
  

  در ايران منشور حقوق بيمارمسابقه 
 ....طبق منشور حقوق بيمار در ايران دولت موظف است كه - 1

    خدمات بهداشتي درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند -الف
  لف و محروم جامعه بيشتر تأمين كندختخدمات بهداشتي درماني را براي قشر م -ب
          اقشار متوسط جامعه بيشتر تأمين كندخدمات بهداشتي درماني را براي  -ج

 ؟ارائه خدمات سالمت بايد چگونه باشد - 2
    براساس نيازهاي جامعه صورت پذيرد -الف
    عادالنه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد -ب
    هردو گزينه -ج

 ؟هدف از منشور حقوق بيمار در ايران چيست  - 3
    خدمات سالمت و گيرندگان كنندگانارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائهحفظ،  -الف
    هاي واالي انساني و اسالمي حفظ ارزش  -ب
 توجه ويژه به اهداف خدمات سالمت -ج

 ؟كدام يك جزء حقوق بيمار است - 4
     حق بيمار است ،مطلوب خدمات سالمت دريافت -الف
      زان كافي در اختيار بيمار قرار گيرداطالعات بايد به نحو مطلوب و به مي -ب
  هر دو گزينه -ج

 ؟ارائه خدمات سالمت بايد چگونه باشد - 5
     منافع بيمار باشد برتري ها و اعتقادات مذهبي و فرهنگي باشد و مبتني برشايسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش -الف
        و براساس دانش روز باشدمراه با مهرباني هبر پايه صداقت، انصاف ، ادب و  -ب
   هردو گزينه -ج

 .گيرندگان خدمت باشد....... ارائه خدمات سالمت بايد با درنظر گرفتن متغيرهايي چون  - 6
    مليت، نژاد و جنس -ج      نژاد، سن و جنس  -ب      زبان، سن و جنس -الف

 )به ترتيب( ؟چگونه باشدهاي ضروري و فوري و در موارد غير ضروري بايد ارائه خدمات سالمت در مراقبت - 7
  براساس ضوابط تعريف شده باشد -بدون توجه به تأمين هزينه آن صورت گيرد-الف
        براساس ضوابط تعريف شده باشد-بدون توجه به  مليت و قوميت صورت گيرد  -ب
  شرايط خاصي ندارد -بدون توجه به مليت صورت گيرد -ج

    ؟هستندپذير جامعه شامل چه كساني هاي آسيبگروه - 8

 هر دو گزينه -ج    بيماران رواني، زندانيان، معلوالن ذهني و جسمي -ب  كودكان، زنان باردار، سالمندان -الف  

 ؟ كدام جمله صحيح است - 9
  باشدالزم نيست خدمات خاصي صورت بگيردالوقوع ميدر مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب -الف
    خواهد همراه گرددبيمار در حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي كه مي -ب
  



  
  باشد  و جنسيت هاي  فرهنگي، مذهبي و نوع بيماريارائه خدمات سالمت بايد با توجه به تفاوت -ج

 ؟ تگيري بيمار در ارائه خدمات سالمت جزء كدام دسته از حقوق اوسمحدوده انتخاب و تصميم -10
      اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد -الف
        دسترسي به نظام كارآمد و رسيدگي به شكايت حق بيمار است -ب
  گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شودحق انتخاب و تصميم -ج

 ؟استمرار درمان بايد به چه شكلي باشدهاي ضروري براي ارائه آموزش -11
هاي فردي وي از جمله زبان و اطالعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و در دو ويژگي -الف

  توان درك در اختيار وي قرار گيرد تحصيالت
    داشته باشد تواند به كليه اطالعات ثبت شده در پروژه باليني خود دسترسيبيمار مي -ب
  هر دو گرينه -ج

 ؟بيمار حق دارد از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه گردد اين جمله جز كدام دسته از حقوق بيمار است   -12
      بيمار و رعايت اصل رازداري باشد خصوصي ارائه خدمات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم -الف
    شكايات حق بيمار است دسترسي به نظام كارآمد و رسيدگي به -ب
 شودمحترم شمرده  در دريافت خدمات سالمت بايد حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار -ج

 ....كنندگان خدمات سالمت بايدخسارت ناشي از خطاي ارائه  -13

        رسيدگي شود و سپس اثبات شود ابتدا -الف
      شودترين زمان ممكن جبران مطابق قانون مقررات در كوتاه –ب 
  هر دو گزينه -ج

 ؟كدام يك از اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد -14
  هاي حمايتي در زمان پذيرشسيستم عرفيهاي قابل پيش بيني بيماران اعم از مقررات درماني و غير درماني و ضوابط بيمار و مضوابط و هزينه  -الف
      پرستار، دانشجو و نيروي خدماتي اي اعضاي گروه پزشكي مسئول ارائه خدمات مراقبت از جمله نگهبانان، پزشكبه حرفهمسئوليت و رت ،امن  –ب 
 .تمام اطالعات الزم پرسنل بدون هيچ محدوديتي بايد در اختيار بيمار قرار گيرد -ج

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :..........................شماره همراه : .............................محل خدمت       ................  :نام و نام خانوادگي 
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 دانشگاه علوم پزشكي كاشاندانشجويي معاونت فرهنگي  -دبيرخانه دانشگاهي جشنواره فرهنگي
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