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  »أُمه ولَدتهُ کیومٍ ذُنُوبِهِ مِن ج خَرَ یقضِْها لَم أَو قَضَاها حاجۀٍ فِی لِمرِیضٍ سعى من «
 

 روزي مانند شود، می خارج گناهانش از نسازد، چه و سازد برآورده را آن چه بکوشد، بیماري نیاز برآوردن براي کس هر «
 » است شده زاده مادر از که

  ) ص ( اسالم گرامی پیامبر

ی کارنان   وق    ور ید رجا ی  و ی و  ز ی رو تان  مار ا      ش                ا
 جـان  نجـات  و دارد قرار عبادات برترین زمره در انسانها جان نجات و دردمندان و بیماران به خدمت توفیق آنجائیکه از      
 بـه  خـدمت  الزمـه  اینکـه  به توجه با و است شده محسوب برابر نهاانسا تمامی جان نجات با مقدس شارع سوي از ، انسان یک

 کـه  فـداکاري  و عزیـز  کارکنان حقوق حفظ جهت به و باشد می انگیزه با و خدوم کارکنانی و آرام محیطی داشتن بیماران
 منشور کنار در که گردید تهیه ذیل شرح به بیمارستان پرسنل و کارکنان حقوق منشور باشند می بیماران خدمت در روز شبانه

            جانبازان و خانواده معظـم شـهداء هـشت سـال دفـاع مقـدس       منزلت و شان با متناسب خدمت ، آن رعایت با بیماران حقوق
 مـواردي  در میتواننـد  کارکنـان  و است مصونیت و توانایی ، اختیار معنی به منشور دراین حق . گردد فراهم سایر بیماران و 

  .بگذرند خود حق از بزرگوارانه
 

 کامـل  احتـرام  مورد همراهان و بیماران جانب از موثر و مطلوب مراقبت ارائه قبال دارند در حق بیمارستان پرسنل -1
 .گیرند قرار

                      دسـتورالعملهاي  و علمـی  اصـول  اسـاس  بـر  و قـانونی  وظـایف  چـارچوب  در فقـط  دارنـد  حـق  بیمارسـتان  پرسـنل  -2
 درمـانی  روشـهاي  و خدمت ارائه به  وبنیاد شهید و امور ایثارگرانپزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت مصوب 

 . نمایند اقدام
 . باشند داشته امن و آرام محیطی موثر و مطلوب مراقبت ارائه جهت دارند حق بیمارستان پرسنل -3
          یـا  و بیمـاران  توسـط  احتمـالی  داريکـر  و گفتـاري  پرخاشـگري  و تعـرض  هرگونه از دارند حق بیمارستان پرسنل -4

 . باشند امان در همراهان
            قواعـد  و اصـول  خـالف  اعمـال  دادن انجـام  از بیمـاران  اصـرار  و درخواسـت  دارند علیـرغم  حق بیمارستان پرسنل -5

 . نمایند امتناع میشود بیمار روحی یا جسمی دیدن آسیب موجب که اي حرفه
 ، بازرسـان  ، دولتـی  مـاموران  ، کارکنـان  ، مـسئولین  سوي از تکریم و مناسب سلوك از دارند حق انبیمارست پرسنل -6

 . شوند دار برخور یشان اهمراهان و بیماران
 وظـایف  انجـام  دلیل به که مواردي در ، مسئولین سوي از قضایی مساعدت و حمایت از دارند حق بیمارستان پرسنل -7

 . شوند برخوردار ، یرندگ می قرار پیگرد مورد شغلی
 وظـایف  بـا  مرتبط که هایی نامه آئین و درمانی نوین روشهاي و دستورالعملها آخرین از دارند قح بیمارستان پرسنل -8

 . شوند مند بهره مربوطه مقررات چوب چار در باشد می آنان شغلی
              د خـو حـدود شـرح وظـایف   در مـصوب   بر پایه اصول علمی و قـانونی و پروتکـل هـاي             دارند حقپرسنل بیمارستان    -9

 .تصمیم گیري هاي الزم را انجام دهند
اشخاص ، پرسنل بیمارستان   قانون هتک حرمت   609 و   608 قانون تمرد نسبت به مامورین دولتی،        607بر اساس ماده     -10 

  .در قبال تهدید و توهین افراد از طرف قانون حمایت میشوند
 

  پزشکی و توانبخشی شهید رجاییریاست بیمارستان روان


