حقوق ومسؤوليات
المريض

Patient Rights and
)Responsibilities (ARABIC

يرغب مركز إدوارد م .كندي اإلجتماعي الصحي بالتوفير لك العناية الجيدة واآلمنة والفعالة .وحيث نود
لك أن تكون شريكا فاعل بالعناية المقدمة لك ،نريد أن تكون مطلعا على حقوقك وواجباتك كمريض في
المركز الصحي.
إننا نقر بخصوصيتك وبحقوقك .يحق لك:
 المعالجة السرية لكافة المعلومات المتعلقة بالعناية بك ،باستثناء ما ينص عليه قانون الوالية في
الحاالت التالية:
 .1الحاالت التي يشكل األفراد فيها خطرا وشيكا للضرر بانفسهم او باآلخرين .
 .2في حاالت اإلساءة باألوالد او اإلهمال بهم.
 .3في حاالت اإلساءة او اإلهمال بالمعاقين او باألشخاص الذين أعمارهم  60عاما فأكثر.
 .4عندما يطلب منا اإلبلغ عند اإلصابة بأمراض معينة لحماية الصحة العامة .
 الخصوصية أثناء أي مقابلة او فحص او علج.
 رفض الخضوع لفحص او مراقبة او علج من قبل طلب او موظفين ،من دون أن يؤثر ذلك
على حصولك على العناية.
 رفض اإلشتراك كموضوع ببحث طبي.
 اإلطلع على سجلتك الطبية بموجب القانون وسياسة المركز.
 الخصوصية فيما يتعلق بمصدر التسديد لتكاليف العناية ،والتوضيح المفصل لكافة الرسوم.
 التكلم مع أحد الموظفين او الحصول على معلومات حول أي فواتير من المركز او تكاليف
الخدمات.
 معرفة العلقة ،إن وجدت ،بين المركز او مقدمي العناية التابعين له وأي مؤسسة أخرى للتعليم او
للعناية الصحية.
 أن يرافقك شخص يقوم بمناصرة حقوقك و/او بالنيابة عنك أثناء زياراتك إلى المركز الصحي.
 العلج المنقذ للحياة ،حتى ولو لم يكن لديك تأمين صحي او ليس بامكانك تحمل تكاليف العناية.
 أن تكون على إطلع بكافة أنواع علجات سرطان الثدي (إذا كنت مصابا بهذا المرض).
ت أنثى ضحية اإلغتصاب).
 إعلمك بوسائل منع الحمل الطارئة وبتقديمها لك (إذا كن ِ
هذه الحقوق محمية بقوانين والية ماساشوستس العامة ،الفصل  ،111القسم  .70Eنسخة عنها متوفرة
عند الطلب.
ال يميّز مركز إدوراد م .كندي اإلجتماعي الصحي ضد أي شخص بسبب العمر,العرق,اللون,العقيدة
الدينية ,اإلنتماء,األصل القومي,الثقافة,اللغة,الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي,الجنس,اإلعاقة ,من المحاربين
القدماء,التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية في توفير أوالحصول على الخدمات والنشاطات.
يتبع...

إننا نقر بكرامتك .يحق لك:












أن تكون على علم تام بخدمات المركز الصحي وسياساته.
أن يتم مخاطبتك على نحو ترتاح له.
أن تُعامل باحترام وكرامة.
أن تعرف أسماء ومؤهلت األشخاص الذين يشتركون بالعناية الصحية بك.
بمواعيد ملئمة واإلنتباه السريع والتوضيح في حال طال إنتظارك للحصول على الخدمات.
شئت ذلك.
بمقدم آخر للعناية الصحية إذا
اإلستشارة
َ
ٍ
بحرية إختيار الشخص او المؤسسة طالما كان في قدرتنا تلبية هذا الخيار.
بالمشاركة في كافة القرارات المتعلقة بالعناية بك ،مع التوضيحات للفحوصات واإلختبارات
(الموافقة المستنيرة).
بتقييم األلم الذي تشكو منه وإدارة فاعلة له ،بما في ذلك المعلومات حول الخيارات المتوفرة
لتخفيف تلك اآلالم.
بمترجم شفهي من دون أي كلفة لك.
بالحصول على أجوبة ألي طلبات معقولة وذلك في أسرع مقت ممكن.

نطلب منك اإلقرار بواجباتك.
 االلتزام بمواعيدك.
 oإذا استحال عليك األلتزام بموعد محدد ،نرجو منك اإلتصال وإعلمنا بذلك في أسرع وقت
ممكن ،وذلك لكي يتسنى لمريض آخر أن يستفيد من هذا الوقت الثمين.
 مخاطبتنا ومصارحتنا.
 oإعطاؤنا معلومات دقيقة وكاملة عن سيرتك الصحية ،وذلك ألن مقدم العناية لك يعتمد على
تلك المعلومات إلصدار توصياته/ها بعلجك.
 oأعلمنا إن لم تفهم تعليمات العناية الصحية التي تُعطى لك ،او إذا ليس باستطاعتك إتباعها.
 ساعدنا على الوفاء بالتكاليف المترتبة علينا.
 oبالحفاظ على التأمين الصحي الخاص بك.
 oتحديث المعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي الخاص بك خلل كل زيارة إلى المركز.
 oتسديد الفواتير المترتبة عليك على وجه السرعة.
 معاملة الموظفين باحترام وكرامة.
 إحترام الممتلكات الخاصة بالمركز الصحي ،وايضا المرضى اآلخرون وممتلكاتهم.
 اإللتزام بالقواعد واألنظمة الخاصة بالمركز الصحي.
أعلمنا كيف يمكننا تحسين خدماتنا لك .إذا شعرت أننا لم نقم باحترام حقوقك ،او إذا رغبت باإلفادة عن خدمة معينة ،نرجو منك التكلم مع
رئيس القسم الذي يشرف على تلك الخدمة ،او أطلب التكلم مع الرئيس األعلى للمركز الصحي .جميع هؤالء االشخاص يرغبون في تقديم
الخدمة المميزة لك .وإن لم نستجب للشكوى التي تقدمها بشأن سلمة العناية لك ،يمكنك اإلتصال بوزارة والية ماساشوستس للصحة العامة،
قسم جودة العناية الصحية ،وذلك على رقم الخط الساخن  5540-462-800-1او بمكتب اللجنة المشتركة لرصد الجودة على الرقم -800-1
 6610-994او بارسال رسالة على العنوان اإللكتروني .complaint@jcaho.org
للشكاوى ضد التمييز ,لديك الحق في تقديم شكوى لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية اآلميركية  ,مكتب الحقوق المدنية 1019-368-800-1

