حقوق املر�ضى يف
امل�ست�شفيات

•يحق للمريض أن يتـم تقييمه وفحصه في

فيجب إيصالها لعائلة املريض فقط .وعند

األماكـن املخصصة لذلك بعيدا عن سمع

موافقة املريض أو عائلته على اإلجراء الذي مت

وأنظار اآلخرين (إن أمكن ذلك).

إيضاحه فيجب عليهم توقيع استمارة اإلجراء

1.1احلصول على العناية الصحية املناسبة واملتوفرة

•يتم نقل املريض إلى غرفة أخرى إذا ما تعرض

الطبي حسب األنظمة املتبعة.

في املرافق الطبية اخلاصة بالشئون الصحية طبقاً

للمضايقات من قبل مرضى أو زوار آخرين في

لإلجراءات املعمول بها.

حالة سماح املرفق الطبي مبثل هذه اإلجراءات

يرغب فيه مع إيضاح ما قد يسببه ذلك من قبل

وتوفر غرف أخرى.

الطبيب املعالج وعندما يكون هذا الرفض عائقا

•يعزل املريض عن املرضى اآلخرين ألغراض

دون تقدمي الرعاية الطبية املناسبة له تنهي

وقائية أو أمنية إذا كان ذلك ضرورياً.

عالقة املريض باملرفق الطبي مبوجب إشعار

2.2احملافظة على احترام وكرامة املرضى في جميع
األوقات.
3.3التأكد من توفير املكان اآلمن للمرضى وعائالتهم
داخل املرافق الطبية من أجل سالمتهم حسب
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األنظمة واإلجراءات املعمول بها في املرافق الطبية.
4.4احملافظة على أسرار وخصوصيات املرضى مبا
فيها:
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•عدم الطلب من املريض التحدث ألي شخص من
غير الفريق املختص بتقدمي الرعاية الصحية له.
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9يحق للمريض أو عائلته رفض تلقي أي عالج ال

5يحق للمريض معرفة اسم الطبيب املعالج

يبلغ به املريض أو ذويه ،وقبل مغادرة املستشفى

باإلضافة إلى أي شخص له دور في الرعاية

يجب على املريض أو عائلته توقيع منوذج رفض

الطبية املقدمة له.

العالج.

6توفير الوسائل املناسبة للمرضى لالتصال

1010يحق للمريض احلصول على االستشارة من أي

بذويهم.

مختص بطبيعة مرضه في أي مرفق طبي آخر

7توفير مترجمني من أجل التواصل ما بني املريض

حسب رغبته وعلى نفقته اخلاصة.

والفريق الطبي من غير املتحدثني باللغة العربية.

1111يج������ب إعط������اء املري������ض وعائلت������ه اإلرش������ادات

8يحق للمريض أو عائلته احلصول على شرح

والتوجيهات الالزمة لالستفادة من العالج املقدم

الصحية املقدمة له مبا في ذلك الزوار.

وافي عن احلالة واإلجراءات الطبية اخلاصة

له طبقا للرعاية الصحية واإلرشاد الوقائي كما

•يحق فقط للمختصني بالرعايـة الصحية

بعالجه مبا في ذلك املضاعفات التي قد يتعرض

يجب التقيد بإرشادات استخدام األدوية و بنظام

املباشـرة اإلطـالع على ملفـات املرضى وتفاصيل

لها املريض نتيجة للعالج وفي حالة إن مثل هذه

احلمية الغذائية إن وجد.

احلالة الصحية لهم.

املعلومات قد تضر بصحة املريض إذا علم بها

•يحق للمريض رفض مقابلة أو التحدث مع أي
شخص غير مشارك بشكل مباشر في الرعاية
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1212ي��ت��م إب��ل��اغ امل���ري���ض أو ع��ائ��ل��ت��ه ب��ال��ت��وج��ي��ه��ات

واإلرشادات الالزمة في حالة حاجته للنقل إلى
مرفق طبي آخر إلكمال عالجه طبقا إلجراءات
املرفق الطبي وأهلية العالج.
1313يعمل قسم عالقات املرضى وممثليه في املرافق
الطبي������ة بتعري������ف املري������ض وعائلت������ه بالقوانني
واإلجراءات املتبع������ة وكيفية تقدمي املقترحات أو
الشكاوي ومن ثم متابعتها إلبالغهم باإلجراءات
أو النتائج التي مت التوصل لها.
1414إن تقدمي املريض أو ولي أمره للشكاوي أو
املقترحات أو املالحظات لن يكون له تأثير سلبي
على عالج املريض أو العناية الصحية املقدمة له
من قبل العاملني في املرافق الصحية.
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