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                                                                خط مشی و روش   

           

                                                               

ذینفعان: 
بیماران وهمراهان-کارکنان بالینی-پزشکان

فرد پاسخگو: 
رئیس بیمارستان

تعاریف: 
افراد مجاز به ورود به حریم خصوصی بیمار:پزشک-دانشجویان پزشکی وسایرگروههای درمانی-پرستار-ماما-کمک بهیار

بیانیه خط مشی و روش:
 طبق اصل چهارم منشور حقوق بیمار در مرکز ارائه خدمات سالمت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل 

رازداری باشد.
هدف: رعایت موازین شرعی واصول اخالق حرفه ای پزشکی در ارائه خدمات

حفظ حریم خصوصی بیمار وامنیت روانی
افزایش رضایتمندی بیماران ومراجعین

شیوه انجام کار:( شیوه انجام کار بصورت گام به گام همراه با مسئول ، زمان و مکان اجرا)

پرسنل درمانی هنگام حضور بر بالین بیمار، ابتدا خود را معرفی می نمایند. -1
در زمان انجام پروسیجرها وطبق نیاز بیمار، تخت بیماران در بخش های مختلف به وسیله پرده و یا پاراوان توسط  -2

کادر درمان محصور میگردد.
مسئول بخش/مسئول شیفت هنگام انجام پروسیجر و امور مراقبتی موظف به استفاده از پرسنل همگن می باشد  -3

-هنگام انتقال بیماران به واحد های پاراکلینیکی یا بخش های مختلف پوشش بیماران به وسیله شنل توسط  -4
پرستار مربوطه کامل حفظ میگردد.

در بخش های جراحی زنان معاینه داخلی بیماران صرفا توسط پزشکان زن صورت میگیرد. -5

از ورود آقایان به بخش جراحی زنان در ساعت های غیر مالقات ممانعت بعمل میآید. -6

دامنه:   کلیه بخشهای درمانی وتشخیصی عنوان خط مشی :   رعایت وحفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت
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در صورتی که بیمار در اتاق تک تخته بستری می باشد کادر درمان قبل از ورود به اتاق بیمار در می زند و اجازه  -7

ورود می خواهد. 
درهنگامی که حریم خصوصی بیمار بوسیله پاراوان محفوظ شده است پرسنل وپزشکان قبل از ورود بر بالین بیمار  -8

اجازه ورود از بیمار اخذ می نماید
بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی ازجمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد همراهی یکی از والدین  -9

کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشد مگر اینکه این امر بر خالف ضرورت های پزشکی باشد.
10-از پوشانده شدن مناطقی از بدن گیرنده ی خدمت که در مراحل تشخیصی و درمانی نیازی به مداخله ندارند، 

توسط مسئول بخش/ مسئول شیفت، اطمینان حاصل می شود.
11-رعایت حداقل زمان و مشخص کردن محدوده  موضع عمل در هنگام برهنه کردن بدن بیمار توسط, پزشک, 

دانشجو و پرستار / ماما انجام می شود.
در صورت درخواست اتاق خصوصی از سوی بیمار، در صورتیکه امنیت بیمار به مخاطره نیافتد و در مداخالت  -12

درمانی خللی ایجاد نکند و همچنین فراهم کردن اتاق خصوصی (ایزوله) مقدور باشد بیمار در اتاق 
خصوصی/ایزوله بستری خواهد شد.

تنها افراد مجاز مجوز ورود به حریم خصوصی بیمار را بارعایت طرح انطباق دارند. -13

هرگونه عکس برداری ممنوع می باشد. -14

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی و روش:
نظارت برحسن اجرای خط مشی وروش توسط دبیرکمیته اخالق پزشکی ورفتار حرفه ای وبا استفاده از چک لیست بصورت 

فصلی انجام وگزارش به تیم مدیریت اجرایی ارائه می گردد.
مترون، سرپرستان ومسئولین واحدها بایستی هرگونه نقص درزمینه رعایت وحفظ حریم خصوصی بیمار را به دبیرکمیته اخالق 

پزشکی ورفتار حرفه ای اعالم نمایند .
مسئولیت بروز آوری این روش اجرایی بر عهده مسئول بهبود کیفیت  ساالنه انجام می شود.

نظارت بر جدابودن اتاق بیماران زن و مرد در بخش های بستری بر عهده مسئول بخش می باشد.

منابع: 
استانداردهای بین المللی اعتبار بخشی بیمارستانها (JCI 2111) ، مولف محمد حسن امامی رضوی

                                         



تهیه کنندگان

رئیس اداره بهبود کیفیت و
ایمنی بیمار بهبودکیفیت راحله  حاجی آقابزرگی

مترون دفترپرستاری فاطمه  دماوندی اصیلی

مسئول حراست حراست مختار علیجان زاده

تایید کنندگان

ریاست ریاست اصغر مالزاده جلودار

ابالغ کننده

ریاست ریاست اصغر مالزاده جلودار


