
 وثيقة حقوق وواجبات المرضى

 حقوق المرضى

ـ الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والمتوفرة في مجمع الخدمات الطبية طبقاً لإلجراءات المعمول بها بغض 1

 .النظرعن العمر،الجنس،الجنسية،والديانة ،والحالة المرضية 

 المرضى وخصوصيتهم ـ المحافظة على احترام2

 اآلمن للمرضى وعائالتهم داخل المرافق الطبية من اجل سالمتهم حسب األنظمة واإلجراءات المعمولـ توفير المكان 3

 بها في مجمع الخدمات الطبية 

 ـ المحافظة على أسرار وخصوصيات المرضى بما فيها :4

  عدم الطلب من المرضى والمراجعين التحدث ألي شخص من غير الفريق المختص بتقديم الرعاية

 هالصحية ل

  يحق للمريض رفض مقابلة والتحدث مع شخص غير مشارك بشكل مباشر في الرعاية الصحية

 المقدمة له بما في ذلك الزوار

 يحق فقط للمختصين بالرعاية الصحية المباشرة اإلطالع على ملف المريض 

  يعزل المرضى والمراجعين عن المرضى اآلخرين ألغراض وقائية أو أمنيه وحمايتهم من اإلصابة

 بأي عدوى تنتقل عن طريق عيادات األسنان والمختبر والضماد وغيرها كاألشعة مثالً 

 

الطبية المقدمة له ورقم  ةلمعالج وأي شخص له دور في الرعايـ يحق للمريض معرفة اسم الطبيب ا5

 قدر هللا التواصل عند حدوث مضاعفات للعالج ال

 الفريق الطبي من غير المتحدثين باللغة العربيةبين المرضى و جل التواصل ماأـ توفير مترجمين من 6

عائلته الحصول على شرح وافي عن الحالة واإلجراءات الطبية الخاصة بعالجه بما في  ـ يحق للمريض أو7

 ذلك المضاعفات التي قد يتعرض لها المرضى والمراجعين نتيجة للعالج

قد ينتج عن ذلك من قبل الطبيب  إيضاح مايرغب فيه مع  ـ يحق للمريض أوعائلته رفض تلقي أي عالج ال8

المعالج وعندما يكون هذا الرفض عائقاً دون تقديم الرعاية الطبية المناسبة له وعليه يجب توقيع نموذج   

 )مخالفة النصائح الطبية ( وتنتهي عالقة المريض بالمرفق الطبي

من أي مختص بطبيعة مرضه في أي مرفق طبي آخر حسب  االستشارةـ يحق للمريض الحصول على 9

 رغبته وعلى نفقته الخاصة

كما  ، من العالج المقدم لالستفادةحالتك بعد خروجك  استقرارـ توفير التثقيف الصحي لمرضك لضمان 11

 يجب التقيد بإرشادات استخدام األدوية وبنظام الحمية الغذائية إن وجد

 ورة من الوثائق المتعلقة بمرضه )تقارير،إجازات، تحاليل طبية (ـ للمريض الحق بتزويده بص11

المعلومات  إعطائكفحص مخبري وتحاليل لغرض البحث العلمي مالم يتم  جراء أي تدخل جراحي أوإـ عدم 12

 الالزمة عنه وتوقيعك بالموافقة ) نموذج اإلقرار ( على ذلك



مرافقيهم بالتوجيهات واإلرشادات الالزمة في حالة حاجته ـ يتم ابالغ المرضى المراجعين وعائالتهم أو 13

 للنقل إلى مرفق آخر إلكمال عالجه طبقاً إلجراءات المرفق الطبي وأهلية العالج

ـ تعمل وحدة عالقات المرضى وممثليها في مجمع الخدمات الطبية بتعريف المرضى والمراجعين وعائالتهم 4

تقديم المقترحات والشكاوي ومن ثم متابعتها إلبالغهم باإلجراءات أو  بالقوانين واإلجراءات المتبعة وكيفية

 النتائج التي تم التوصل لها

 واجبات المرضى ومسؤولياتهم

 ـ يجب على المرضى تقديم معلومات شخصيه كاملة لمن تنطبق عليهم أهلية العالج عند فتح الملف1

طبية وكذلك إجراء جميع الفحوصات المطلوبة أو ـ ضرورة الحضور في مواعيد المراجعة لمجمع الخدمات ال2

 االعتذار المسبق في حالة عدم القدرة على الحضور

ـ تقديم معلومات كاملة وصحيحة للفريق الطبي المعالج عن المرض الحالي وتاريخك الصحي السابق وقبول 3

 جميع النصائح واإلرشادات الطبية والتعليمات المقدمة من الفريق الطبي المعالج

المرضى اآلخرين وكذلك جميع العاملين بمجمع الخدمات الطبية والتعامل بشكل الئق والتحلي  احترامـ 4

 بالصبر وسعة الصدر، والمحافظة على جميع ممتلكات مجمع الخدمات الطبية

 ـ تطبيق أنظمة الدولة واآلداب الشرعية العامة المتعلقة بالسلوك والمظهر الشرعي5

 ئح المجمع وهي :ـ إتباع أنظمة ولوا6

 عن التدخين تماماً داخل المجمع االمتناع 

 خصوصية المرضى اآلخرين وذلك بعدم التجول بين الغرف وأقسام المجمع احترام 

 العيادة لتلقي الخدمة الطبية وبالخطة العالجية المتفق  بالتواجد في القسم الطبي ،الوحدة، أو االلتزام

 عليها من قبل الفريق الطبي المعالج

ـ في حالة األخالء أرتد مالبسك ، وانتعل حذائك ، واتبع مسار الخروج كما هو محدد حسب إرشادات مخارج 7

 أتجه إلى منطقة التجمع وأذكر أسمك لموظف المستشفى ليسجل حضورك في نقطة التجمع 111الطوارئ

 

 

 


