
كراسة حقوق املريض



وذو  مميــز  شــخص  هــو  انســان  كل  أّن   منــا  ا�انــاً 
احتياجــات عالجيــة خاصــة بــه. يدعــم املركــز الطبــي عــىل 
اســم بــاروخ باديــة بوريــا، حقــك يف الحصــول عــىل عــالج 
طبــي جيــد، مهنــي وُمراعــي. يتخــذ املركــز الطبــي جميــع 

الخطــوات الالزمة للحفاظ عىل هذا الحق، دون �ييز.

متوفــر يف خدمتــك  طاقــم معالجــ© خبــ¨ متعــدد املهــن, 
الحتياجاتــك  شــامله  اجابــة  توفــ¨  وظيفتــه  الــذي 

الجســدية، النفسية، الروحانية واالجت²عية.
ــرارات  ــك باتخــاذ ق ــم بحق ــي عــىل عل ــز الطب ــم املرك طاق
بالنســبة لعالجــك، لذلــك مــن املهــم ان تناقــش افــراد 
الطاقــم يف هــذه املواضيــع. نحــن مــن جهتنــا، ســنبذل كل 
مــا بوســعنا لضــ²ن تزويــدك باملعلومــات املناســبة التخــاد 

القرار األنسب لك ولصحتك.

يف هــذه النــرشة نعــرض حقوقــك وواجباتــك كمتعالــج 
خــالل مكوثــك يف املركــز الطبــي. كطاقــم معالــج، سنســتمر 
يف العمــل بشــكل ثابــت لتطويــر حقــوق املتعالــج وجــودة 

العالج  املمنوح.   

( إن اســتع²ل لغــة املذكــر هــو فقــط مــن منطلــق 
الراحــة فقــط, لكــن كل مــا ورد يف الكــرّاس مخصــص 

للنســاء والرجال عىل حد سواء) .
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حقوق املتعالج



حقــك يف الحصــول عــىل عــالج بــدون فــروق يف العــرق، 
الديــن، القوميــة، الجنــس، االصــل، االعاقــة، التامــ© 
وامليــول  واالجت²عــي  االقتصــادي  الوضــع  الطبــي، 

الجنسيّة.

حقــك يف الحصــول عــىل عــالج لطيــف ومهنــي ويراعــي 
وعاداتــك  الثقافيــة  قيمــك  معتقداتــك،  احرتامــك، 

الدينية.

حقــك يف الحصــول عــىل عــالج مــن خــالل الحفــاظ عــىل 
خصوصيتــك يف جميــع  مراحــل العــالج، الفحوصــات 
والنشــاطات الطبيــة، وفقــا للظــروف الســائدة يف مــكان 

استشفاؤك.

لــك الحــق باختيــار املرافــق عنــد حصولــك عــىل العــالج 
الطبــي وفقا للقيود املنصوص عليها يف القانون. 

مــن حقــك الحصــول عــىل خدمــات دينيــه حســب 
ــي. لعلمــك، يوجــد  ــز الطب الظــروف املوجــودة يف املرك

يف املركز الطبي كنيس وبيت صالة للمســلم©.

العــالج للمريــض املــرشف عــىل املــوت ( يف مراحــل 
ــة  ــىل راح ــة ع ــه ع املحافظ ــام ب ــم القي ــار) يت االحتض
املريــض واحرتامــه, ومراعــاة رغباتــه و/أو رغبــة عائلتــه 

– بحســب الحقوق املمنوحة وفقاً للقانون.

ــة كل واحــد مــن  ــة اســم ووظيف مــن حقــك معرف
افــراد الطاقم الذي يقدم لك العالج.

مــن حقــك أن تعــرف ان كان احــد األعضــاء يف 
الطاقــم املعالــج هــو طالــب وان تعطــي موافقتــك 

عىل مشــاركته يف العالج املقدم لك. 
تأهيــل  يف  áســاهمته  الطبــي  املركــز  يفتخــر 
الطــالب يف املهــن الصحيــة. يف هــذا اإلطــار، يشــارك 
الطــالب يف قســم مــن النشــاط الرسيــري يف القســم 
بــإرشاف كامــل. مــن حقــك رفــض مشــاركة الطــالب 

يف عالجك دون املســاس بالعالج الذي تستحقه.

مــن حقــك الحصــول عــىل عــالج يف بيئــة امنــة وان 
ــكال االهــ²ل،  ــن اش ــن اي شــكل م ــرا م ــون ح تك

التحرش او االساءة.

مــن حقــك الحفــاظ عــىل اســتقالليتك طاملــا ســمح 
وضعك الطبي بذلك.

يشــدد املركــز الطبــي عــىل ســالمة االوالد، الكهــول، 
املعاق© والعاجزين االخرين. 

هوية املعالِجالحق يف االحرتام والخصوصية

الحق يف بيئة امنه  



ــك، للحصــول عــىل  ــ© مــوكل مــن قبل مــن حقــك تعي
الصحــي،  العــالج ووضعــك  معلومــات حــول ســ¨ 
ــذه  ــم ه ــن تقدي ــي م ــك الطب ــن وضع ــا ال �ّك عندم

املعلومات لك

ــل مــن قبلــك، وفقــاً  ــا ممث ــوكل خطيّ مــن حقــك ان ت
الــذي ســيكون مؤهــال  القانــون,  عليــه  ينــص  ملــا 
ــة عنــك للحصــول عــىل عــالج طبــي،  للموافقــة بالنياب
يف  انــت،  تحددهــا  التــي  والــرشوط  الظــروف  يف 

الحــاالت التي ال تكون قادرا بها عىل اتخاذ القرار. 

ــم  ــون عليه ــاء الطبيعي ــن هــم االوصي ــَدّي القارصي وال
ــا  ــرة ايض ــج متوف ــرة للمتعال ــوق املتوف ــع الحق وجمي
الحقــوق  هــذه  القارصيــن.  ألبنائهــم  نســبة  لهــم 
ــل  ــن قب ــه م ــم تعيين ــذي ت ــويص ال ــا لل ــرة ايض متوف

املحكمة نسبة ملتعالج قارص.

تعطــى التفاصيــل حــول وضعــك الطبــي فقــط 
ــك  ــه ذل ــك او مــن يحــق ل ــع بعالجــك، ملوكل للضال

وفقاً للقانون.
مــن حقــك اختيــار األشــخاص الذيــن يُســمح ألفــراد 
حالتــك  حــول  املعلومــات  تســليمهم  الطاقــم 

الصحيّة. 
مــن حقــك ان تكــون ســجالتك الطبيــة الخاصــة 
والشــخصية رسيــة ومحفوظــة مــن الضيــاع او ســوء 

االستع²ل.  

حديثــه  معلومــات  عــىل  الحصــول  حقــك  مــن 
عالجــك  الصحــي،  وضعــك  حــول  ومفصلــة 
والفحوصــات التــي أجريــت باللغــة املفهومــة لــك, 

ويتم تقديم املعلومات وفق انظمة القســم.

مــن حقــك االستفســار حــول االبحــاث التــي تجــرى 
يف ذلــك الحــ© يف املركــز الطبــي، املتعلقــة áرضــك 

بشكل مبارش.

ــالج، الحصــول عــىل رشح  ــة الع ــك يف نهاي ــن حق م
حــول مواصلــة عالجــك بعــد الترسيــح مــن املركــز 

الطبي.  

حــ© الترسيــح، ســتحصل عــىل تلخيــص خطــي 
مفصــل حــول ســ¨ االستشــفاء وتوصيــات حــول 
مواصلــة العــالج بعــد ترسيحــك مــن املستشــفى يف 

املجتمع.

حقــك بالخصوصيــة والحفــاظ عــىل رسيــة املعلومــات 
املتعلقة بك.

الحق يف التمثيل/التوكيل

الحصول عىل معلومات طبية

الحــق يف الحفاظ عىل رسية املعلومات



يحــق لــك الحصــول عــىل خطــاب تحريــر طبــي بــدون 
أي تكلفة.

يحــق لــك الحصــول عــىل معلومــات مــن ســجلك 
ــن  ــجل او م ــن الس ــخة م ــىل نس ــول ع ــي, والحص الطب
فحوصــات التصويــر. هــذه الخدمــة منوطــه بدفــع 

رســوم وفقاً لتعلي²ت وزارة الصحة.

ــات حــول  ــك الحصــول عــىل معلوم ــن حق وايضــا، م
ــاد الناتجــة  ــة، ان وجــدت، وعــن األَبع عالجــات بديل

عــن االمتناع من قبول العالج.

ــة  ــات غازي ــة او أي عالج ــة جراحي ــراء عملي ــل اج قب
معينــة، ســيطلب منــك ان تبــدي موافقتــك شــفهيا او 
خطيــا بعــد الحصــول عــىل املعلومــات املفصلــة كــ² 
هــو مذكــور. ال تــرتدد يف طــرح اســئلة توضيحيــة 
التوقيــع عــىل اســت²رة  بالــك قبــل  تخطــر عــىل 

املوافقة.

ــث  ــاركة يف بح ــك للمش ــرتاح علي ــم االق ــال ويت يف ح
طبــي، ســتحصل عــىل معلومــات مفصلــة حــول ذلــك 
ــىل  ــك ع ــي موافقت ــك ان تعط ــيطلب من ــبقا، وس مس

ذلك.
مــن حقــك الرتاجــع عــن موافقتــك يف اي مرحلــة مــن 
مراحــل العــالج، دون املســاس بالعالقــة القاñــة بينــك 

وب© الطاقم املعالج.

ــن  ــ²ت م ــرار او تعلي ــي كل ق ــم الطب ــيحرتم الطاق س
ــاة، وكل  ــة الحي جانبــك حــول العــالج يف مراحــل نهاي
ــون،  ــا يف القان ــك حســب القواعــد املنصــوص عليه ذل

وحســب السياسة املتبعة يف املركز الطبي.

ــّدم  ــك أن تســأل األســئلة حــول العــالج املق ــن حق م
لك وأن تتســلم التوضيحات الالزمة لك.

مــن حقــك املوافقــة عــىل العــالج بــإرادة حــرة وبــدون 
ضغــط وهــي تشــكل رشطــا لعالجــك، باســتثناء حــاالت 

الطوارئ.

ــالج  ــرار حــول الع ــاذ ق ــن اتخ ــن م ــن اجــل ان تتمك م
املقــرتح، مــن حقــك الحصــول عــىل معلومــات محتلنــه 
ــكل  ــخيص، ش ــي، التش ــك الصح ــول وضع ــة ح ومفصل
واالعــراض  االحتــ²الت  املخاطــر،  العــالج،  ونــوع 

الجانبية املنطوية يف العالج. 

ــوّد ان  ــذي ت ــد شــخصية األشــخاص ال مــن حقــك تحدي
يشــاركوا يف اتخاذ القرارات املتعلقة بعالجك. 

الحق يف الحصول عىل الســجالت الطبية

املوافقة عىل العالج



نحــن نحــرتم حقــك يف استشــارة اي جهــة طبيــة ال تعــد 
ــذي يعالجــك.  ــي ال ــارش للمركــز الطب ــم املب مــن الطاق
ــل مستشــار  ــم فحصــك مــن قب ــوي ان يت ــت تن إذا كن
ــك  ــالغ ذل ــك اب ــفاء، علي ــرتة االستش ــالل ف ــي خ خارج
ــق  ــر وان تنس ــص آخ ــب مخت ــم او لطبي ــر القس ملدي
الزيــارة معــه. ســيلتزم طاقــم القســم بتقديــم أي 
معلومــات طبيــة مطلوبــة مــن قبــل املستشــار. نــود ان 
نوضــح، ان التعاقــد والدفــع للمستشــار الخارجــي يقــع 
ــي أي مســؤولية  ــز الطب عــىل عاتقــك وال يوجــد للمرك

او التزام لتلقي االستشارة.
املركــز الطبــي غــ¨ ملــزم بالعمــل حســب وجهــة نظــر 

املستشار الطبية. 

مــن املهــم إلدارة املستشــفى وللطاقــم املعالــج 
تامــ© جــودة العــالج ورضــاك ورىض عائلتــك. مــن 
وللممرضــة  القســم  مديــر  اىل  التوجــه  حقــك 
املســؤولة بــكل مــا يتعلــق بالعــالج والخدمــة التــي 
ــتقبال  ــاعات االس ــالل س ــك خ ــا  وذل ــت عليه حصل

املعلن عنها يف القسم. 

اعــالم الطاقــم املعالــج áعلومــات صحيحــة، دقيقــة 
وكاملــة حــول وضــع صحتــك ( مشــكلة طبيــة 
ســابقة،  استشــفائيات  ســابقه،  امــراض  راهنــة، 

تنــاول ادوية ومواضيع أخرى متعلقة بصحتك).

التعاون يف العملية العالجية.

ــة  ــد ســلو كي ــت وزوارك، عــىل قواع ــظ، ان ان تحاف
مالñــة ب© جدران املركز الطبي:

الحق يف الحصول عىل استشــارة طبيه ثانيه

املتعالــج الــذي ينتقــل مــن معالــج او مــن مؤسســة 
طبيــة اىل اخــرى، او مــن قســم اىل اخــر داخــل 
املركــز الطبــي، يســتحق تعاونــا بــ© املعالجــ© مــن 

اجــل تام© مواصلة العالج بصورة جيدة.

 الحــق يف تام© مواصلة عالج مالئم

التوجه اىل مدير القسم

ما هي توقعاتنا منك؟
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إذا كنــت ترغــب يف تقديــم شــكوى أو 
املركــز  إدارة  أمــام  للتحســ©  اقــرتاح 
ــك التوجــه اىل مفــوض  الطبــي ، فيحــق ل
املركــز  قبــل  مــن  الجمهــور  توجهــات 
عــىل  والــرد  اإلجابــة  وتلقــي  الطبــي 
مــع  التواصــل  �كنــك  استفســاراتك. 

مفوض توجهات الجمهور-
مكاتب إدارة املركز الطبي

فاكس 04-6652412
الربيد األلكرتو~: 

موقع املركز الطبي 

املحافظــة عــىل ســاعات االســتقبال وفقــا لسياســة 
القســم مــن اجــل عــدم ازعــاج راحــة املتعالجــ© 

و�كــ© الطاقم من تقديم عالج جيد ومهني.

الحرص عىل النظافة والهدوء.

�نــع التدخــ© يف منطقــة املركــز الطبــي إال يف 
األماكن املحددة واملسموح بها.

املحافظــة عىل ممتلكات املركز الطبي.

الحفــاظ عــىل قواعــد املوافقــة للرشيعــة اليهوديــة 
"الكرشوت" حســب سياسة وزارة الصحة.

املحافظــة عــىل احــرتام الطاقــم الــذي يقــدم لــك 
العالج.

إيــداع األغــراض الثمينــة يف الخزنــة يف مكتــب 
ــن  ــر م ــد التحري ــتالمها عن ــرىض واس ــتقبال امل اس
املركــز الطبــي. ملعلوماتــك إدارة املركــز الطبــي 
غــ¨ مســؤولة عــن أغــراض قيّمــة او ضيــاع أغــراض 

شخصيّة.

التوجه اىل املســؤول عن توجهات الجمهور
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