
الحق في قبول العناية الطبية والمالئمة:
من حقك الحصول على رعاية طبية مهنية وجيدة تترافق بعالقة انسانية، دون أي تمييز على خلفية الديانة، االصل، الجنس، القومية، بلد 

المنشأ، الميول الجنسية وما شابه.
اذا توجهت الى غرفة الطوارئ، من حقك ان يتم فحصك عن طريق طبيب.

شخصية المعالج: 
من حقك ان تعرف اسم ووظيفة رجل الطاقم الذي يعتني بك، ومن واجب المعالج ان يعرف عن نفسه امامك، وان يحمل بطاقة تعريف 

شخصية واضحة.

الموافقة على العالج الطبي:
من حقك ان تحصل على شرح مالئم ومفهوم عن وضعك الطبي، وعن امكانيات العالج المالئمة لك وبدائل لها، أخطار، آمال وظواهر 
مرافقة ممكنة، يشمل االمتناع عن الحصول على عالج. من المهم ان تسلم المعالج المعلومات حول تاريخك الطبي كي يكون التشخيص 

والعالج المقترح لك مالئما.
من حقك عدم تلقي الرعاية الطبية التي ال توافق عليها (عدا الحاالت الشاذة المحددة في القانون). 

من حقك تعيين وكيل، يكون مؤهال على الموافقة بدال منك على العالج الطبي في حال تكون فيها غير قادر على اتخاذ قرار. 

الحفاظ على الكرامة والخصوصية:
من حقك ان يحافظ كل من يعالجك وكذلك كل عمال المؤسسة الطبية على كرامتك وخصوصيتك في كل مراحل العالج الطبي. 

من حقك في بعض العالجات الطبية المعينة ان يحضر معك شخص اضافي في الغرفة بحسب طلبك.

الحفاظ على السرية الطبية:
من حقك ان يتم الحفاظ على سرية المعلومات الطبية المتعلقة بك، ومن واجب من يعتني بك، الحفاظ على سرية المعلومات الطبية التي تتعلق 

بك وبعالجك التي وصلت اليهم في اعقاب معالجتك 

تسليم معلومات طبية آلخرين:
من حقك ان تسلم المعلومات الطبية حولك، فقط بعد موافقتك او بحسب تعليمات القانون حين يكون االمر مسموحا او واجبا. 

رأي خبير اضافي:
من حقك المبادرة للحصول على رأي خبير طبي اضافي (من معالج داخل المؤسسة الطبية او خارج المؤسسة الطبية) بما يتعلق بوضعك 

الطبي والعالج الموصى به. من واجب الطاقم الطبي في المؤسسة ان يساعدك في ذلك.

تواصل عالجي:
اثناء العبور بين معالجين او بين مؤسسات طبية، من حقك ان تطلب ان يعمل المعالجون والمؤسسات الطبية بشكل متعاون كي يتم ضمان 

مواصلة تقديم العالج الطبي لمناسب لك.

استقبال الجمهور:
من حقك خالل المبيت في المستشفى، استقبال زوار في الساعات المخصصة لذلك من قبل ادارة المستشفى.

الحصول على معلومات طبية:
من حقك الحصول من المعالج او من المؤسسة الطبية على معلومات من التسجيالت الطبية التابعة لك، او نسخة من السجل الطبي (يمكن ان 

يكون الحصول على نسخة من السجل الطبي التابع لك منوطة بالدفع). 
من حقك مع تسريحك من العالج الحصول على تلخيص اجراءات العالج او المكوث بشكل خطي.

توجهات الجمهور:
 من حقك التوجه الى المسئول عن توجهات الجمهور وحقوق المتعالجين في المؤسسة الطبية في كل مالحظة، شكوى، سؤال او توصية.

من حقك الحصول على استنتاجات ونتائج حول فحص شكواك.

وثيقة حقوق المتعالج


