وثيقة حقوق وواجبات المرضى
Patient Bill of Rights and Responsibilities Arabic Version

نود أن نشجعك ،كمريض لدى مستشفى جونز هوبكنز ،على التحدث بصراحة مع فريق الرعاية الصحية املسؤول عنك
واملساهمة في اختيارات العالج املقدمة لك ،وكذلك بتعزيز سالمتك الشخصية من خالل حسن اطّ العك ومشاركتك
في الرعاية اخلاصة بك .وألننا نريد أن تعتبر نفسك شريكا ً في رعايتك الصحية ،فإننا نريد أن تعرف حقوقك باإلضافة إلى
الواجبات املترتبة عليك خالل فترة إقامتك في املستشفى .ندعوك أنت وعائلتك لالنضمام إلينا كأعضاء فاعلني ضمن
فريق الرعاية الصحية اخلاص بك.

حقوقك
•في احلصول على رعاية الئقة تتسم باالحترام والرحمة ضمن بيئة
آمنة بغض النظر عن السن أو اجلنس أو العرق أو األصل القومي أو
الهوية اجلنسية أو اإلعاقة.
•في تلقّ ي الرعاية في بيئة آمنة خالية من أشكال اإلساة أو اإلهمال
أو سوء املعاملة.
•أن يتم مخاطبتك باسمك الصحيح وأن تكون في بيئة حتافظ على
الكرامة و تضيف إلى إيجابية الصورة الذاتية.
•في معرفة أسماء األطباء واملمرضني وجميع أعضاء فريق الرعاية
الطبية املسؤولني عن توجيه و /أو تقدمي الرعاية الصحية لك.
•في إبالغ فرد من العائلة أو أي شخص من اختيارك وطبيبك املعني
وبشكل فوري اذا مت إدخالك املستشفى.
•في تواجد شخص معك لتقدمي الدعم املعنوي خالل فترة إقامتك
في املستشفى إال إذا أث ّر وجود الزائر اخلاص بك على أي من حقوقك أو
سالمتك أو صحتك أو تلك املعنية باآلخرين.
•أن يتم إخبارك من قبل طبيبك عن تشخيص حالتك و التوقعات
املرجوة وفوائد ومخاطر العالج .لك احلق في منح موافقة كتابية قبل
ّ
البدء بأي إجراء غير طارئ.
•في تقييم األلم اخلاص بك واملشاركة في القرار حول طرق معاجلته.
•أن تكون رعايتك خالية من أي شكل من أشكال القيود و العزلة اذا
كانت غير مطلوبة طبيا.
•وجود احلرص الكامل للحفاظ على سرّية مناقشات وفحوصات
بك .ميكنك طلب وجود مرافق معك خالل أي
وطرق العالج اخلاصة �
نوع من الفحوصات.

•في احلصول على خدمات احلماية والدفاع عن حقوقك في حاالت
سوء املعاملة أو اإلهمال .يقدم املستشفى قائمة مبقدمي هذه
اخلدمات.
•وألسرتك وألصدقائك  ،بعد منح موافقتك ،املشاركة في اتخاذ
القرارات املتعلقة برعايتك وعالجك و اخلدمات املق ّدمة مبا في ذلك
حق رفض العالج إلى احلد املوجب به قانونيا .وإذا غادرت املستشفى
خالفا لرأي طبيبك ،فإن املستشفى واألطباء غير مسؤولني عن النتائج
الطبية املترتبة على هذا القرار.
•في قبول أو رفض املشاركة في دراسات األبحاث الطبية ،وبإمكانك
االنسحاب من الدراسة البحثية في أي وقت ولن يؤثر هذا على
حصولك على مستوى الرعاية املعتمد.
• في أن يتم التواصل معك بلغة ميكنك فهمها  .توفر املستشفى
لغة اإلشارة ومترجمني للغات األجنبية عند احلاجة وبدون مقابل.
وستكون املعلومات املقدمة لك مالئمة لعمرك ،ومناسبة ملدى
ومبسطة .اذا كان لديك أي اعتالل في
استيعابك وبلغة مفهومة
ّ
البصر ،الكالم ،السمع و /أو أية اعتالالت أخرى ،ستحصل على وسائل
مساعدة أخرى لضمان تلبية احتياجات الرعاية اخلاصة بك.
•بإعداد “توجيهات مسبقة” وبتعيني شخص ألخذ قرارات الرعاية
الصحية بالنيابة عنك اذا لم تكن قادرا على ذلك .نقدم لك
املعلومات وخدمة تعبئة منوذج التوجيهات املسبقة اذا لم تكن قد
أعددته مسبقا ً.
•في املشاركة بترتيب خروجك من املستشفى .ولك أن تتوقع إخبارك
بذلك وضمان توفير الوقت املناسب خلروجك أو نقلك إلى قسم آخر أو
نقلك ملستوى رعاية آخر .وقبل خروجك من املستشفى ،سوف حتصل
على معلومات متابعة الرعاية التي قد حتتاج لها.

•في احلصول على معلومات تفصيلية بخصوص تكاليف املستشفى ورسوم
األطباء.
•حفظ سرية جميع وسائل التواصل معك وملفات رعايتك إال إذا كان التصريح
بها وفق ما يسمح به القانون .لك حق رؤية و احلصول على نسخة من
سجالتك الطبية .بإمكانك زيادة املعلومات املوجودة على ملفك الطبي وذلك
باالتصال بقسم السجالت الطبية – .Medical Records Department
•في قبول أو رفض منح املوافقة على إعداد التسجيالت والصور الفوتوغرافية
واألفالم أو أية صور أخرى يتم إنتاجها أو استخدامها لغايات داخلية أو
خارجية أخرى عدا التعريف بك أو بتشخيص حالتك أو العالج الذي تتلقاه .لك
حق االنسحاب من قبول املشاركة ولغاية مهلة زمنية معقولة قبل أن يتم
استعمالها.
•بحث أمر أخالقي ذو عالقة برعايتك ،يتواجد عضو تابع خلدمات الشؤون
األخالقية في جميع األوقات  .ميكنك االتصال به عن طريق جهاز االتصال
البيجر وذلك بطلب الرقم  .410-283-6104بعد سماع ثالث رن ّات ،أدخل رقم
هاتفك متبوع بإشارة املربع ( .)#سيقوم عضو الشؤون األخالقية باالتصال
بك من بعدها.
•في احلصول على اخلدمات الدينية .يتواجد القسيس لتقدمي املساعدة
الفورية أو لالتصال برجل الدين اخلاص بك .ميكنك االتصال بالقسيس على
الرقم  410-955-5842ما بني الساعة  8صباحا –  5مساء خالل أيام الدوام
الرسمي .ولألوقات األخرى ،الرجاء الطلب من املمرض املسؤول عنك االتصال
بالقسيس املناوب.
•في التعبير عن أية مخاوف تتعلق بالرعاية التي تتلقاها.
بإمكانك التحدث مع الطبيب أو املمرض املسؤول أو مدير القسم�
معينة .وميكنك كذلك االتصال
�
إذا كانت لديك مشكلة ما أو شكوى
بقسم عالقات املرضى على الرقم�  410-955-2273أو عن طريق
البريد اإللكتروني.patientrelations@jhmi.edu :
وإذا لم يتم حل اإلشكال على النحو الذي يرضيك ،بإمكانك كذلك االتصال ب:
وزارة الصحة البدنية والصحة العقلية التابعة لوالية ميريالند�
()Maryland Department of Health & Hygiene
(مكتب جودة الرعاية الصحية) Office of Health Care Quality
(قسم شكاوى املستشفيات) Hospital Complaint Unit
Spring Grove Hospital Center
Bland Bryant Building
Catonsville, Maryland - 21228
هاتف410-402-8000 :

واجباتك
•يتوقع منك توفير معلومات كاملة ودقيقة مبا في ذلك
اسمك الكامل ،العنوان ،رقم هاتف املنزل ،تاريخ امليالد ،الرقم
الوطني ،شركة التأمني ومعلومات عن صاحب العمل عند
طلب ذلك منك.
•يجب أن تقدم للمستشفى أو الطبيب نسخة من “منوذج
التوجيهات املسبقة” اخلاص بك إذا كنت قد أعددته.
•يتوقع منك توفير معلومات كاملة ودقيقة عن تاريخك
الطبي والصحي مبا في ذلك الوضع الصحي احلالي واألمراض
السابقة واإلقامة السابقة باملستشفى واألدوية والفيتامينات
واملنتجات العشبية وأية أمور أخرى ذات صلة بصحتك ومبا في
ذلك أيضا مخاطر السالمة املتوقعة.
•يتوقع منك طرح األسئلة اذا لم تكن املعلومات أو
التعليمات مفهومة بشكل وافي .ينبغي أن تخبر طبيبك
إذا ما شعرت بعدم قدرتك على متابعة خطة العالج ،وتقع
املسؤولية عليك كذلك إذا لم تتابع النظام العالجي والرعاية
واخلدمات املقدمة لك.
الفعالة في خطة السيطرة على األلم
•يتوقع منك املشاركة
ّ
اخلاص بك واالستمرار بإعالم األطباء واملمرضني املسؤولني
عنك عن مدى فاعلية نظام العالج امل ّتبع.
•الرجاء إبقاء املتعلّقات الثمينة في املنزل وإحضار األشياء
املهمة فقط خالل فترة إقامتك في املستشفى.
• يتوقع منك التعامل مع جميع املوظفني في املستشفى،
واملرضى اآلخرين والزوار بأسلوب الئق وباحترام .ويتوقع منك
االلتزام بكافة قوانني املستشفى و تعليمات السالمة وأن
تضع في االعتبار مستوى الضجة واخلصوصية وعدد الزوار.
•يتوقع منك توفير معلومات كاملة ودقيقة عن تغطية
التأمني الصحي اخلاص بك وأن تقوم بتسديد االلتزامات املالية
املترتبة عليك في الوقت املناسب.
•أنت املسؤول عن احملافظة على املواعيد وااللتزام بوقت
املواعيد واالتصال مبقدم الرعاية الصحية اذا لم تستطع
احملافظة على املواعيد.

(اللجنة املشتركة) The Joint Commission
(مكتب مراقبة اجلودة) Office of Quality Monitoring
One Renaissance Boulevard
Oakbrook Terrace, IL 60181
هاتف1-800-994-6610 :
البريد اإللكترونيcomplaint@jointcomssion.org :

Oc tober 2011
Tr a nsl ated 10/3/12

