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حقوق ومسؤول�ا تالم��ض 
لضمان سالمة الم��ض �شجعكم ع� التحدث ب�احة مع ف��ق الرعا�ة الصح�ة الخاص بكم، وع� اإلطالع بجميع األمور، والمشاركة 

ي قرارات الرعا�ة وخ�ارات العالج. 
ي ف��ق الرعا�ة الصح�ة الخاص بك من خالل اإلطالع ع� الحقوق �ف

ندعوك لالنضمام كعضو فّعال �ف
 والمسؤول�ات كما �ي موضحة  أدناە للم��ض وممثليهم. 

 أنت أو من ينوب عنك لد�كم الحقوق التال�ة: 
ام واألمان  رعا�ة تح�ن باإلح�ت

ام والرأفة.  .1 ي رعا�ة تتسم بالرفق واإلح�ت
 تل�ت

. إصطحاب  .2  أحد أفراد أ�تك أو صد�قك وسيتم إبالغ طبيبك عند دخولك المستش�ف
3.  .( ي أو الجن�ي

ي أو العق�ي أو البدئف
ي بيئة آمنة خال�ة من سوء المعاملة واإلهمال (اللف�ف

ي الرعا�ة �ف
 تل�ت

ي باألشعة وتقد�م العالج الالزم إلستقرار الحاالت الطب�ة الطارئة وحاالت الوضع.  .4  إجراء الفحص الطئب
 التخلص من القيود والعزلة ما لم تكن الزمة من أجل تحقيق السالمة.  .5
ي بك.  .6  التعرف ع� أسم ووظ�فة كل شخص �عتئف
ي رعايتك.  .7

ف �ف هم من المتدر�ني  معرفة مئت �شارك الطالب أو المق�مون أو غ�ي
ام ثقافتك ومبادئك الشخص�ة ومعتقداتك ورغباتك.  .8  إح�ت
الحصول ع� الخدمات الروح�ة.  .9

ي تتعلق بالرعا�ة المقدمة لك. إجراء م .10  حادثات مع خدمة األخالق�ات �شأن المواضيع الئت
ف ع� أساس العرق أو اللون أو األصل القو�ي أو العمر أو الجنس أو الميول الجنس�ة أو اله��ة الجنس�ة أو  .11 المعاملة دون أي تمي�ي

ي 
  أو اللغة أو القدرة المال�ة ع� الدفع. التعب�ي أو اإلعاقة البدن�ة أو العقل�ة أو الدين أو اإلنتماء العر�ت

الحصول ع�  قائمة بخدمات الحما�ة والدفاع، عند الحاجة. وسوف �ساعد هذە الخدمات بعض المر�ف (مثل األطفال  .12
) ع� ممارسة حقوقهم وحمايتهم من سوء المعاملة واإلهمال.  ف ف والمعاقني  والمسنني

 تش�ف واألطباء. ع� المعلومات المتعلقة بتكال�ف المس الحصول .13
ي الرعا�ة.  .14

 طلب الحصول ع� تقدير لتكال�ف المستش�ف قبل تل�ت

ي رعايتك
 التواصل والمشاركة الفعالة �ن

ف  .15 جمني ي �ستوعبها. و�شمل ذلك مساعدة التواصل، ع� غرار لغة اإلشارة والم�ت الحصول ع� المعلومات خالل ز�ارتك بالط��قة الئت
ف للغة األجنب�ة، إ� جانب  . الفور�ني

�
 مساعدات الرؤ�ة ومساعدات ال�الم والسمع المقدمة مجانا

16.  : ي
الحصول ع� معلومات من الطب�ب الخاص بك أو مقدم الخدمة عن اآلئت

 التشخ�ص الخاص بك  •
 نتائج فحوصاتك •
 والنتائج غ�ي المتوقعة من الرعا�ة المحتملة نتائج الرعا�ة •

ي وضع خطة الرعا�ة الخاصة بك وخطة الرسوم .17
ي أي وقت.  المشاركة �ف

 أو طلب تقدير خطة الرسوم �ف
ي القرارات المتعلقة بالرعا�ة.  .18

اك عائلتك �ف  إ�ش
ي الوقت المناسب  ط�ح األسئلة والحصول ع� .19

عن أسئلتك أو طلباتك. اإلجابة �ف
ي منه.  .20

 معالجة  األلم الذي تعائف
ي رفض الرعا�ة.  .21

 الحق �ف
ي  .22

، ما لم يتدخل هذا الشخص �ف ي
 الحقوق أو السالمة أو الصحة الخاصة بك أو اآلخ��ن. تواجد شخص معك للدعم العاط�ف

ة الفحوصات أو اإلختبارات أو اإلجراءات.  .23  طلب مرافق ليتواجد معك أثناء ف�ت
 .إخت�ار الشخص الداعم لك والزائ��ن وتغي�ي رأ�ك حول األشخاص المسم�ح لهم ب��ارتك .24
ي ب�تخاذ قرارات الرعا�ة الصح�ة الخاصة بك إ .25 ي حالة ال �سمح لك ب�تخاذ مثل هذە القرارات تحد�د الشخص المعئف

ذا  كنت �ف
 (و�طبق ع� ذلك الشخص جميع حقوق الم��ض). 



  نها�ة الح�اة  قرارات
 بالوص�ة أو  .26

�
ها (المعروفة أ�ضا   توك�ل رس�ي دائم للرعا�ة الصح�ة)كتابة التوجيهات الُمسبقة أو تغي�ي

ع باألعضاء .27 ي الت�ب
 واإل�فاء بذلك، إن أمكن.  اإلفصاح عن رغبتك �ف

ة   الموافقة المستن�ي
ي أي إجراءات صح�ة غ�ي عاجلة .28

ة) قبل تل�ت ي ذلك: إعطاء اإلذن (الموافقة المستن�ي
 ، بما �ف

 المخاطر والفوائد العالج�ة  •
 بدائل العالج •
 مخاطر وفوائد تلك البدائل •

ار برعايتك.  .29 ي دراسة بحث�ة بدون اإل�ف
اك �ف الموافقة أو رفض اإلش�ت

 الموافقة أو رفض السماح بالصور ألغراض أخرى غ�ي رعايتك.  .30

 الخصوص�ة وال��ة
ي خصوص�ة و��ة العالج والتواصل ف�ما يتعلق برعايتك.  .31

 الحق �ف
ف الص�ي لقابل�ة النقل والمساءلة  .32  HIPAAالحصول ع� �سخة من إشعار ممارسات الخصوص�ة الخاصة بقانون إخضاع التأمني

ي تتضمن معلومات ع . والئت ي ن ك�ف�ة اإلّطالع ع� سجلك الطئب

 الشكاوى والتظلمات 
ف  دون التأث�ي ع� رعايتك. و�ذا کان لد�ك مشکلة أو شکوى، �مکنك التحدث إ�  .33 تقد�م شكواك ومراجعتها من قبل المسؤولني

ف أو مدیر القسم.    طبیبك أو مدیر الممرضني
: 410-955-2273رقم الالمر�ف ع�  عالقات مكتبكما �مكنك التواصل مع  .34 ي

وئف �د االل��ت ، أو التواصل ع�ب ال�ب
PatientRelations@jhmi.edu . 

 إذا لم يتم حل مشكلتك ع� نحو ينال رضائك، �مكنك اإلتصال بأطراف خارج�ة أخرى مثل:  .35

ي خروج م��ض سابق ألوانه:  •
ن جودة المستش�ن (كيو آي او) لقرارات التغط�ة أو الطعن �ن   منظمة تحسني

Livanta/BFCC-QIO 
6830 W. Oquendo Rd., Ste 202 

Las Vegas, NV 89118 
 (888)396-4646

 حكوم�ة كالة و  •
الند  وزارة الصحة البدن�ة والصحة العقل�ة التابعة لوال�ة م�ي

 الجودة، ف�ع شكاوى المستشف�اتقسم ضبط 
Maryland Department of Health & Mental Hygiene 

Office of Health Cre Quality, Hospital Complaint Unit 
0712 Samuel Morse Drive 

ي 
 الطابق الثائف

Columbia, Maryland 21046 
 : ي

 8218-402-877-1الرقم المجائف
 وكالة اإلعتماد:  •

كة لجودة الرعا�ة وسالمة المر�ف مكتب اللجنة  المش�ت
The Joint Commission Office of Quality and Patient Safety 

One Renaissance Blvd 
Oakbrook Terrace, IL  60181 

 630-792-5636فا�س: 
ي  )م��ضال �شأن سالمةاإلبالغ عن حدث ( "Report a Patient Safety Event" استخدام رابط

 Action"�ف
Center) "مركز اإلجراءات(  :  ع� الصفحة الرئ�س�ة للموقع التا�ي

report_a_complaint.aspx /www.jointcommission.org 



ن العن�ي • �مكنك تقد�م شكوى خاصة بالحقوق المدن�ة لوزارة الصحة  ،إذا كانت لد�ك مخاوف �شأن التمي�ي
 وخدمات اإل�سان األم��ك�ة: 

Office for Civil Rights (مكتب الحقوق  المدن�ة) 
200 Independence Ave., SW 

Room 509F, HHH Building  
Washington, DC 20201  

1-800-368-1019 
1-800-537-7697 )TDD م) ج  هاز االتصاالت الخاص بالصُّ

 OCRMail@hhs.gov 
 :  �مكنك الحصول ع� نماذج الشكوى من الرابط التا�ي

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
 

   يتحمل الم��ض المسؤول�ات التال�ة: 
ف وصاحب العمل.  .1 كة التأمني  تقد�م معلومات دق�قة وكاملة عن صحتك وعنوانك ورقم الهاتف وتار�ــــخ الم�الد و�ش

 
ي حالة عدم  .2

ام بالموعد. اإلتصال �ف ف  إستطاعتك اإلل�ت
 

ام  .3 ف حئت إح�ت ، بدءا� من األطباء والممرضات والتقنيني  األشخاص الذين �قدمون وجبات الطعام وعام�ي النظافة.  طاقم المستش�ف
 

ي ذلك مراعاة مستو  .4
 الضوضاء والخصوص�ة وعدد الزوار.  ىمراعاة اللغة وسلوك اآلخ��ن والممتل�ات، بما �ف

 
ي  .5

ي سلوكك �ف
 حالة الشعور بالغضب.  التحكم �ف

 
 تقد�م �سخة من التوجيهات الُمسبقة.  .6

 
ء ما.  .7 ي

ي حالة عدم فهم �ش
 ط�ح األسئلة �ف

 
ي صحتك.  .8

ات غ�ي متوقعة �ف  اإلبالغ عن وجود تغي�ي
 

9.  .    إتباع قواعد المستش�ف
 

ي تنتج عن رفض الرعا�ة أو عدم إتباع التعل�مات.  .10  تحمل مسؤول�ة العواقب الئت
 

ل. ترك األش�اء الثمين .11 ف ي الم�ف
 ة �ف

 
ي المستش�ف أو المر�ف اآلخ��ن.  .12

 حفظ خصوص�ة جميع المعلومات الخاصة بموظ�ف
 

13.  . ي المستش�ف
 عدم التقاط الصور أو مقاطع ف�ديو أو �سج�الت دون الحصول ع� إذن من موظ�ف

 
امات المال�ة الخاصة بك.  .14 ف  سداد كشوفات الحساب  أو العمل معنا إل�جاد تم��ل لسداد اإلل�ت
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