حقوق ومسؤوليات المريض (نسخة مختصرة  -منقحة في أبريل/نيسان )2102
يقر معهد إعادة التأهيل والبحوث بمستشفى ميمولاير هيرمان بحقوق البشر في االستقالل في التعبير ,والقرار ،والعمل ،وسيحمي هذه
الحقوق لجميع المرضى ،بغض النظر عن العمر ،من أجل مراعاة احتياجاتهم للخصوصية والكرامة الشخصية والحفاظ عليها.
ولتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وأسرهم ,يحافظ معهد إعادة التأهيل والبحوث بمستشفى ميمولاير هيرمان على حصول
المرضى المتواجدين لدينا على ما يلي:
 .1الحق في إخطار أحد أفراد األسرة أو ممثل عن المريض من اختياره وطبيبه الخاص على الفور بدخوله إلى المستشفى.
 .2الحق في رد المسؤول بالمرفق على طلبات العالج في إطار رسالة المرفق
 .3الحق في الحوصل المتساوي على العالج
 .4الحق في التحرر من جميع أشكال اإلساءة
 .5الحق في الحصول على الخدمات الوقائية وخدمات المساندة
 .6الحق في الحصول على رعاية لطيفة ومهذبة ومحترمة
 .7الحق في توفير بيئة تحفظ الكرامة وتسهم في رسم صورة ذاتية إيجابية
 .8الحق في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بشأن خطة الرعاية ،بما في ذلك عالج األلم بفعالية وقبول أو رفض العالج.
 .9الحق في المشاركة في خطة العالج والخروج من المستشفى
 .11الحق في عدم تناول أدوية بشكل مفرط أو أدوية غير ضرورية
 .11الحق في التواصل الفعال والمشاركة الفعالة في جميع أوجه الرعاية
 .12الحق في معرفة هوية فريق الرعاية الصحية واألطباء الذين يقدمون الرعاية
 .13الحق في الحصول على معلومات عن العالج أو اإلجراءات من أجل إعطاء موافقة
مبنية على علم
 .14الحق في التحرر من القيود مهما كان شكلها ,والتي ال تعتبر ضرورية من الناحية الطبية
 .15الحق في الحصول على مترجم
 .16الحق في صياغة التوجيهات المسبقة
 .17الحق في تحديد صانع قرار بديل
 .18الحق في الخصوصية الشخصية وسرية المعلومات الصحية
 .19الحق في الحصول على معلومات حول حقوق المرضى ومعلومات بشأن كيفية حل شكاوى المرضى ومظالمهم وخالفاتهم
 .21الحق في المشاركة في القضايا األخالقية ،بما في ذلك حل المشاكل المتعلقة بقرارات الرعاية الصحية
 .21الحق في إعالمه بالبحوث البشرية والمشاريع التعليمية التي تؤثر على العالج
 .22الحق في الحصول على سجل طبي
 .23الحق في طلب فاتورة مفصلة والحصول عليها.
 .22الحق في طلب وضعه في غرفة منفصلة عن المرضى البالغين (القصر)
 .25الحق في التواصل الدوري بين المريض القاصر وأسرة المريض.
 .26حق المريض في أن يأتيه زوار.
مسؤوليات المريض
 .1المسؤولية عن توفير معلومات عن الشكاوى الحالية واألمراض السابقة ،وفترات دخوله إلى المستشفيات للعالج ،واألدوية،
وغيرها من المسائل ذات الصلة بالحالة الصحية.
 .2المسؤولية عن اتباع خطة العالج وقواعد ولوائح المرفق

.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

المسؤولية عن رفض العالج
المسؤولية عن تقديم نسخة من التوجيهات المسبقة إلى المرفق ,إن وجدت
المسؤولية عن الوفاء بااللتزامات المالية فوراً قدر اإلمكان
المسؤولية عن مراعاة حقوق اآلخرين
المسؤولية عن الصحة الشخصية التي تحدد تأثير خيارات نمط الحياة على الصحة
طرح األسئلة أو االعتراف عند عدم فهم الدورة العالجية أو قرار الرعاية
إتباع التعليمات ,والسياسات ,والقواعد ,واللوائح المطبقة لدعم رعاية صحية عالية الجودة وتوفير بيئة آمنة لجميع األفراد في
المستشفى

