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 بسوِ تعالي

 

 ّای تشخیص پسشکي آزهایشگاُ هراجعیي بِهٌشَرحمَق 

 

 :همذهِ

تَجِ ثِ حفظ حمَق ٍ سػبيت كشاهت اًؼبًي هشاجؼيي ٍ گيشًذگبى خذهبت آصهبيـگبّْب اص جولِ اٍلَيتْب ٍ 

سظبيتوٌذي ظشٍستْبيي اػت كِ ثِ هَاصات اػتمشاس ػيؼتوْبي هذيشيت كيفيت هيتَاًذ تبثيش ثؼضايي دس افضايؾ 

 .هشاجؼيي ٍ ًيض كبسآيي هشاكض آصهبيـگبّي داؿتِ ثبؿذ

ثش اػبع لبًَى اػبػي كـَسهبى تَجِ ثِ كشاهت ٍاالي اًؼبًي اص اص آًجب كِ ؼجك دػتَسات ديي هجيي اػالم ٍ 

ًظبم بي اسائِ دٌّذُ خذهبت دس ّْويت ٍيظُ اي ثشخَسداس اػت، آصهبيـگبُ ًيض ثِ ػٌَاى يکي اص هْوتشيي گشٍّا

 .ظُ اي داسا هيجبؿذ ، هؼئَليتي ٍي(هشاجؼيي/ ثيوبساى) ػالهت كـَس، دس لجبل ًفغ ٍ جبى گيشًذگبى خذهبت

ٍ ثب ّذف ساٌّوبي ًظبم هٌذي ثشاي ؿکل دّي سفتبس اخاللي كبسكٌبى آصهبيـگبُ اػت  ،هٌـَس حمَق هشاجؼيي

 .ى خذهبت ػالهت تٌظين ؿذُ اػتٍ تحکين ساثؽِ اًؼبًي هيبى اسائِ كٌٌذگبى ٍ گيشًذگب، استمب حفظ

 

 :هفاد هٌشَر

 .استهراجعیي حك شایستِ دریافت خذهات آزهایشگاّي بِ ًحَ  -1

 :كِ اسائِ ؿَد ثِ گًَِ اي خذهبت آصهبيـگبّي ثبيذ

 ثبؿذ يهل يٍ هؽبثك ثب اػتبًذاسدّب هؼتجش اػبع داًؾ  ثش. 

 ٍ اػتمبدات فشٌّگي ٍ هزّجي ثبؿذ ٍ ّب ثب احتشام ثِ اسصؽ ؿبيؼتِ ؿبى ٍ هٌضلت اًؼبى. 

 ِثبؿذ هٌبػت ثشخَسدصذالت، اًصبف، ادة ٍ ّوشاُ ثب   ثش پبي. 

  پشّيض اص ّشگًَِ ػْل اًگبسي ثبؿذ ٍجذاى كبسي ،جبغعًظن ٍ اًثش اػبع ٍ. 

  ٍ ًِلَهي، فشٌّگي، هزّجي ٍ ًَع ثيوبسي ثبؿذ ي،اص جولِ جٌؼيت ًبسٍا فبسؽ اص ّشگًَِ تجؼيطػبدال. 

  ِپزيش جبهؼِ داؿتِ ثبؿذ ّبي آػيت اي ثِ حمَق گشٍُ ٍيظُتَج. 

 ثبؿذ هتٌبػت ٍ تؼشيف ؿذُ دّي گضاسؽدس حَصُ پزيشؽ ٍ هشاجؼيي اًتظبس  صهبى. 

  تَػػ هؼئَل فٌي آصهبيـگبُ تبييذ ؿذُ ثبؿذ آصهبيؾ ّب ًتبيج. 

 گشددتجؼيت  ٍ همشسات هشثَؼِ اص ًظبهبت دٍلتي ٍ صٌفي. 

  اؼالع ٍ دس اػشع ٍلت ّشگًَِ ًيبص ثِ تکشاس آصهبيؾ ٍ يب ػذم پبػخ گَيي ثِ هَلغ، ثِ ؼَس ؿفبف

 .سػبًي ؿَد

  گشددآهبدُ ٍ اسائِ  صهبى تؼييي ؿذُاٍسطاًؼي دس  ْبيآصهبيـجَاة. 

   ؿذُ گضاسؽ  همتعيثِ ًحَ  ٍ ثِ صَست فَسي ذ،ًكِ دس هحذٍدُ ثحشاًي لشاس داس ْبييآصهبيـًتبيج

 .سػبًذُ ؿَديب پضؿک هؼبلج ٍ ثِ اؼالع ثيوبس 
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 ثصَست كبهالً هحشهبًِ آصهبيؾ هَثش ثبؿذ يجبًتتفؼيش ػت دس كِ هوکي ا اؼالػبت هَسد ًيبصي ،

 .دسيبفت گشدد

 . گیرد لرار هراجعیياطالعات بایذ بِ ًحَ هطلَب ٍ بِ هیساى كافي در اختیار  -2

 :ثبؿذهحتَاي اؼالػبت ثبيذ ؿبهل هَاسد ريل 

 هشاجؼيي ثِ ًحَ همتعي هفبد هٌـَس حمَق 

 ًحَُ پيـگيشي اص ػَاسض ،، ػَاسض ًبؿي اص ًوًَِ گيشياص ًوًَِ گيشي لجل ؿشايػ ٍ ًحَُ آهبدگي 

 بٍْ ّضيٌِ آصهبيـ

 ي افشاد اسائِ دٌّذُ خذهبتًبم، هؼئَليت ٍ ستجِ حشفِ ا 

 ظَاثػ ٍ ّضيٌِ ّبي لبثل پيؾ ثيٌي ٍ ظَاثػ ثيوِ اي 

  الذاهبتي كِ هبّيت پظٍّـي ٍ يب آهَصؿي داسًذآگبّي اص 

 . در دریافت خذهات آزهایشگاّي بایذ هحترم شوردُ شَد هراجعیيگیری آزاداًِ  حك اًتخاب ٍ تصوین  -3

 :ثبؿذ گيشي دسثبسُ هَاسد ريل هي هحذٍدُ اًتخبة ٍ تصوين

 اخاللي خَد هيذاًذ كِ اص  ، ثؽَسيکِ آصهبيـگبُ ٍظيفِهختلف اًتخبة آصهبيـگبُ ثشاي اًجبم آصهبيـبت

ّشگًَِ فؼبليت غيش حشفِ اي ٍ غيش اخاللي جْت جلت هشاجؼيي ٍ ثيوبساى ثِ آصهبيـگبُ خَدداسي 

 .ًوبيذ

 ثب اؼويٌبى اص ايٌکِ ٍ آهَصؽ ؿشكت يب ػذم ؿشكت دس ّش گًَِ پظٍّؾ صهيٌِدس  تصوين گيشي ،

 .ٍي تأثيشي دس تذاٍم ٍ ًحَُ دسيبفت خذهبت ًخَاّذ داؿت اًتخبة

ٍ ٍ رعایت اصل رازداری  اجعیيرهخذهات آزهایشگاّي بایذ هبتٌي بر احترام بِ حرین خصَصي  -4

 . باشذاهاًتذاری 

  كهِ  اؼالػبت هشثَغ ثهِ ههشاجؼيي الضاههي اػهت هگهش دس ههَاسدي        توبهي دسهَسدسػبيت اصل ساصداسي

 .(هبًٌذ گضاسؽ ثيوبسيْبي ٍاگيشداس ٍ ثجت هَاسد ػشؼبًي)لبًَى آى سا اػتثٌب كشدُ ثبؿذ 

 ِظهشٍسي اػهت ثهذيي هٌظهَس     . احتشام گزاؿتِ ؿَد هشاجؼييي هشاحل ثبيذ  ثِ حشين خصَصي  دس كلي

 .فشاّن گشدد ٍ سػبيت ؼشح اًؽجبق هشاجؼييحشين خصَصي  حفظاهکبًبت الصم جْت 

 افشادي كِ ثِ حکن لهبًَى هجهبص تلمهي     فشد ٍافشاد هجبص اص ؼشف  ،، ٍليفشدػ ثِ خَد جَاة آصهبيـْب فم

 .اسائِ ؿَدًذ ؿَ هي

 .است هراجعیيدسترسي بِ ًظام كارآهذ رسیذگي بِ شکایات ٍ پیشٌْادات حك  -5

  ّش فشد حك داسد دس صَست ادػبي ًمط حمَق خَد كِ هَظَع ايي هٌـَس اػت، ثذٍى اختالل دس

 .دسيبفت خذهبت ػالهت ثِ همبهبت ري صالح ؿکبيت ًوبيذكيفيت 

 حك داسًذ اص ًحَُ سػيذگي ٍ ًتبيج ؿکبيت خَد آگبُ ؿًَذ افشاد. 

  هؽبثك همشسات دس خؽب، خؼبست ًبؿي اص خؽبي اسائِ كٌٌذگبى خذهبت ثبيذ پغ اص سػيذگي ٍ اثجبت

 .تشيي صهبى هوکي ججشاى ؿَد كَتبُ


