
 

 

  31/05/2017: تمت المراجعة

 

  JHACHالنموذج

 حقوق المرضى ومسؤولیاتھم

لضمان سالمة المریض نشجعكم على التحدث بصراحة مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بكم، وعلى االطالع بجمیع األمور، والمشاركة في قرارات 
الخاص بك من خالل االطالع على حقوق ومسؤولیات كن عضًوا فعاالً في فریق الرعایة الصحیة الرعایة وخیارات العالج. 

 .المرضى وممثلي المرضى الموضحة  أدناه

 

 :تتمثل الحقوق التي تتمتع بھا شخصیًا أو من ینوب عنك في اآلتي
 

 رعایة تحظى باالحترام واألمان 
 .تلقي رعایة تتسم بالرفق واالحترام والرأفة .1
 .إبالغ طبیبك عند دخولك المستشفىاصطحاب أحد أفراد أسرتك أو صدیقك وسیتم  .2
 ).اللفظي أو العقلي أو البدني أو الجنسي(تلقي الرعایة في بیئة آمنة خالیة من سوء المعاملة واإلھمال  .3
 .إجراء الفحص الطبي باألشعة وتقدیم العالج الالزم الستقرار الحاالت الطبیة الطارئة وحاالت الوضع .4
 .الزمة من أجل تحقیق السالمة التخلص من القیود والعزلة ما لم تكن .5
 .التعرف على اسم ووظیفة كل شخص یعتني بك .6
 .معرفة متى یشارك الطالب أو المقیمون أو غیرھم من المتدربین في رعایتك .7
 .احترام ثقافتك ومبادئك الشخصیة ومعتقداتك ورغباتك .8
 .  الحصول على الخدمات الروحیة .9

 . المواضیع التي تتعلق بالرعایة المقدمة لكإجراء محادثات مع خدمة األخالقیات بشأن  .10
المعاملة دون أي تمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو الجنس أو المیول الجنسیة أو الھویة الجنسیة أو  .11

 .ى الدفعالتعبیر أو اإلعاقة البدنیة أو العقلیة أو الدین أو االنتماء العرقي أو اللغة أو القدرة المالیة عل
 )مثل األطفال والمسنین والمعاقین(تساعد ھذه الخدمات بعض المرضى . الحصول على  قائمة بخدمات الحمایة والدفاع، عند الحاجة .12

 .على ممارسة حقوقھم وحمایتھم من سوء المعاملة واإلھمال
 .طلب تقدیر رسوم المستشفى قبل تلق الرعایة .13

 

 التواصل والمشاركة الفعالة في رعایتك
یشمل ذلك لغة اإلشارة والمترجمین الفوریین للغة األجنبیة ومساعدات الرؤیة . الحصول على المعلومات بالطریقة التي تستوعبھا .14

 .والكالم والسمع المقدمة مجانًا
 :  الحصول على معلومات من الطبیب الخاص بك أو مقدم الخدمة عن اآلتي .15

 التشخیص الخاص بك  •
 نتائج فحوصاتك •
 ةنتائج الرعای •
 النتائج غیر المتوقعة من الرعایة •

 .المشاركة في وضع خطة الرعایة الخاصة بك وخطة الرسوم أو طلب تقدیر خطة الرسوم في أي وقت .16
 .إشراك عائلتك في القرارات المتعلقة بالرعایة .17
 . عن أسئلتك أو طلباتكاإلجابة في الوقت المناسب  طرح األسئلة والحصول على .18
 .معالجة ألمك .19



 
 .الرعایةرفض  .20
 .اصطحاب شخًصا یعینك عاطفیَّا، ما لم یتدخل ھذا الشخص في حقوقك أو حقوق اآلخرین أو في ما یتعلق بسالمتكم أو صحتكم .21
 .طلب مرافقاً لیتواجد معك أثناء فترة االمتحانات أو االختبارات أو االجراءات .22
 .ح لھم بزیارتكاختیار الشخص الداعم لك والزائرین وتغییر رأیك حول األشخاص المسمو .23
تحدید الشخص المعني باتخاذ قرارات الرعایة الصحیة الخاصة بك إذا  كنت في حالة ال تسمح لك ى باتخاذ مثل ھذه القرارات  .24

 ).ویطبق على ذلك الشخص جمیع حقوق المریض(
 

 قرارات نھایة الحیاة 
 ).  توكیل الرعایة الصحیة الدائمةالمعروف أیضاً باسم وثیقة حق الحیاة أو (تحریر توجیھ مسبق أو تغییره  .25
 .والتكریم إن أمكناإلفصاح عن رغبتك في التبرع باألعضاء  .26

 
 موافقة مستنیرة 

 . قبل تلق أي إجراءات صحیة غیر عاجلة) موافقة مستنیرة(إعطاء اإلذن  .27
 المخاطر والفوائد العالجیة  •
 بدائل العالج •
 مخاطر وفوائد تلك البدائل •

 .في دراسة بحثیة أو رفضھا  بدون اإلضرار برعایتكالموافقة على االشتراك  .28
 .الموافقة على السماح بالصور ألغراض أخرى غیر رعایتك أو رفض ذلك .29

 
 الخصوصیة والسریة

 .امتالك الخصوصیة والعالج في سریة واالتصاالت حول رعایتك .30
 . والحصول على نسخة من إخطار ممارسات الخصوصیة بموجب قانون حمایة التأمین الصحي  .31

 
 الشكاوى والتظلمات 

إذا کان لدیك مشکلة أو شکوى، یمکنك التحدث إلی طبیبك أو مدیر الممرضین . تقدیم شكواك واستعراضھا دون التأثیر على رعایتك .32
 .  أو مدیر القسم

، الرقم الداخلي 18004564543، اتصل على الرقم المجاني 7277678959كما یمكنك االتصال بمدیر المخاطر على  .33
 achRiskManagement@jhmi.eduأو عبر البرید اإللكتروني  78959

 :إذا لم یتم حل مشكلتك على نحو ینال  رضائك، یمكنك االتصال مجموعات خارجیة أل أخرى مثل .34
 

   :لقرارات التغطیة أو الطعن في خروج مریض سابق ألوانھ) كیو آي او(ة المستشفى منظمة تحسین جود •
KEPRO 

Organization for Beneficiary Family Centered Care (BFCC-QIO)  
5201 West Kennedy Blvd., Suite 900 

Tampa, FL 33069 
1-844-455-8708 

 
 وكالة محلیة •

Agency for HealthCare Administration (AHCA) Complaint Administrative Unit  
2727 Mahan Drive, Mail stop #49 

Tallahassee, FL 32308 
  CAU@ahca.myflorida.comأو البرید اإللكتروني  18884193456الرقم المجاني  

 :وكالة االعتماد •
The Joint Commission Office of Quality and Patient Safety  

One Renaissance Blvd. 
Oakbrook Terrace, IL  60181 

1-800-994-6610 
patientsafetyreport@jointcommission.org 

 
 :صري یمكنك تقدیم شكوى خاصة بحقوق اإلنسان لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیةإذا كانت لدیك مخاوفك بشأن التمییز العن •

Office for Civil Rights  
200 Independence Ave., SW 

Room 509F, HHH Building  

mailto:CAU@ahca.myflorida.com
mailto:patientsafetyreport@jointcommission.org


 
Washington, DC 20201  

1-800-368-1019 
1-800-537-7697 )TDD ( 
 OCRMail@hhs.gov 

 :یمكنك الحصول على نماذج الشكوى من الرابط التالي
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 

 
 

   :یتحمل المریض المسؤولیات التالیة
 

 .ورقم الھاتف وتاریخ المیالد وشركة التأمین وصاحب العملتقدیم معلومات دقیقة وكاملة عن صحتك وعنوانك  .1
 

 .االتصال في حالة عدم استطاعتك االلتزام بالموعد .2
 

 .األشخاص الذین یقدمون وجبات الطعام وعاملي النظافة طاقم المستشفى، بدَءا من األطباء والممرضات والتقنیین حتى احترام  .3
 

 .بما في ذلك مراعاة مستویات الضوضاء والخصوصیة وعدد الزوار مراعاة اللغة وسلوك اآلخرین والممتلكات، .4
 

 التحكم في سلوكك في حالة الشعور بالغضب. .5
 

 . تقدیم نسخة من توجیھك المسبق .6
 

 . طرح األسئلة في حالة عدم فھم شيء ما .7
 

 . اإلبالغ عن وجود تغییرات غیر متوقعة في صحتك .8
 

   .إتباع قواعد المستشفى .9
 

 .العواقب التي تنتج عن رفض الرعایة أو عدم إتباع التعلیماتتحمل مسؤولیة  .10
 

 . ترك األشیاء الثمینة في المنزل .11
 

 . حفظ خصوصیة جمیع المعلومات الخاصة بموظفي المستشفى أو المرضى اآلخرین .12
 

 . عدم التقاط صوًرا أو مقاطع فیدیو أو تسجیالت دون الحصول على إذن من موظفي المستشفى .13
 

 .الحساب  أو العمل معنا إلیجاد تمویل لسداد االلتزامات المالیة الخاصة بكسداد كشوفات  .14
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