھري مناسب و آراسته موافق با فرھنگ اسالمي ،بھترين
مردم بكار گيريمم.
براي ارايه خدمات با كيفيت مطلوب به م
روشھا را ي
 -٣به ارزشھاي فرھنگي و اجتماعي مطابق با آموزهھاي ديني و
اسالمي ،اصول اخالقي و صفات معنوي پايبند باشيم.
 -۴در حفظ اموال و تجھيزات اداري كوشا بوده از مسووليت و اختيارات
خود به طور صحيح استفاده نماييم و در كليه امور خالق و خلق خدا را
شاھد و ناظر بداني.

منشور اخالقي
پزشكي
آموزش زشك
درمان و آ زش
بھداشت ،ا
ت اشت
وزارت
زا








 -۵امور و وظايف محوله را براساس زمانبندي مشخص با
دانش و
وظايف ،ش
مطلوب ظ ف
روشھا انجام داده ،براي انجام طل
مستندسازي ش
مھارت خود را ارتقا دھيم.
كاستي ،نقص
ص
ي
تبعيض،
ون ب يض
تسھيالت ررا عادالنه ،ببدون
فرصتھا و ھي
 -۶خدمات ،ر ھ
و با اخالق و پرھيز از ھر گونه غرضورزي و كينهتوزي ارايه و توزيع
نماييم.
ييم.
رض نماييم
خود فرض
ي و
وظيفه اصلي
مردم ررا و ي
جانبه ر م
سالمت ھمه ج ب
ارتقا ال
 -٧ر
 -٨حفاظت از كرامت انساني و شأن اجتماعي ھمه مراجعين را وظيفه
خود دانسته ،برخورد محترمانه و فروتني با مردم را سرلوحه كار خود
قرار داده ،مشكالتشان را با حوصله و دقت شنيده ،ضمن رعايت قوانين
و مقررات و ضوابط حاكم و با پرھيز از ھرگونه توصيه و اھمال كاري
در انجام امور ،دلسوزانه و به طور صحيح و سريع كار ارباب رجوع را
به سرانجام رسانيم.
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ع افراد ذينفعع در
ي و عدمم اطالع
ع مسايل اجتماعي
با توجه به تعدد و تنوع
فرايندھاي درماني از نظام حقوقي ناظر ،در اين قسمت به پارهاي از
وظايف وتعھدات داروخانهھا در مقابل بيماران اشاره ميشود:
 -١بيمار حق دارد بعد از دريافت دارو از داروساز در داروخانه
اطالعات مورد نياز درباره درمان دارويي خود )از جمله مقدار و نحوه
صحيح مصرف دارو( را سؤال نمايد و داروساز موظف است تا تفھيم
شده
داده ش
اطالعات ا
خ گگويد .اطال ا
پاسخ
دارويي وي ا
سؤاالت ا
تمامي اال
بيمار به ت ا
كامل ا
كا ل
بايد بدون اصطالحات تخصصي و كامالً واضح باشد به طوري كه بيمار
قانعع و به طور كامل توجيه شود .عالوه بر آن داروساز موظف است
مقدار و نحوه مصرف دارو را مطابق دستورالعمل شماره  ٧٣٩مورخ
) ۵/٢/٨٠شرح اين دستورالعمل در ادامه آمده است( مكتوب كند.
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ي خود
ي دارويي
ي داروساز در رفعع نيازھاي
خھاي
ق دارد به پپاسخ
 -۶بيمار حق
اطمينان كند و داروساز مسئول گفتهھا و توصيهھاي خود ميباشد.
 -٧بيمار حق دارد از داروساز خود درباره منافع و مضرات و
دارويي خود اطالعات بخواھد و داروساز بايد بيمار را
ھاي داروي
ھزينهھاي
ھزينه
راھنمايي كند.
ي تجويز شده در نسخه با غذا،
 -٨داروساز بايد در مورد تداخل داروھاي
داروھاي ديگر و پاسخھاي آزمايشگاھي بيمار را راھنمايي كند.
 -٩بيمار حق دارد كه بداند چطور متوجه شود داروھاي مصرفياش
اثركرده و عالمت پيشرفت درمان چيست.
 -١٠بيمار حق دارد كه بداند در صورت فراموش كردن يك دوز دارو چه
بايد كرد.
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داروخانه حفظ شده و ببه
ن اوو درر رو
حرمت و شأن
دارد كه ر
ق ر
بيمارر حق
 -٢بي
نيازھاي دارويي او به موقع و كامل توجه شود.
 -٣داروساز مجاز است با توجه به سطح آگاھي بيمار و در صورتي كه
از گروه پزشكي باشد ،اطالعات اضافي ارايه نمايد.
 -٤بيمار حق دارد در رابطه با حفظ اسرار بيماري و وضعيت سالمت
بايدد ددر ا ط
روابط
از مي ا
داروساز
اشد و دا
كاملل داشته باشد
اد كا
اعتماد
از ا ت
داروساز
خودد بهه دا
خ
كاري خود چنين اطميناني را براي بيماران فراھم نمايد.
ميكند
كند
 -٥بيمار حق دارد در مورد داروھايي كه پزشك براي او تجويز مي
از داروساز در داروخانه راھنمايي و مشاوره بخواھد.

patient rights in medical pharmacy
حقوق بيمار در داروخانه
ق












 -١١داروساز بايد توصيهھاي مصرف دارو در حالت بارداري يا شيردھي را در
اعالم نمايد.
صورت للزوم به بيمار ال
 -١٢داروساز بايد در صورت مصرف ھمزمان باداروھاي بدون نسخه ) (OTCمانند
داروھاي ضد بارداري خوراكي و  ...در صورت لزوم بيمار راراھنمايي كند.
 -١٣داروساز بايد در صورتي كه بيمار داراي بيماري زمينهاي نيز ھست ،نحوه
مصرف داروھاي موجود در نسخه رابه بيمارتوصيه نمايد.
 -١٤صحت دوزاژ تجويزي با توجه به سن و وزن بيمار بايد توسط داروساز بررسي
شود.
ش
 -١٥با توجه به برچسب داروھاي دريافتي ،داروساز بايد عوارض جانبي مھم را به
بيمار ھشدار دھد .به طور مثال اثر داروھاي مصرفي بر خواب بيمار و اينكه آيا با بروز
جانبي مصرف دارو ،بيمار مجاز به قطع مصرف دارو ھست يا نه؟
عوارض جانب
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مقدمه :
يکی از اھداف اصلی و مسئوليت ھای مخاطره آميز آزمايشگاه ھای
پزشکی تامين رضايت آگاھانه مشتريان می باشد و از محوری ترين
آگاھی
اطالعات و آگا
دادن اطال ا
رضايت ا
آزمايشگاه ھاا جھت ککسب ااين ضا
عمليات آز ا شگا
لا
کامل به مشتريان خارجی در ارتباط با حقوق مادی و معنوی خود نسبت
یو
ح و مرز خواسته ھای منطقی
می تواند سطح
ی باشد که ی
به آزمايشگاه می
غير منطقی مشتريان خارجی نسبت به آزمايشگاه را تفکيک و روشن
نمايد  .مشتريان خارجی آزمايشگاه شامل بيمار يا مراجعين  /پزشک /
شرکت
قرارداد  /ر
رف رار ا
بيمه ای طرف
ير بي
موسسات غير
بيمه ای  /و
ی بي
ن ھھای
سازمان
ز
ھا و تامين کنندگان تجھيزات ثابت ومواد مصرفی و تاسيسات ...
می باشد .
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متن منشور حقوق مراجعين به ازمايشگاه ھای پزشکی در حوزه ھای
بازنگری ھای مکرر
اصالح و گ
پيشنھاد است که نيازمند ال
طرح و ش
قابل ط
زير ق ل
جھت ارتقا سطح رضايت مندی مراجعين و تنظيم توقعات منطقی آنان
می باشد .
 -١حق مراجعين به آزمايشگاه در حفظ شان و احترام آنھا توسط
کارکنان و درک شرايط خاص روحی و جسمی آنان
سرلوحه کارر
مردم ررا ر و
فروتنی ببا ر م
محترمانه و رو ی
برخورد ر
بايستی بر ور
نبي ی
کارکنان
ر
خويش قرار دھند و با پرھيز از ھر گونه توصيه و اھمال کاری
دلسوزانه امور مراجعين را در حداقل زمان ممکن و با کيفيت مطلوب به
برسانند.
سرانجام بر
ر جم
 -٢حق مراجعين در دريافت اطالعات کامل در ارتباط با ھزينه و تعرفه
آزمايشات )مشاھده ليست تعرفه آزمايشات پزشکی  /اطالع از نوع
تعرفه  /اطالع از نحوه محاسبه تعرفه در آزمايشگاه (
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ارتباط ببا
اطالعات کاملل درر ار ب
دريافت ا ال
ين درر ري
مراجعين
ق راج
 -٣حق
شرايط قبل از آزمايش و نحوه آماده سازی اوليه ) شفاھی و
کتبی  /در صورت عدم توجيه شدن مراجعه کننده مسئول
شرايط ققبل از
ط
پذيرش يا نمونه برداری ملزم به تکرار
ذ
آزمايش تا توجيه کامل فرد می باشد (
کامل در
اطالعات کا ل
راھنمائی و اطال ات
دريافت اھن ائ
مراجعين در افت
ق ا
 -۴حق
ارتباط با آزمايشاتی که در آن مرکز آزمايشگاھی انجام نمی
گردد ) بھترين حالت تحويل يک ليست آزمايشگاه ھای معتبر
و مرجع به مراجعين می باشد که حاوی آدرس دقيق باشد و
برای مراجعين حق انتخاب ايجاد نمايد(
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Patient Privacy
خصوصی و اطالعات شخصیی يبيمار y
ی
يم
رعايت حريم
 -۵ي

اختيار مراجعين در ارتباط با ارائه اطالعات شخصی و خصوصی در حوزه بيماری خود و علت

مراجعه به آزمايشگاه ھمراه با کسب رضايت از بيمار .آزمايشگاه مجاز به جمع آوری اطالعات
شخصی و غير ضروری مراجعين نمی باشد و بايستی از دليل و ھدف جمع آوری اطالعات آگاه
باشد .
ارائه اطالعات مفيد توسط بيمار در ارتباط با علت مراجعه و نوع بيماری کامال اختياری و از

روی ھمکاری با ازمايشگاه می باشد که با ھدف ارائه جواب دقيق و صحيح و جلوگيری از
اطالعات
با اطال ا
ارتباط ا
رازداری در ا ت اط
امانتداری و از ا
فظ ا انت ا
به حفظ
ملزم ه
آزمايشگاه لز
باشد و آز ا شگا
نابجا می اش
تکرارھاا ی نا ا
تک ا
بيماران خود می باشد و تحت ھيچ عنوان اطالعات شخصی و فردی يک مراجعه کننده به
آزمايشگاه به ھيچ فرد ديگری نباستی ارائه گردد .
Paperless Electeronic medical record & patient privacy

در صورت استفاده از اطالعات بيمار در حوزه مراقبت از بيماری ھا  /اپيدميولوژی و آمار  /جمعيت
شناسی رضايت بيمار بايستی دريافت گردد.

patient rights in medical lab
آزمايشگاه تشخيص پزشکی
گ
حقوق بيمار در









 -۶حق مراجعين در دريافت قبض پذيرش و جوابدھی ھمراه با اطالعات کامل ثبت شده
شامل :ھزينه ھا و زمان دقيق جوابدھی ) روز و ساعت (  /ارائه قبض ممھور ھزينه
ھای پرداخت شده جھت مراجعينی که خواھان يک رسيد معتبر جھت دريافت ھزينه ھای
پرداخت نموده از بيمه ھای مکمل يا موسسات خود می باشند
اطالع درباره عوارض نمونه برداری و نحوه
آزمايشگاه جھت کسب ط
گ
 -٧حق مراجعين آ
پيشگيری از ان عوارض )از مسئول آزمايشگاه (
 -٨مراجعين به آزمايشگاه اگر از گروه پزشکی باشند حق دريافت اطالعات اضافی و
عنوان
به ن ا
زشک ه
ک پزشک
اگر يک
ثال اگ
عنوان مثال
اشت بهه ن ا
خواھند داشت
خاص خ اھن
يک محدوده خا
جانبی در ک
ان
مراجعه کننده به آزمايشگاه اطالعاتی در ارتباط با تفسير آزمايشگاھی و بالينی PSA
Freeبخواھد مسئول آزمايشگاه مجاز به ارائه اين اطالعات می باشد ولی ارائه ھمين
اطالعات اضافی به يک بيمار ديپلمه غير ضروری و منجر به تناقض برداشت و ايجاد
اختالف بين آزمايشگاه و پزشک و بيمار می گردد
 -٩حق مراجعين در ارتباط با اطالع از تداخالت داروئی رايج بر نتايج آزمايشگاھی )
بيوتيک و((...
ی بيو ي
رين  /آنتی
وارفارين
پيرين  /و ر
آسپيرين
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حداقل ز ن
زمان
ل
س درر
اورژانس
ب ورژ
جواب
دريافت جو
جھت ري
ين جھ
مراجعين
ق رج
 -١٠حق
ممکن و تعيين شده توسط آزمايشگاه )در صورت تاخير بيش از ١۵
دقيقه در تحويل جواب آزمايش اورژانس مراجعين حق کسب اطالع و
آزمايشگاه
باشند و آز ا شگا
خود می اشن
اورژانس خ
جواب ا ژان
تاخير ا
دليل تاخ
اعتراض از ل ل
ا ت اض
ملزم به ارائه پاسخ قانع کننده به مراجعين می باشد )نظير نياز به
. (...
نمونه وو(...
جم و
ن حجم
بودن
تکرارر ييا کمم بو
ر
 -١١حق مراجعين جھت تسريع در انجام برخی آزمايشات در شرايط
خاص ) نظير از دست دادن نوبت پزشک  /وخامت بيماری و بدحال
بودن بيمار  /مسافرت و  (.....با ھماھنگی سوپروايزر و پرسنل فنی
آزمايشگاه
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يق ببه
ی و دقيق
ی تلفنی
ع ررسانی
زم ببه اطالع
آزمايشگاه ملزم
 -١٢ز ي
مراجعينی ميباشد که به ھر دليلی جواب آزمايشات آنھا در
موعد مقرر آماده نگرديده است  .در صورت عدم اطالع
اياب
ھزينه ا ا
پرداخت ن
ملزم به اخ
آزمايشگاه ل
مراجعين آ ا شگا
رسانی به ا
ان
و ذھاب مراجعين و عذر خواھی شفاھی از بيماران می باشد
کامل از
وتوجيه کا ل
جھت اطالع ت ه
آزمايشگاه ھت
مراجعين آز ا شگا
ق ا ن
 -١٣حق
علت تکرار نمونه گيری و در صورتی که علت تکرار ناکافی
ی تلفنی
ی
الع ررسانی
زم ببه ااطالع
آزمايشگاه ملزم
نمونه بباشد آز ي
ن و
بودن
بو
سريع به مراجعين می باشد و بايستی حداقل زمان ممکن
جھت تحويل جواب بيمار مورد نظر را فراھم نمايد
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جسمی
ی
معلول ج
ن سالمند و ول
بيماران
جھت بي ر
زم است جھ
آزمايشگاه ملزم
 -١۴ز ي
تسھيالت ويژه در حوزه پذيرش و نمونه برداری فراھم نمايد )
خونگيری در منزل يا فضای جارج از آزمايشگاه  /پذيرش خارج از
پستی
ارسال ت
امکان  /ا ال
جوابدھی در حد ا کا
امکان  /تتسريع در ا
ننوبت در حد ا کا
جواب در صورت امکان و درخواست فرد و (...
 -١۵حق مراجعين جھت نمونه برداری در يک فضای ايزوله و مجزا
) دريافت احساس امنيت و آرامش در حين نمونه برداری (
جرب درر
بردارر مجرب
نمونه بر
فرد و
اوليه ر
ب وي
ين درر انتخاب
مراجعين
ق رج
 -١۶حق
صورت عدم اعتماد به فرد تعيين شده با رعايت احترام ساير نمونه
برداران ) اين بند جای بررسی و بحث کارشناسی دارد (

patient rights in medical lab
آزمايشگاه تشخيص پزشکی
گ
حقوق بيمار در






بردارر جرب
مجرب
نمونه بر
بردارر ببا ييک و
نمونه بر
ويض و
درخواست تعويض
ق ر و
 -١٧حق
در صورت دو نوبت نمونه گيری ناموفق توسط نمونه بردار اول
 -١٨حق مراجعين در دريافت اطالعات از نمونه بردار جھت
پيشگيری از کبودی زير جلدی در محل نمونه برداری ) ماساژ ندادن
موضع نمونه برداری و(...
پذيرش و
حوزه ذ ش
انتظار ددر ز
کن انتظا
ان ممکن
داقل ززمان
جھت حداقل
بيمار ت
حق ا
 -١٩ق
جوابدھی .آزمايشگاه ملزم است جھت افزايش رضايتمندی مراجعين از
کاھش ززمان
ن
جھت ش
ی ( جھ
يروی انسانی
تجھيزات و نيروی
موجود ) جھيز
ی وجو
ابزارھای
کليه بز ر
ي
انتظار مراجعين به آزمايشگاه در حوزه پذيرش و نمونه برداری و
جوابدھی استفاده نمايد .
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رفاھی مناسب در پپذيرش و
ی
تسھيالت
ق مراجعين در استفاده از ھ
 -٢٠حق
نمونه برداری از جمله  :سرويس بھداشتی پاکيزه و استاندارد ھمراه
با ملزومات ضروری نظير) صابون مايع  /دستمال کاغذی  /سرويس
فرنگی  /سيفون بھداشتی  /راھنما جھت محل قرار دادن نمونه ادرار
و مدفوع و / (...فضای انتظار کافی ھمراه با صندلی مناسب و کافی /
عالئم راھنمای ھدايت کننده به فضا ھا  /آبخوری استاندارد و بھداشتی
ازدحام  /کارت خوان بانک ھای
عمومی در مراکز پر ازدحا
 /تلفن رايگان و عموم
معتبر /سيستم صوتی و تصويری در صورت امکان  /و.....
حق مراجعين در دريافت کليه وجه پپرداخت شده در صورت قطعی
ی
 -٢١ق
شدن ارائه جواب نادرست توسط آزمايشگاه  /در شرايط اثبات خطا و
قصور توسط آزمايشگاه متصدی جوابدھی و مديريت آزمايشگاه ملزم
به عذر خواھی وبرخورد محترمانه با مراجعين می باشند
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 -٢٢حفظ حقوق بيماران ناشنوا و نابينا و فاقد قدرت تکلم در حوزه
داشتن برنامه جھت ارائه خدمات خاص به اين گگروه و
آزمايشگاه ) ش
آ شگ
داشتن برنامه جھت ايجاد ارتباط و افزايش سطح رضايتمندی اين گروه
از مخاطبين آزمايشگاه(
مثال :ارتباط نوشتاری و توام با صبر و حوصله با افراد ناشنوا جھت
پاسخ گوئی به اطالعات مورد درخواست فرد ناشنوا
برداری و
نمونه بر ری
ن و
نابينا تا مکان
ن بي
بيماران
ی کاملل بي ر
ھدايت و رراھنمائی
ي
دستشوئی و ارائه کمک کامل به فرد نابينا تا مرحله خروج از
آزمايشگاه ) در صورت درخواست ارائه کمک توسط بيمار نابينا(
 -٢٣رعايت ارزش ھای اخالقی و فرھنگی خصوصا عدم رفتار تبعيض
آميز با بيماران بی بضاعت و مستمند  /اقليت مذھبی  /رنگين پوست يا
دارای بيماری خاص ) نظير ايدز و ھپاتيت(
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 -٢۴اطالع و آگاھی مراجعين آزمايشگاه از محدوده خواسته ھای غير
شامل  :اصرار بر
آزمايشگاه که برخی موارد آآن ش ل
غير مجاز از آ شگ
منطقی و غ
طق
دريافت شفاھی و تلفنی نتايج آزمايش  /استفاده از دفترچه درمانی افراد
غير  /اصرار بر پذيرش نسخ معيوب توسط آزمايشگاه ) نسخ دارای خط
رنگ بودن
ش ياا دو نگ
مخدوش
خ خ
تاريخ
زشک ياا تا
پشت ننويسی پزشک
خوردگی و بدون ش
خ گ
موارد نوشته شده در نسخ  / (...توھين و بی احترامی به متصديان
پذيرش و جوابدھی و نمونه برداری بدون ھيچ دليل محکمه پسند  /بيان
ات
موجبات
آزمايشگاه که
فضای عمومی آز ا شگا
لند ددر فضا
صدای بلند
اض باا دا
اعتراض
ا ت
آزردگی و ناراحتی سايرين گردد  /بيان اعتراض و بحث بيھوده با افراد
غير مسئول در فضای عمومی ازمايشگاه /عدم رعايت دقيق زمان
عدم
اعتراض و عد
مواردد خاص  /اعت اض
مگر ددر ا
جواب گ
فتن ج ا
اجعه جھت گگرفتن
مراجعه
رعايت شرايط سالمندان و افراد بدحال که آزمايشگاه ملزم به نمونه
برداری خارج از نوبت از آنان می باشد  /وساير موارد ......
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 موارد قابل بحث :




 -١حق بيمار در انتخاب آزمايشگاه عليرغم ارجاع پزشک معالج به يک
آزمايشگاه خاص ) ايجاد ھماھنگی با پزشک معالج و تضمين به ارائه
نتايج قابل قبول و صحيح ؟(
ی بر
ی مبنی
نياز به تعريف يک سری قوانين در دولت و نظامم پپزشکی
ممنوعيت ارجاع بيمار به مراکز ازمايشگاھی خاص توسط پزشک معالج
) پزشک معالج حق معرفی و پيشنھاد مراکز آزمايشگاھی خاص را دارد
مرکز خاص صحيح
انجام آزمايش ددر يک م کز
اجبار به انجا
الزام نمودن و اجبا
ولی الزا
ول
نمی باشد و بايستی اھرم قانونی و دولتی جھت تغيير مسير اين فرھنگ
نادرست در پپزشکان موجود باشد (
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مثال از اقامه دعوی بيمار از آزمايشگاه :
يک بيمار مبتال به کانسر پروستات به دليل عدم ارائه آگاھی کافی از
جانب آزمايشگاه ) عدم اطالع رسانی از اين موضوع که تغييرات وسيع
آزمايشگاه
فنی ز ي
مسئول ی
و
از
پروستات بباشد( ز
کانسر پرو
ر
تواند نشانه
می و
 PSAی
اقامه شکايت نموده است و دادگاه بدوی نظام پزشکی بايستی دراين
مورد قضاوت نمايد
ی معين
ين
فواصل ززمانی
مرکزز ببا و ل
ين ر
توجه ببه ياينکه درر اين
ی است ببا وج
بيمارر مدعی
بي
دو آزمايش  PSAداده است که سطح  PSAدر نمونه اول کمتر از
 ٠.۵بوده و در نمونه دوم  ۴بوده ولی ھر دو آزمايش در محدوده نرمال
ول و
يش اول
آزمايش
سابقه ز
ن ب
چک و داشتن
ی ببا دلتا چ
بايستی
آزمايشگاه ب ي
بوده است ز ي
بو
تاييد نوسان و تغيير شديد  PSAدر دو نمونه متوالی يک توصيه
مکتوب برای پزشک معالج ارائه می نمود که نوسان شديد در دو نمونه
ی اگر ھر دو
می داد حتی
ی کوتاه را نشان ی
ی  PSAدر فاصله زمانی
متوالی
نتيجه در محدوده نرمال باشد احتمال کانسر پروستات وجود خواھد
داشت

رديف

منشور حقوق بيمار در آزمايشگاه تشخيص طبی

 ١حق مراجعين به آزمايشگاه در حفظ شان و احترام آنھا توسط کارکنان و
درک شرايط خاص روحی و جسمی آنان
تعرفه آآزمايشات
کامل در ارتباط با ھزينه و ف
ل
اطالعات
دريافت ط
ف
 ٢حق مراجعين در

 ٣حق مراجعين در دريافت اطالعات کامل در ارتباط با شرايط قبل از آزمايش و
سازی اوليه
آماده از
نحوه آ اده
 ۴حق مراجعين در دريافت راھنمائی و اطالعات کامل در ارتباط با آزمايشاتی
که در آن مرکز آزمايشگاھی انجام نمی گردد
 ۵رعايت حريم خصوصی و اطالعات شخصی بيمار
جوابدھی ھمراه با
 ۶حق مراجعين در دريافت قبض پذيرش و جوابدھ

شده
ت شد
کامل ثثبت
اطالعات کا ل

 ٧حق مراجعين آزمايشگاه جھت کسب اطالع درباره عوارض نمونه برداری
 ٨حق دريافت اطالعات اضافی و جانبی در يک محدوده خاص در صورتی که از
گروه و کادر پزشکی باشند

رديف

منشور حقوق بيمار در آزمايشگاه تشخيص طبی

٩

حق مراجعين در ارتباط با اطالع از تداخالت داروئی رايج بر نتايج آزمايشگاھی

١٠

حق مراجعين جھت دريافت جواب اورژانس در حداقل زمان ممکن و تعيين
آزمايشگاه
توسط آز ا شگا
شده ت ط
ش
حق مراجعين جھت تسريع در انجام برخی آزمايشات در شرايط خاص

١٢

اطالع رسانی تلفنی و به موقع به مراجعينی که جواب آزمايشات آنھا در
موعد مقرر آماده نگرديده است

١٣

نه گگيری و در
تکرار ننمونه
لت تک ا
اطالع از علت
ت اطال
آزمايشگاه جھت
مراجعين آز ا شگا
ق ا
حق
صورتی که علت تکرار ناکافی بودن نمونه باشد آزمايشگاه ملزم به اطالع
ی بباشد
ين می
مراجعين
سريع ببه ر ج
ی ريع
ی تلفنی
ررسانی
آزمايشگاه ملزم است جھت بيماران سالمند )باالی  ۶۵سال( و معلول جسمی
تسھيالت ويژه در حوزه پذيرش و نمونه برداری فراھم نمايد
)ويلچر  /آسانسور  /خونگيری در منزل  /پذيرش خارج از نوبت و تسريع
در جوابدھی در حد امکان و(..

١١

١۴

رديف

منشور حقوق بيمار در آزمايشگاه تشخيص طبی

١۵

حق مراجعين جھت نمونه برداری در يک فضای ايزوله و مجزا

١۶

حق مراجعين در انتخاب اوليه فرد نمونه بردار مجرب در صورت عدم
شده
اعتماد به ففرد تعيين ش

١٧

حق درخواست تعويض نمونه بردار با يک نمونه بردار مجرب در صورت دو
نه گگيری نا فق
ناموفق
ت ننمونه
ننوبت

١٨

حق مراجعين در دريافت اطالعات از نمونه بردار جھت پيشگيری از کبودی
زير جلدی در محل نمونه برداری

١٩

حق بيمار جھت حداقل زمان انتظار در حوزه پذيرش و جوابدھی

٢
٢٠

نمونه
شون ن
پذيرش
مناسب در ذ
رفاھی نا
تسھيالت فا
ال
استفاده ااز
مراجعين در ا فا
حق ا
برداری از جمله سرويس بھداشتی پاکيزه و استاندارد و صندلی انتظار مناسب

٢١

قطعی شدن ا ائه
ارائه
ت قط
شده ددر صورت
داخت شد
کليهه وجهه پرداخت
افت کل
ن ددر ددريافت
مراجعين
ق ا
حق
جواب نادرست توسط آزمايشگاه

رديف

منشور حقوق بيمار در آزمايشگاه تشخيص طبی

٢٢

حفظ حقوق بيماران ناشنوا و نابينا و فاقد قدرت تکلم

٢٣

رعايت ارزش ھای اخالقی و فرھنگی خصوصا عدم رفتار تبعيض آميز با
رنگين پوست يا دارای
مذھبی  /گ
اقليت ذ
بيماران بی بضاعت و مستمند  /قل
بيماری خاص ) نظير ايدز و ھپاتيت(

٢۴

منطقی و
غير نطق
ھای غ
ته ا
خواسته
آزمايشگاه از محدوده خ ا
مراجعين آز ا شگا
آگاھی ا
اطالع و آگا
اطال
غير مجاز از آزمايشگاه که برخی موارد آن شامل  :اصرار بر دريافت شفاھی و تلفنی نتايج
خ معيوب توسط آزمايشگاه )
آزمايش  /استفاده از دفترچه درمانی افراد غير  /اصرار بر پذيرش نسخ
نسخ دارای خط خوردگی و بدون پشت نويسی پزشک يا تاريخ مخدوش يا دو رنگ بودن موارد
نوشته شده در نسخ  / (...توھين و بی احترامی به متصديان پذيرش و جوابدھی و نمونه برداری
بدون ھيچ دليل محکمه پسند  /بيان اعتراض با صدای بلند در فضای عمومی آزمايشگاه که
مسئول در
ل
غير
افراد غ
بحث بيھوده با ف
آزردگی و ناراحتی سايرين گگردد  /بيان اعتراض و ث
موجبات آ گ
فضای عمومی ازمايشگاه /عدم رعايت دقيق زمان مراجعه جھت گرفتن جواب مگر در موارد خاص
 /اعتراض و عدم رعايت شرايط سالمندان و افراد بدحال که آزمايشگاه ملزم به نمونه برداری
موارد ......
وساير ا د
باشد  /ا
نوبت از آنان می اشد
ج از ن ت
خارج
خا

نقاط مشترک و با اھميت حقوقی در منشور حقوق بيمار
significant
i ifi
points
i
iin llaw patient
i










نتيجه گيری :
نقاط مشترک و با اھميت حقوقی در منشور حقوق بيمار در حوزه
پزشکی و داروخانه و پاراکلينيک که نياز به توجه ويژه و جدی دارد
شامل موارد ذيل است :
 -١اھميت محرمانه بودن اطالعات بيمار در حوزه پزشکی
بيمارر درر
ی بي
روحی
شرايط رو
ومالحظه ر ي
بيمارر و ال
احترامم بي
شان و ر
اھميت حفظ ن
 -٢ي
حيطه پزشکی
 -٣اھميت اطالع رسانی به بيمار در حوزه پزشکی
پاسخگوئی به سئواالت بيمار در حوزه پزشکی
گ
 -۴اھميت
 -۵اھميت کاھش زمان انتظار بيمار در حوزه پزشکی

حق بيمار در انتخاب آزمايشگاه


ص تخلف است
ي خاص
آزمايشگاه ھاي
ن ببه ز ي
بيماران
ارجاع بي ر
رج ع

گروه اجتماعي ـ ھمه آزمايشگاه ھاي تاييد شده از سوي وزارت
بھداشت و درمان توانايي انجام آزمايش ھا را دارند و ارجاع بيماران به
پزشك ،تخلف است.
آزمايشگاھي خاص از سوي پزش ُك،
آزمايشگاھ
رئيس سازمان نظام پزشكي در حاشيه برگزاري دومين كنگره
آزمايشگاه و بالين گفت :پزشكان در ارجاع بيمار به آزمايشگاه فقط بايد
ھاي
آزمايشگاه ا
كنند زيراا ھمه آ ا شگا
علمي تتوجه كنن
كارشناسي و ل
ھاي كا شنا
شاخص ا
به شاخ
تاييد شده از سوي وزارت بھداشت توان انجام امور آزمايشگاھي را
دارند.

