حقوق ومسؤوليات المريض
لديك الحق ب:
الرعاية الصحية بغض النظر العمر ،العرق ،الجنس ،الدين ،اإلعاقة ،القومية أو التوجه الجنسي.
احترام كرامة ،شخصية وخصوصيتك.
السرية التامة لكل المعلومات الطبية الخاصة بك :يمنع قانوني الوالية والفيدرالي اإلفصاح عن سجالتك دون
موافقة قانونية اال في حاالت محددة واستثنائية حيث يفرض قانون والية يوتا من األطباء والمعالجين
معرفة هوية اخصائي الرعاية الصحية الذي يقدم الخدمات الطبية والصحية.
ان يتم شرح وتوضيح التشخيصات او التخمينات الطبية
ان يكون لديك العلم الكامل حول أي خطورة تحدث من االثار السلبية
المشاركة بالقرارات التي تتضمن رعايتك الصحية ،ومن ضمنها السيطرة عىل االالم بشكل فعال
الحق بمعرفة البدائل الموجودة للرعاية الصحية والعالجية
)رفض الرعاية الطبية (اال في حاالت محددة يقتضيها القانون
راي او اقتراح اخر
معرفة ما إذا كان العالج ينطوي عىل تجربة فلديك الحق ف :المشاركة او رفض بروتوكوالت البحث التجريبية
التجهيز او التحضير بأبداء أي توجيه
طلب تغيير الطبيب او المعالج طبي في حالة توفر اخرين
التعبير عن رأيك في حال الحقوق المذكورة أعاله غير مطابقة.

مسؤولياتك:
االلتزام بالمواعيد كما مخطط لها او اإلبالغ مقدما في حال لم تستطع االلتزام باي موعد وبالتالي سوف يسمح
.بإعطاء األفضلية للمريض االخر للحصول عىل الموعد
تزويد ،اقصى ما تملك ،من المعلومات الدقيقة المتعلقة بتاريخك الطبي القديم والحالي ،باإلضافة اىل ،معلومات
.االتصال المحدثة
.التعاون الكامل والتام في خطة العالج الموصي بها من قبل المعنيين بشكل أساسي ورئيسي عن رعايتك الصحية
.استشارة طبيبك او معالجك الخاص بك في حال مشكلتك الصحية لم تتجه لألفضل
.االخذ بالموافقة الشخصية في حال رفضك او امتناعك عن اخذ العالج الموصوف
.التقيد بلوائح وسياسات المركز الصحي او العيادة
.احترام حقوق األطباء والمعالجين ،المرضى االخرين والزائرين الشخصية
.طرح األسئلة المناسبة لضمان فهم مشكلتك الصحية وعالجها بالشكل الصحيح والمناسب طبيا
.يجب ان تعرف إنك تتخذ قرارات يومية لها تأثير مباشر عىل صحتك وعالجك الشخصي
القبول المسؤولية المالية للخدمات الطبية المتلقات وان يتم تقديم المعلومات الكافية والوافية حول الضمان
.الصحي كالمديكير ,المديكيد او أي طريقة دفع أخرى
:لالستفسار او معلومات أكثر يرجى االتصال ب
مدير عيادة سكرد سيركل
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