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 در بیمارستان استنفورداطالعیھ استانداردھای رفتاری 
Notice of Behavioral Standards at Stanford Medicine (Farsi) 

 محلی برای احترام متقابل  
کنیم. ما متعھدیم کھ با احترام، صداقت، وقار و مھربانی با   ھای بھداشتی شما، باالترین استانداردھا را رعایت میعنوان شریک مراقبتبھ

 شما رفتار کنیم. 

عنوان محلی برای احترام متقابل خواستاریم. از  کنندگان شما را برای حفظ این مکان بھ  ما حمایت شما، بیماران خود و خانواده یا مالقات
 خواھیم کھ در برخورد با افراد دیگر با احترام، صداقت، وقار و مھربانی رفتار کنید.   شما می

 بدرفتاری و تبعیض 
Stanford Health Care دھندگان خدمات مجاز نیست. این کار  محلی برای درمان است. بدرفتاری و تبعیض نسبت بھ کارکنان یا ارائھ

دیگری مجاز نیست. این موضوع  روش  یا در ھر ، ونگاری کتبی یق تلفن، یا نامھ، چھ از طرMyHealthصورت حضوری، در   چھ بھ
 کننده است کھ: شامل ھر گونھ رفتار بیمار یا مالقات

 با محیط ایمن تداخل داشتھ باشد •
 دھندگان را از فراھم نمودن خدمات مراقبتی بھ بیمار محدود کند  کارکنان یا ارائھ •
 آمیز باشد  بیمار یا در تیم مراقبت است توھین بابرای ھر کسی کھ  •
 آمیز یا نژادپرستانھ باشد  دھندگان تبعیض نسبت بھ کارکنان یا ارائھ •

 ھایی از بدرفتاری و تبعیض نمونھ 
 پرخاشگری یا تعصب)  عنوان مثال: خرده دھندگان خدمات (بھ ھنژادپرستی نسبت بھ کارکنان یا ارائ •
ھای تبعیض نسبت بھ یک نفر بر اساس ابراز جنسیت و ھویت جنسی، گرایش جنسی، نژاد، مذھب، سن، ناتوانی یا سایر ویژگی •

 او 
 ) غرغر کردنعنوان مثال: دشنام دادن، فحش دادن، تحقیر کردن یا  توھین لفظی (بھ •
 شود کارکنان احساس ناامنی یا ناراحتی کنند، یا تعقیب آنھا) عنوان مثال: اعمالی کھ باعث می  سوء استفاده عاطفی (بھ •
 جنسی) الفاظعنوان مثال: لمس ناخواستھ یا  سوء استفاده جنسی (بھ •
 مثال: کوبیدن درھا، سد راه شدن، فریاد زدن، یا قلدری)  عنواناعمال تھدیدآمیز (بھ •
 عنوان مثال: ضربھ زدن، لگد زدن یا تف کردن) آزار جسمی (بھ •

 پاسخ ما بھ بدرفتاری و تبعیض
نجر تواند مگیرد. ھرگونھ بدرفتاری یا تبعیض میھنگامی کھ بدرفتاری یا تبعیض رخ دھد، تیم درباره نحوه واکنش نشان دادن تصمیم می

 بھ عواقبی از جملھ موارد زیر شود: 

 عنوان مثال: مدیران یا مأموران امنیتی)  گزارش رفتار بھ سایر کارکنان (بھ •
 اخراج از ساختمان  •
ای کھ با  کننده عنوان مثال: مالقات دھندگان بدرفتاری کنند (بھ کنندگانی کھ با کارکنان و ارائھ ایجاد محدودیت برای مالقات •

 رفتاری کند، اجازه مالقات با بیمار را ندارد) کارکنان بد
عنوان مثال: بیمارانی کھ با طور موقت (بھ درخواست از بیماران برای ترک مرکز بھ جای دریافت مراقبت، درمان یا خدمات بھ •

 دھندگان بدرفتاری کنند، مجاز بھ مراجعھ بھ قرار مالقات خود نخواھند بود)    ارائھ
 ، بھ جز خدمات اورژانسی Stanford Health Careھای سرپایی در ممنوعیت ارائھ خدمات مراقبتی بھ بیمار در کلینیک •
 تماس با پلیس   •

 درخواست ما  
 کنندگان انتظار داریم: خانواده یا مالقات، از شما و Stanford Health Careعنوان یک بیمار در بھ

 دھندگان گزارش دھید کنید بھ یکی از کارکنان یا ارائھ بینید یا تجربھ می ھرگونھ بدرفتاری و تبعیض را کھ می •
 کمک کنید موجود است احترام متقابل یک محیط کھ در آن •
 نکنید یا نسبت بھ آنھا تبعیض قائل نشوید  دھندگان یا افراد دیگر بدرفتاری   با ھیچ یک از کارکنان، ارائھ •
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