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  حقوق ومسؤولیات المریض

 
 

في تقدیم أفضل عالج ممكن لجمیع المرضى في جمیع األوقات، وفي جمیع الظروف، وبطریقة عادلة وإنسانیة. ال  Texas Childrenتتمثل سیاسة مستشفى 
أو الثقافة أو اللغة یجوز حرمان أي شخص من الوصول إلى العالج أو إلى التسھیالت المتاحة أو تلك التي یُنصح بھا طبیاً على أساس العرق أو العرق أو الدین 

 عایة.و األصل القومي أو اإلعاقة الجسدیة أو العقلیة أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة الجنسیة أو التعبیر أو المصدر للدفع مقابل الرأو العقیدة أ

.  لكل مریض (أو متخذ قرار طبي عند ODEC .DMINA .EXT 25 133.42 §لجمیع المرضى حقوق وعلیھم مسؤولیات فیما یتعلق برعایتھم الصحیة. 
 االقتضاء) الحقوق التالیة:

 حقوق الحصول على المعلومات
 

 بطریقة و / أو لغة یمكنھ فھمھا فیما یتعلق بما یلي:لكل مریض أو متخذ قرار طبي الحق في تلقي المعلومات 
 

 حقوق المریض وقت دخول المستشفى. · 

 .Medicareمقدمة إلى المستفیدین من برنامج » Medicareرسالة مھمة من « · 

 اسم وتخصص جمیع األطباء المشاركین في رعایة المریض. · 

 والنتائج.طبیعة المشكلة الطبیة ومدى انتشارھا، والمسار المخطط للعالج  · 

 التفاصیل الالزمة إلعطاء الموافقة المستنیرة قبل أي إجراء أو عالج، بما في ذلك خیارات اإلدارة الفعالة لأللم. · 

 كیفیة اتباع قواعد ولوائح المستشفى المطبقة على المرضى والعائالت والزوار. · 

 كیفیة حل الشكاوى المتعلقة بجودة الرعایة أو الخدمة. · 

 إلى المعلومات الواردة في سجالتھ الطبیة السریریة في غضون إطار زمني معقول.الحق في الوصول  · 

 الحقوق المتعلقة بالرعایة
 

 ، فإنك تتمتع بالحقوق التالیة:Texas Childrenبصفتك مریضاً في مستشفى 
 

تھ واحتیاجاتھ للعالج أو الخدمات، في حدود للمریض الحق في االستجابة المعقولة من المستشفى لطلباالحق في استجابة معقولة لطلبات العالج:  · 
 قدرة المستشفى، ورسالتھا المعلنة، والقانون واللوائح المعمول بھا. في حالة نقل المریض إلى مستشفى آخر، یحق للمریض معرفة سبب النقل

 ومخاطره وفوائده وبدائلھ.

 محترمة، والتي تشمل: للمریض الحق في رعایة مراعیة والحق في الرعایة اللطیفة واالحترام:  · 
 

o .مراعاة المتغیرات النفسیة واالجتماعیة والروحیة والثقافیة التي تؤثر على تصورات المرض 
o  الراحة والكرامة للمرضى المحتضرین أثناء عالج األعراض األولیة والثانویة التي تستجیب للعالج حسب رغبة المریض أو صانع القرار

 البدیل؛ 
o  .اإلدارة الفعالة لأللم 
o .اإلقرار بالمخاوف النفسیة االجتماعیة والروحیة من الموت والتعبیر عن الحزن 
o  / األمن؛ الحق في تلقي الرعایة الجسدیة والعاطفیة في بیئة آمنة، بما في ذلك السالمة البیئیة، ومكافحة العدوى، والوصول إلى خدمات الحمایة

 فیھ التحكم في تلك البیئة.    إلى الحد الذي یمكن للمستشفى
 

یحق للمریض أن یشارك في اتخاذ القرارات بشأن رعایتھ وعالجھ وخدماتھ، بما في ذلك الحق في إخطار أسرة المریض والطبیب الحق في اإلخطار:  · 
 على الفور بقبولھم في المستشفى أو خروجھم أو نقلھم منھ. 

 للمریض الحق، بالتعاون مع طبیبھ، في اتخاذ قرارات بشأن رعایتھ الصحیة، بما في ذلك ما یلي: الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعایة:  · 
 
o الحق في قبول الرعایة الطبیة أو رفض العالج إلى الحد الذي یسمح بھ القانون ومعرفتھ الكاملة بالعواقب الطبیة لھذا اإلجراء؛ 
o  التوجیھات «قرارات الرعایة الصحیة نیابة عنھ إلى الحد الذي یسمح بھ القانون.  الحق في صیاغة توجیھات مسبقة وتعیین بدیل التخاذ

ھي تعلیمات مكتوبة ُمعترف بھا بموجب قانون الوالیة فیما یتعلق بتوفیر الرعایة الصحیة عندما ال یتمكن الفرد من توصیل رغباتھ » المسبقة
ً یصرح لوكیل أو شخص ینوب عن المریض باتخاذ قرارات نیابة عنھ فیما یتعلق بالعالج الطبي.  قد یكون التوجیھ المسبق مست نداً مكتوبا

(توكیل طبي رسمي للرعایة الصحیة)، أو بیان مكتوب أو شفھي (وصیة حیة)، أو شكل آخر من التعلیمات المعترف بھا بموجب قانون الوالیة 
 یتناول على وجھ التحدید أحكام الرعایة الصحیة.  

o لحصول على المعلومات الالزمة لتمكینھ من اتخاذ قرارات العالج التي تعكس رغباتھ.للمریض الحق في ا 
o .للمریض الحق في المشاركة في إعداد خطة الرعایة الخاصة بھ، سواًء أكان مریضاً دخلیاً أو خارجیاً وكذلك عملیة التخریج وإدارة األلم 

https://texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.TacPage?sl=R&app=9&p_dir=&p_rloc=&p_tloc=&p_ploc=&pg=1&p_tac=&ti=25&pt=1&ch=133&rl=42
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للمریض، في وقت دخولھ المستشفى، تلقي معلومات حول سیاسة (سیاسات) حقوق یحق الحق في الحصول على معلومات حول حقوق المریض:  · 
 المریض الخاصة بالمستشفى وآلیات البدء والمراجعة، وعند اإلمكان، حل شكاوى المرضى المتعلقة بجودة الرعایة.

یة أو بحث أو مشروع تعلیمي آخر قد یؤثر للمریض الحق في الموافقة على أو رفض المشاركة في أي تجربة بشرالحق في المشاركة في البحث:  · 
ل موافقتھم على رعایتھ أو عالجھ أو قد یتطلب مشاركتھ المباشرة.  یحق للمرضى أیضاً أن یتم شرح المشاریع البحثیة أو التعلیمیة بشكل كامل لھم قب

 أو رفضھم لالنضمام إلیھا.  ولن تتغیر رعایتھم إذا رفضوا.  

للمریض، في حدود القانون، الحق في الخصوصیة الشخصیة وسریة المعلومات.  یحق للمریض أو الممثل المعین  الحق في الخصوصیة والسریة: · 
 قانوناً للمریض الوصول إلى المعلومات الواردة في السجل الطبي للمریض، في حدود القانون.

مفوض قانوناً لھ الحق في ممارسة الحقوق المحددة نیابةً عن الوصي على المریض، أو األقرباء، أو الشخص المسؤول الالحق في الممثل القانوني:  · 
 المریض، إلى الحد الذي یسمح بھ القانون، إذا كان المریض: 

 
o تم اإلقرار بأنھ غیر كفء وفقاً للقانون؛ 
o وجد طبیبھ أنھ غیر قادر طبیاً على فھم العالج أو اإلجراء المقترح؛ 
o  بالعالج؛غیر قادر على توصیل رغباتھ فیما یتعلق 
o .قاصر 

 

 للمریض الحق في التحرر من كافة أشكال اإلساءة واإلھمال والتحرش واالستغالل.الحق في التحرر من اإلساءة:  · 

 للمریض الحق في أن یظل خالیاً من القیود أو العزلة، ما لم یكن ذلك ضروریاً من الناحیة الطبیة.الحق في التحرر من القیود أو العزلة:  · 

 للمریض الحق في طلب التحویل إلى منشأة رعایة صحیة أخرى.   التحویل:الحق في طلب  · 

یحق للمریض استقبال زوار من اختیاره، بما في ذلك الزوج أو الشریك المنزلي (بما في ذلك الشركاء المنزلیون من نفس الحق في استقبال الزوار:  · 
الموافقة أو إنھائھا في أي وقت. یحق للمریض عدم تقیید امتیازات الزیارة على الجنس) أو فرد آخر من العائلة أو صدیق، ولھ كذلك الحق في سحب 

زیارة قد أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو الدین أو الجنس أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة. یحق للمریض أن یعلم أن ال
 بب الحالة السریریة.تكون محدودة بسبب قیود ضروریة أو معقولة سریریاً بس

االستشارة المالیة متاحة .    یحق للمریض فحص فاتورة المستشفى واستالمھا، بغض النظر عن مصدر الدفع  الحق في تلقي شرح للفواتیر:    · 
 .832.824.5505لمناقشة موارد الدفع واألھلیة للحصول على المساعدة المالیة على الرقم 

ریض الحق في توقع استمراریة معقولة للرعایة وإبالغھ بمتطلبات الرعایة الصحیة المستمرة بعد الخروج من للمالحق في استمراریة الرعایة:  · 
 المستشفى.

 

 مسؤولیات المریض واألسرة
 

 تعتمد رعایة المریض المناسبة على قبول مسؤولیات معینة. یتحمل المریض أو صانع القرار الطبي مسؤولیة:
 

 تقدیم معلومات دقیقة وكاملة عن صحتھ وإبالغ مقدم الرعایة الصحیة عن التغییرات في حالتھ.  · 

 طرح أسئلة عندما ال یفھم ما قیل لھ بشأن الرعایة أو ما یتوقع منھ القیام بھ. · 

العالج أو فشل في اتباع توجیھات اتباع خطة العالج الموصوفة وإبالغ الطبیب عن أي آثار جانبیة.  إذا رفض المریض أو متخذ القرار الطبي  · 
 الطبیب أو موظفي المستشفى المناسبین، فسیكون مسؤوالً عن أفعالھ

 التأكد من الوفاء بااللتزامات المالیة لرعایتھ الصحیة. · 

  اتباع قواعد ولوائح المستشفى واالنتباه لحقوق اآلخرین في المستشفى، مثل المساعدة في التحكم في الضوضاء وعدد الزوار. · 

أو  االمتناع عن استخدام منتجات التبغ، والسجائر اإللكترونیة، والكحول، واالستخدام غیر المصرح بھ لألدویة الموصوفة، والمخدرات، وحیازة · 
 .  Texas Childrenحمل األسلحة على أي من ممتلكات 

اط الصور أو إجراء التسجیالت في مناطق للمساعدة في ضمان خصوصیة مرضانا وموظفینا، یرجى اتباع إرشادات المستشفى عند التق · 
یرجى عدم التقاط أي صور أو عمل أي تسجیالت تعطل رعایة المرضى أو تعرض خصوصیة المرضى اآلخرین وأسرھم للخطر.   المرضى.

لھم من قبل أي یجب على األطباء والممرضات ومقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین والموظفین إعطاء الموافقة قبل أن یتم تصویرھم أو تسجی
 شخص.

 حقوق سبل االنتصاف
 

 لكل مریض أو متخذ قرار طبي الحق في:
 

-0500المشاركة في مناقشة القضایا األخالقیة المتعلقة بالرعایة. یجوز للمریض أو من ینوب عنھ طلب استشارة أخالقیة في أي وقت على الرقم  · 
 .832.824.2296اإلكلینیكیة عن طریق إخطار خدمات الطاقم الطبي على الرقم . یمكن اإلبالغ عن المخاوف إلى لجنة األخالقیات 822-832

 یمكنك التعبیر عن شكوى حول جودة الرعایة أو الخدمة من خالل العملیة التالیة: · 
o   .التحدث مع ممرضتك أو ممرضة طفلك، والتي ستحاول حل المشكلة فوراً بالشكل الذي یرضیك 
o ) االتصال بمناصرة األسرةFamily Advocacy أو البرید اإللكتروني على  832.824.1919) على الرقم

famadvocacy@texaschildrens.org  
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o  سیقوم ممثل مناصرة األسرة باالتصال لمعرفة تفاصیل إضافیة في محاولة لتحقیق الرضا. اعلم أن الشكاوى والتظلمات تؤخذ على محمل الجد
 ى الرعایة في المستقبل.ولن تؤثر على الرعایة الحالیة أو الوصول إل

o ة.   إذا لم یتم حل مشكلتك، یمكنك تقدیم شكوى عن طریق تقدیمھا شفھیاً أو كتابیاً.  سیشرح المستشفى عملیة التظلم واإلطار الزمني للمعالج
 سیرسل المستشفى رداً مكتوباً على قراره، والذي سیشمل:

   

  ،اسم مسؤول االتصال بالمستشفى 
  نیابة عن المریض للتحقیق في التظلمالخطوات المتخذة 
 نتائج عملیة التظلم 
 تاریخ اكتمال التظلم 

 :Texas Childrenخیارات لتوجیھ المخاوف خارج مستشفى 
 

 ).DSHSإذا تعذر حل الشكوى على نحو یرضیك، فیحق لك تقدیم شكوى رسمیة مكتوبة إلى إدارة الخدمات الصحیة بوالیة تكساس (

 بوالیة تكساس إدارة الخدمات الصحیة
 1100 W . 49th Street 

Austin, Texas 3199-78756  
0022-973-888  
2989-735-800  

 
من اللجنة یمكنك أیضاً االتصال بمكتب مراقبة الجودة التابع للجنة المشتركة لإلبالغ عن أي مخاوف أو تسجیل شكاوى حول مؤسسة رعایة صحیة معتمدة 

 أو 1.800.994.6610المشتركة عن طریق االتصال بالرقم 
 .  compl@jointcommission.org إرسال رسالة إلكترونیة إلى

 
 ) على:   QIOاالتصال بمنظمة تحسین الجودة ( Medicareیحق لمرضى برنامج 

 
 

KEPRO BFCC QIO 
5700  Lombardo Center, Suite100 

Seven Hills, OH , 44131 
 

 844.430.9504الرقم المجاني 
 855.843.4776رقم الھاتف النصي 

 

یمكن اإلبالغ عن الشكاوى  لدیك أیضاً الحق في تقدیم شكوى إلى مجلس تكساس الطبي بشأن األطباء وبقیة الطاقم الطبي اآلخرین في مجلس تكساس الطبي.  
ر ومساعدي الجراحة المتعلقة باألطباء، وكذلك بقیة أفراد الطاقم الطبي اآلخرین إلى مجلس تكساس الطبي، بما في ذلك مساعدي األطباء وأخصائیي الوخز باإلب

 ,Texas Medical Board, Attention: Investigations, 333 Guadalupe, Tower 3, Suite 610, P.O. Box 2018للتحقیق على العنوان التالي: 
MC-263, Austin, Texas 787682018 :لمزید من المعلومات، 9353-201-800-1، المساعدة في تقدیم شكوى متاحة عن طریق االتصال برقم الھاتف التالي ،

 .  www.tmb.state.tx.us  یرجى زیارة 
 
 

mailto:complaint@jointcommission.org
http://www.tmb.state.tx.us/

