
 وثيقة حقوق ومسؤوليات املرضى
 

 : مقدمة

وتعرتف حبقوق املرضى وذويهم أثناء , ألي سبب تقدم وزارة الصحة كافة اخلدمات الصحية يف مرافقها للمرضى بدون متييز

يلتزموا بها يف  وتتوقع من مجيع املرضى وذويهم حتمل مسؤولياتهم اليت يفرتض أن, التابعة هلا معاجلتهم باملنشأة الصحية

 .املنشأة الصحية اليت يتلقون فيها اخلدمة

 

الواجهة احلقيقة لوزارة الصحة ويتحلون  العاملني يف املنشأة الصحية ملتزمني برعاية حقوق املرضى و يدركون أنهم ومجيع

وذويهم إلدارة  رشاد املرضىومن واجبهم إ, املناسبة عند التعامل املباشر مع املرضى وذويهم باآلداب اإلسالمية واالجتماعية

إدارة عالقات املرضى ملتزم حبماية حقوق املرضى وذويهم  وموظف, عالقات املرضى باملنشأة لتقديم شكاواهم ومقرتحاتهم

 .املناسبة وتوضيحها بالطريقة

 

 : تعاريف

 :سرتد بعض املصطلحات يف هذه السياسة وُيقصد بها يف حال ورودها

  إشرافها وُتقدم اخلدمة الصحية للمريض  هي اجلهة التابعة لوزارة الصحة أو اليت تعمل حتت: املنشأة الصحية

 .أو مستشفى مستوصف, مركز صحي, سواًء كانت عيادة

 يهمهي السياسات والقوانني اليت تلتزم املنشأة الصحية حبمايتها واحلفاظ عليها جتاه املرضى وذو: حقوق املرضى. 

 هي التعليمات اليت جيب على املرضى وذويهم االلتزام بإتباعها والتقيد بها: مسؤوليات املرضى. 

 تشمل عائلة املريض وزواره ومرافقيه والوصي القانوني عليه: ذوي املريض. 

 ض يف حال احلق بالتوقيع نيابًة عن املري هو الشخص املسؤول عن املريض قانونيًا أو شرعيًا وله: الوصي القانوني

 .الصحية عدم قدرته التمييزية أو العقلية أو

  سنة 21هو كل مريض حتت سن : الطفل.  

 من قبل املريض أو الوصي القانوني عليه  هو منوذج مكتوب بشكل واضح ال ُيعتد به ما مل يتم توقيعه: منوذج اإلقرار

 .موافقة كاملة على ُكل ما يتضمنه حلالة املريض وُيعترب التوقيع عليه للبدء يف تنفيذ اإلجراء املطلوب

 بتجربة أدوية أو ُطرق عالجية جديدة  برامج البحث والدراسة السريرية هي برامج تتطلب إشراك مرضى للقيام

 .واالكتشاف ويقوم بها متخصصني يف جماهلا وحتت إشراف كوادر مؤهلة بغرض امُلقارنة واهلدف منها التطوير
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 رضىحقوق امل:  

 : فللمريض وذويه احلق يف: معرفة احلقوق واملسؤوليات للمرضى و ذويهم 

 تعريفهم برسالة املنشاة وحقوق املريض وذويه ومسؤولياتهم جتاهها. 

  احلصول على نسخة من وثيقة حقوق املرضى وذويهم ومسؤولياتهم عند التسجيل أو الدخول للمنشاة

 .الصحية

 قات املرضى يف فهم الوثيقةتلقي املساعدة من موظفي عال. 

 توفر الوثيقة يف أقسام تقديم اخلدمات الصحية وتكون يف مكان بارز. 

  وجود ملصقات أو إعالنات جداريه أو نشرات خاصة بالوثيقة يف أقسام االستقبال والدخول وأماكن االنتظار يف

  .املنشاة الصحية

  أماكن بارزةاإلعالن عن أرقام االتصال مبكاتب عالقات املرضى يف. 

 

 : فللمريض وذويه احلق يف: احلصول على الرعاية . 1

 أو الدين أو املعتقد أو املذهب أو , العرق  احلصول على اخلدمة الصحية املناسبة يف الوقت املناسب بغض النظر عن

والقوانني  شاةاإلعاقة وذلك طبقًا لسياسات وإجراءات أهلية العالج وضمن طاقة املن اللغة أو اجلنس أو العمر أو

 .املنظمة لعملها

  ضمان إملام املريض أو الوصي القانوني عليه بكافة املعلومات املتعلقة باحلالة والوضع الصحي للمريض بشكل وايف

 .وواضح وبلغة مفهومة

 وجود آلية مناسبة لتثقيفهم مبا يكفي للتعامل مع احلالة الصحية للمريض. 

 احلصول على تغذية كافية ومناسبة حلالة املريض الصحية. 

 تلقي التقييم املناسب لعالج األمل. 
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 مناقشة الربنامج العالجي للمريض سواًء معه أو الوصي القانوني عليه بسرية. 

 جاحلفاظ على سرت عورة املريض يف غريما تقتضيه ضرورة العال. 

 والسجالت الطبية إال مبوافقته أو  احلفاظ على سرية املعلومات اخلاصة باملريض والتشخيص والتحاليل والعالج

 .-فيما عدا ما تطلبه اجلهات القضائية –استخدامها  موافقة الوصي القانوني عليه ومنع سوء

 ررفض مقابلة أي شخص ال عالقة له بتقديم الرعاية الصحية مبا يف ذلك الزوا. 

 أال يطلع على امللف الطيب للمريض سوى: 

 الفريق الطيب املشرف على العالج. 

 فريق برنامج إدارة اجلودة. 

 فريق األحباث يف املنشأة الصحية. 

 مجيع األشخاص املخول هلم خطيًا من قبل املريض أو الوصي القانوني عليه أو اجلهات القضائية . 

 الضرورية للمريض توفر املالبس املناسبة واألدوات الشخصية. 

 توفر أماكن انتظار للنساء والرجال مناسبة ومنفصلة. 

 نقل املريض إىل غرفة خاصة للفحص إن مل تكن غرفة التنويم مناسبة لذلك. 

 .ضمان وجود شخص من نفس جنس املريض يتواجد أثناء الفحص السريري أو التداخالت املطلوبة

 .ن املدة الضروريةأال يبقى املريض يف غرفة الفحص مدة أطول م

 

 : فللمريض وذويه احلق يف: احلماية والسالمة  .4

 أن تكون الرعاية الصحية يف بيئة آمنة ومناسبة لوضع املريض الصحي. 

 أال ُيعزل املريض إال عند ضرورة ذلك. 

 نقل املريض بشكل آمن من وإىل وداخل مرافق املنشأة الصحية.  

 ريض من السرقة والتلفوجود إجراءات كافية حلماية ممتلكات امل. 

 محاية املريض من اإليذاء بكافة أنواعه. 

  وجود سياسة خاصة للتعامل مع األطفال و ذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن حلمايتهم من التعرض ألي نوع

 .من اإلساءة أو اإليذاء

  عن أماكن تقديم منع التدخني يف مجيع مرافق املنشأة الصحية وختصيص أماكن حمددة للمدخنني بعيدة

  .اخلدمة الصحية
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  حصول املريض على الرعاية الصحية املناسبة بصورة الئقة وحمرتمة يف كل األوقات وحتت كل الظروف مبا

 .يضمن حفظ كرامته

 احرتام شخصية املريض باستعمال أمسه الشخصي املوجود يف األوراق الرمسية وعدم إعطاءه أي تعريف أخر. 

 احرتام قيم واعتقادات املريض الثقافية واالجتماعية والدينية و املذهبية و الروحية. 

 تلقي التقييم املناسب لعالج األمل . 

 االحتضار و الوفاة وحسن التعامل مع اجلثمان االلتزام بتقديم الرعاية الكرمية للمريض يف حاالت. 

 احلصول على تغذية كافية ومناسبة حلالته الصحية. 

 

 

 : فللمريض وذويه احلق يف: امُلشاركة يف خطة الرعاية الصحية . 6

 تعريفهم بالرعاية اليت ُتقدمها املنشأة الصحية واخلطة العالجية امُلقررة وحجم وإمكانيات املنشأة الصحية. 

 ل املريض أو الوصي القانوني عليه على معلومات كاملة وحديثة من الطبيب املعاجل خبصوص التشخيص حصو

  .والعالج باللغة اليت يدركها ويفهمها

 وأسم الطبيب املسؤول عن عالجه  معرفة املريض بأمساء املشاركني يف تقديم اخلدمة الصحية له وختصصاتهم

 .يف حال كانوا ضمن الفريق الطيب امُلعاجل  مرخصنيومتابعة حالته و إبالغه بوجود متدربني

 املتوقعة ومعرفة البدائل الطبية املقرتحة  مناقشة الطبيب املعاجل للمريض أو الوصي القانوني عليه عن النتائج–

 .املخاطر واملضاعفات و -يف حال وجودها

 الالزمة قبل أي إجراء عالجي أو عملية  حصول املريض أو الوصي القانوني عليه من الطبيب املعاجل على املعلومات

وللمريض حق معرفة اسم الشخص املسؤول عن هذا اإلجراء عدا حاالت  وذلك قبل التوقيع على منوذج اإلقرار

  .تستدعي التدخل الطيب العاجل مبا يتفق مع األنظمة والقوانني املتبعة الطوارئ اليت

 اعات املستخدمة يف العالج وفعاليتها وأمنها وسالمتهامعرفة املريض بنوعية التدخالت واألدوية واإلشع. 

 توضيح أسباب نقل املريض إىل مكان أخر داخل أو خارج املنشأة الصحية مع إعطائه اإلرشادات الضرورية. 

 أخذ رأي طيب آخر بالتنسيق مع إدارة عالقات املرضى باملنشأة الصحية. 

 : فللمريض وذويه احلق يف: رفض العالج .7

 املقرر أو جزء منه مع التزام املنشأة بهذا احلق  يف املريض أو الوصي القانوني عليه بإمكانية رفض كل العالجتعر

توقيعهم على  والقوانني املتبعة وإبالغهم عن النتائج املتوقعة من قرار الرفض مع ضرورة مبا ال يتنافى مع األنظمة

  .منوذج اإلقرار اخلاص باإلجراء املقرر

 الصحية للمريض ويلتزم مقدم اخلدمة  على رفض العالج أي قرارات أو إجراءات ليس هلا عالقة باحلالة أال يرتتب

 .الرعاية املناسبة له طبقًا للمعايري الطبية املتبعة يف املنشأة الصحية باالستمرار بتقديم

 عته ملعاجلة نفس املرض أو أال يرتتب على رفض العالج أي قرارات أو إجراءات مستقبلية تتخذ ضد املريض يف مراج

 .غريه

 وأفعاله يف حال رفض املعاجلة أو عدم  يعترب املريض أو الوصي القانوني عليه مسؤواًل مسؤولية تامة عن قراراته

 . املتابعة لتعليمات العالج

 تعريف املريض أو الوصي القانوني عليه بالعالجات األخرى البديلة يف حال الرفض.  
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  أمكانية مطالبة املريض باالشرتاك بربامج البحث أو الدراسة املتعلقة حبالته عند تطابق شروط البحث عليه

 .وحسب اإلمكانات املتاحة للبحث

 سريرية والعالجية والدوائية املتعلقة ال توفر معلومات واضحة ومفهومة عن البحث أو الدراسة واملعاجلة الطبية

 .املتوقعة للمشاركة فيها باإلنسان املستخدمة والنتائج

 إمكانية قبول أو رفض املشاركة قبل أو أثناء البحث أو الدراسة. 

  وجود منوذج خمصص للمشاركة يف أي حبث أو دراسة وال يسمح للمريض املشاركة إال بعد توقيعه أو توقيع

 .عليه على النموذجالوصي القانوني 

  جتيز وتشرف على البحث أو الدراسة( علمية / رمسية ) وجود جلنة أو جهة . 

 وجود آليات واضحة لكيفية محاية املريض وتلقي شكواه وآرائه أثناء إجراء البحث أو الدراسة. 

 ضمان حق املريض بالتوقف عن املشاركة دون أن يؤثر ذلك على حقه بالعالج واستمراره. 

 

 : ود سياسات وإجراءات للتربع باألعضاء و األنسجةوج . 9

 اإلجراءات القانونية املتبعة للتربع . 

  قائمة األعضاء واألنسجة املسموح بالتربع بها . 

 الصفات املطلوبة للمتربع . 

 الصفات املطلوبة للمريض املتربع له .  

 اإلقرارات املطلوبة إلجراء عملية التربع .  

 : فللمريض وذويه احلق يف: ل مع التكاليف املادية والتأمني الصحي وجود سياسة للتعام .21

 احلصول على معلومات تقريبية عن التكلفة املتوقعة قبل بدء العالج . 

 التعرف على حدود تغطية التأمني الصحي املتوفر للمريض و ما يرتتب على ذلك.  

   النظر عن اجلهة اليت ستدفعهااإلجابة عن كافة االستفسارات املتعلقة بفاتورة العالج بغض. 

 : فللمريض وذويه احلق يف: وضوح ومشولية مناذج اإلقرار  . 22

 نقل الدم , التخدير, العمليات اجلراحية :توفر قائمة بالتدخالت اليت حتتاج إىل إقرار منفصل ومنها على األقل

 .ي والكهربائياخلطورة كالعالج اإلشعاعي والكيميائ والتدخالت والعالجات ذات, ومشتقاته

 بطريقة واضحة وبلغة مفهومة مع توضيح  تعريف املريض أو الوصي القانوني عليه باملعلومات اليت حيتويها اإلقرار

 .من جراء املوافقة أو الرفض النتائج السلبية واالجيابية املتوقعة

 االحتفاظ باإلقرار يف ملف املريض. 

 

 



 : فللمريض وذويه احلق يف: وجود سياسات و إجراءات للشكاوى واملقرتحات . 21

 أو مقرتحات إلدارة عالقات املرضى دون أي تأثري على جودة , التقدم بشكوى شفوية أو مكتوبة, موقعة أو غري موقعة

 .اخلدمة املقدمة له

 إمكانية رفع الشكوى ملختلف املستويات يف املنشاة الصحية. 

 عة مبعاجلة شكوى املريض أو شكوى ذويه والرد عليها خالل فرتة مناسبةامُلسار.  

 تعريفهم باإلجراءات واآلليات املتبعة يف املنشاة الصحية لدراسة الشكاوى واملقرتحات والوقت امُلتوقع للرد عليها. 

 علومات متوفرة خبصوص الشكوى أو املقرتح عند توفرهاإبالغهم بأي م. 

  :حقوق الطفل املريض

 

 :حيق للطفل املريض; ( 21إىل  2من )باإلضافة إىل ما ذكر يف الفقرات 

 أن تتم معاينة الطفل من قبل فريق طيب متخصص . 

 توفر األجهزة واألدوات واملستلزمات اخلاصة بالطفل يف املنشأة.  

 وجود سياسة خاصة حلماية األطفال من كل أشكال اإليذاء. 

  تساعده على التكيف أثناء فرتة العالج باملنشأة الصحيةتوفر البيئة املناسبة للطفل اليت. 

  وجود مرافق للطفل عند التنويم يف املنشأة الصحية باستثناء العناية املركزة و قسم احلضانة حسب اإلجراءات و

 .األنظمة املتبعة

 توفر سياسة واضحة للتطعيمات والفحوصات لألطفال حسب التعاميم الواردة من وزارة الصحة. 

 تزام الفريق الطيب بالتبليغ عن كافة حاالت العنف ضد الطفل للجهة املعنيةال. 

 عدم التحفظ أو عزل الطفل ما مل يكن ذلك ضروريًا من الناحية الطبية. 

  :حقوق املرضى املسنني

 
 : حيق للمريض املسن; ( 21إىل  2من )باإلضافة إىل ما ذكر يف الفقرات 

 املنشأة الصحية مراعاة االحتياجات اخلاصة به داخل . 

 توفر الوجبات الغذائية املناسبة له خالل تنوميه . 

 مساعدته يف احلصول على اخلدمات الصحية والعالجية الالزمة . 

 تسهيل إجراءات احلصول على املواعيد والتقارير عند مراجعته ألي من مرافق املنشأة الصحية  

  :حقوق املرضى النفسيني

 
 :حيق للمريض النفسي; ( 21إىل  2من )باإلضافة إىل ما ذكر يف الفقرات 

 وجود سياسة خاصة حلماية املرضى النفسيني من كل أشكال اإليذاء. 

 عدم تقييد حريته جسديًا بأي وسيلة أو وضعه يف غرفة عزل دون سبب طيب. 

 يف املنشأة الصحية احلصول على اخلدمة العالجية بأيسر الطرق و ذلك بتخصيص عيادات نفسية. 

 توفر وسائل تعليم و تأهيل مناسبة لقدراته عند بقائه ملدة طويلة يف املنشأة الصحية. 



  :حقوق املرضى من ذوي االحتياجات اخلاصة

 :حيق للمريض من ذوي االحتياجات اخلاصة; ( 21إىل  2من )باإلضافة إىل ما ذكر يف الفقرات 

 راراته الشخصيةاحرتام كرامته واستقالله الذاتي وق.  

 توفر األجهزة واألدوات و مستلزمات ذوي االحتياجات يف املنشأة الصحية. 

 مساعدته يف التنقل داخل املنشأة الصحية عند احلاجة. 

 وجود سياسة خاصة حلماية ذوي االحتياجات اخلاصة من كل أشكال اإليذاء.  

 توفر ممرات ودورات مياه تناسب وضعهم الصحي. 

 اصة مبواقف السيارات لذوي االحتياجات اخلاصةختصيص أماكن خ. 

  :حقوق املرافقني

 :حيق للمرافق

 وجود سياسات واضحة باملنشأة الصحية خاصة باملرافقة مع املريض.  

 توفري التغذية املناسبة. 

 توفر مرتبه أو كرسي مرافق وتستخدم حسب األنظمة املتبعة يف املنشأة الصحية. 

 احلصول على بطاقة مرافقه. 

  :حقوق الزوار

 :حيق للزائر

  أن تكون مواعيد الزيارة مناسبة.  

 وجود سياسات واضحة باملنشاة الصحية للتعامل مع الزيارة يف احلاالت االستثنائية. 

  اإلعالن عن مواعيد الزيارة مع توضيح احلد األدنى للعمر املسموح له بالزيارة حسب أنظمة وزارة الصحة. 

 هم و الزوارمسؤوليات املرضى وذوي

  :مسؤوليات املرضى وذويهم. 2

 : االلتزام مبا يلي( مبا فيهم املرافقني)جيب على املريض وذويه 

 .احملافظة على ممتلكات املنشاة الصحية وممتلكات اآلخرين .2

 .االستخدام اآلمن والصحيح للمرافق والتجهيزات املوجودة باملنشاة الصحية .1

 :وتشمل, إتباع اللوائح و اإلرشادات .3

 إحضار ما يثبت هوية املريض . 

 إعطاء معلومات كاملة ودقيقة عن بيانات املريض الشخصية والصحية واملرضية. 

 إشعار مقدمي اخلدمة الصحية بالعمليات اجلراحية السابقة للمريض ومراجعاته للمنشآت الصحية األخرى. 

 اإلبالغ عن أي تغيري يف حالة املريض الصحية. 

 ن عدم فهم خطة العالج والتدخالت املقررةإبالغ الطبيب املعاجل ع. 

 توفري معلومات كاملة ودقيقة حول تغطية التأمني الصحي للمريض وحتمل مسؤولية ذلك. 

 دفع املريض أو ذويه الفواتري املرتتبة على العالج. 



  انوني مسؤولية يتحمل املريض أو الوصي الق ويف حالة الرفض أو عدم إتباع التعليمات, إتباع خطة العالج املقررة

 . ومضاعفات ذلك وما يرتتب عليه من آثار

 .معاملة مجيع املوظفني واملرضى اآلخرين والزوار بلباقة واحرتام .4

 .االلتزام بالقواعد العامة واحرتام معتقدات اآلخرين الدينية و الفكرية واملذهبية .5

 .احرتام خصوصيات اآلخرين .6

 .دية اخلاصة باملنشأة الصحيةإتباع اللوائح التنظيمية والتعليمات اإلرشا .7

 .إتباع أنظمة وتعليمات األمن والسالمة يف املنشاة الصحية .8

 .التقييد باملواعيد واالتصال على قسم املواعيد يف حال عدم القدرة على احلضور .9

 .االلتزام بتنفيذ قرار النقل إىل مكان آخر أو اخلروج حسب ما يقرره الطبيب املعاجل .21

 . يف مجيع مرافق املنشأة الصحية إال يف املكان املخصص لذلكااللتزام بعدم التدخني .22

  :مسؤوليات الزوار

 :جيب على الزائر

 .االلتزام بفرتات الزيارة املعلنة وعدم إحضار األشياء الغري مسموح بها يف املنشأة الصحية .2

 .احملافظة خالل وقت الزيارة على نظافة املكان وعدم إزعاج اآلخرين .1

 .وظفني واملرضى اآلخرين والزوار بلباقة واحرتاممعاملة مجيع امل .3

 .االلتزام بالقواعد العامة واحرتام معتقدات اآلخرين الدينية و الفكرية واملذهبية .4

 .احرتام خصوصيات اآلخرين .5

 .إتباع اللوائح التنظيمية والتعليمات اإلرشادية اخلاصة باملنشأة الصحية .6

 .إتباع أنظمة وتعليمات األمن والسالمة يف املنشاة الصحية .7

 

 

 

 

  : االعتماد

  / إعداد

 فريق إعداد الدليل التنظيمي يف اإلدارة العامة لربنامج عالقات املرضى

 هـ 1/1/2433: هـ املراجعة  1/21/2432: تاريخ االعداد 

  / مراجعة و تصديق

 اإلدارة القانونية

  / اعتماد

 عبدالعزيز بن عبداحملسن الدخّيل. د

 املشرف العام على اإلدارة العامة لربنامج عالقات املرضى

 


