وثيقة حقوق ومسئوليات املريض
هناك مسؤولية ملقاة عىل عاتق مستشفى نيكالوس لألطفال ومنشآتها تتعلق بتوفري
الرعاية الطبية املناسبة لألطفال .وفيام ييل مجموعة من املبادئ التوجيهية لرعاية
املرىض .ومن الرضوري بالنسبة لك أن تعرف حقوق طفلك كويل أمر وكذلك حقوقك
وااللتزامات امللقاة عىل عاتقك كويل أمر ومستخدم لهذه املستشفى .ونحن نشجعك
عىل التحدث مع أولئك املشاركني يف رعاية طفلك .وفيام ييل مخلص لحقوقك
ومسؤولياتك.

•معرفة ما إذا كان العالج الطبي ألغراض البحث التجريبية وإعطاء املوافقة
أو الرفض عىل املشاركة يف مثل تلك األبحاث التجريبية.
•رفع التظلامت فيام يتعلق بأي انتهاك لحقوق الطفل ،كام هو موضح يف
قانون فلوريدا ،من خالل إجراء التظلامت املتبع لدى موفر الرعاية الصحية
أو منشأة الرعاية الصحية التي قدمت له الخدمات ولوكالة الرتخيص
املناسبة يف الوالية.

أنت وطفلك لك الحقوق التالية:
•أن يتم التعامل مع الطفل بكل كياسة واحرتام ،مع تقدير كرامته الشخصية،
وحامية احتياجات الخصوصية املتعلقة به.

•يتوافق مستشفى نيكلوس األطفال مع قوانني الحقوق اإلتحادية املدنية وال
متيز عىل أساس العرق ،أللون ،األصل القومي ،السن ،اإلعاقة ،أو الجنس.

•الرد برسعة ويف الوقت املناسب عىل األسئلة والطلبات.

يكون املريض (أو أرسته  /الويص عليه) مسؤوالً عام ييل:

•معرفة من يوفر خدمات الرعاية الطبية للطفل ومن املسؤول عن رعايته.

•توفري معلومات كاملة ودقيقة ملوفر الرعاية الصحية ،وفقًا ألفضل معلوماته،
حول الشكاوى الحالية واألمراض السابقة والحاالت التي تم حجز الطفل
فيها يف املستشفى واألدوية وغري ذلك من األمور املرتبطة بصحة الطفل.

•التعرف عىل خدمات دعم املرىض املتاحة ،مبا يف ذلك ما إذا كان هناك
مرتجم فوري متاح أم ال إذا كان الطفل ال يتحدث اللغة اإلنجليزية.

•اإلبالغ عن التغيريات غري املتوقعة يف حالة الطفل ملوفر الرعاية الصحية.

•مشاركة يف وضع وتنفيذ خطة رعاية املريض

•معرفة القواعد واللوائح السارية عىل سلوكيات الطفل.
•أن تحصل أنت والطفل عىل معلومات من موفر الرعاية الصحية حول
التشخيص واملسار املرتب له للعالج والبدائل واملخاطر والتنبؤ باملرض.
•رفض أي عالج ،باستثناء الحاالت التي ينص القانون عىل خالف ذلك فيها.
•أن تحصل أنت والطفل ،عند طلب ذلك ،عىل املعلومات الكاملة
واالستشارات الرضورية حول إتاحة املوارد املالية املعرفة لرعاية الطفل.
•معرفة ما إذا كان موفر الرعاية الصحية أو منشأة الرعاية الصحية يقبل
(تقبل) معدل تعيني  ،Medicareعند طلب ذلك وقبل تنفيذ العالج.
•الحصول عىل تقدير معقول لنفقات الرعاية الطبية ،عند طلب ذلك ،وقبل
العالج.
•الحصول عىل نسخة من فاتورة واضحة وميكن فهمها ومفصلة بشكل
معقول ،عند طلب ذلك ،لتفسري النفقات.
•الوصول ،بدون تحيز ،إىل العالج الطبي أو الرتتيبات الطبية ،بغض النظر عن
العرق أو األصل القومي أو الدين أو اإلعاقة أو مصدر الدفع.
•عالج أي مرض طبي طارئ ميكن أن يتدهور يف حالة عدم توفري العالج له.
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•إبالغ موفر الرعاية الصحية مبا إذا كان يفهم مسار اإلجراءات املخطط له
وما هو متوقعه منه.

•وعدم تقييد أو منع أو رفض امتيازات الزيارة بأي شكل آخر عىل أساس
العرق أو اللون أو األصل القومي أو الدين أو الجنس أو الهوية الجندرية أو
التوجه الجنيس أو اإلعاقة؛
•التحقق من استمتاع كل الزوار بكل امتيازات الزيارة مبا يتفق مع تفضيالت
املريض
•يجب أن يخلو كل الزوار من كل أعراض األمراض املعدية وحاالت التعرض
املعروفة لألمراض.
إن املالحظات يف غاية األهمية:
تكون إدارة عالقات املرىض والضيوف مسؤولة عن متابعة و  /أو إحالة أي أسئلة
أو مشكالت أو شكاوى أو تظلامت ميكن أن تثار لديك حول حقوقك أو جودة
الرعاية والخدمات التي يتم توفريها من خالل مستشفى نيكالوس لألطفال وشبكة
منشآت العيادات الخارجية الخاصة بها .ميكنك االتصال بفريق عمل عالقات املرىض
والضيوف بشكل مبارش عىل الرقم الداخيل  ،4400أو ميكنك أن تطلب من أحد
أفراد فريق العمل االتصال بهم نيابة عنك .يف حاالت الطوارئ ،يرجى االتصال بعامل
الهاتف يف املستشفى (عىل الرقم  ،)0واطلبه منه تحويلك إىل مسؤول العمليات.
سوف نتعامل بكل رسور مع أي مشكالت أو مخاوف ميكن أن تثار لديك فيام يتعلق
برعاية طفلك.

•االلتزام بخطة العالج املوىص بها من خالل موفر الرعاية الصحية.
•االلتزام باملواعيد ،وإبالغ موفر الرعاية الصحية أو منشأة الرعاية الصحية يف
حالة عدم القدرة عىل االلتزام بها.
•يكون مسؤوالً عن ترصفاته إذا رفض العالج أو مل يلتزم بتعليامت موفر
الرعاية الصحية.
•التحقق من الوفاء بااللتزامات املالية املتعلقة بالرعاية الصحية يف أرسع
وقت ممكن.
•االلتزام بقواعد ولوائح منشأة الرعاية الصحية التي تؤثر عىل رعاية
وسلوكيات املريض.
توجيهات الزيارة:
•يتم إبالغ كل مريض  /ويل (أولياء) أمر و  /أو ويص قانوين و  /أو نائب عن
الويص القانوين (أو أي شخص مسؤول عن الدعم ،متى كان ذلك مناسبًا)
الحق يف استقبال الزوار الذين يحددهم ،رشيطة موافقته ،مبا يف ذلك ،ودون
الحرص ،الزوج  /الزوجة أو الرشيك يف املسكن (مبا يف ذلك رشكاء السكن
من نفس الجنس) وأفراد األرسة اآلخرين أو األصدقاء ،باإلضافة إىل حقه يف
سحب املوافقة يف أي وقت؛

يف حالة وجود أي أسئلة أو شكاوى فيام يتعلق بجودة الرعاية التي يتم توفريها من
خالل موفر رعاية صحية أو منشأة رعاية صحية ،ميكنك االتصال بوكالة إدارة الرعاية
الصحية عىل الرقم  ،1-888-419-3456أو ميكنك مراسلتها عىل العنوان التايل:
Agency For Health Care Administration
Consumer Assistance Unit 2727 Mahan Drive
Tallahassee, FL 32308-5403
Or DNV GL Healthcare
http://dnvglhealthcare.com/patient-complaint-report
Toll Free: 1-866-496-9647
Fax: (513) 947-1250
إننا نقدر مالحظاتك وشكواك.

