
 حقوق املريض وعائلته
انسجام� مـع رسالة مستشفى طيبة واملتمثلة � تقدمي الرعاية الصحية املتكاملة للمرضى، وإميان� 
منها بدور املريض وعائلتـه � هذه الرعاية ، فإن إدارة الــمستشفـى تؤكد علـى دعمها الدائم حلقوق 

وواجبات املريض وذويه .
نحن � مستشفى طيبة نؤمن بأن للمريض احلق �: 

أو  ا£ساءة  أشكال  جميع  من  وخالية  آمنة  صحية  بيئة  خالل  من  املناسب  العالج  على  احلصول   .1
ا£همال أو االستغالل ودون النظر إ¶ اµصل أو اجلنس أو املستوى الثقا� أو املادي أو التعليمي أو 

الديني.
أو  النفسية  أو  الثقافية  سواء  باملريض  اخلاصة  والقيم  الشخصية  املعتقدات  جميع  اح½ام   .2

الروحية.
3.  احلصول على التوجيه والتوعية من الناحية الروحية والدينية عند طلبه لذلك.

الرعاية  أوجه  أفضل  على  حصوله  إ¶  با£ضافة  الصحية  حلالته  املناسب  التقييم  على  احلصول   .4
الصحية املقدمة. 

5.  حقه � التعرف على هوية وكفاءة الفريق الطبي ومقدمي الرعاية الصحية الذي يقوم على رعايته 
وخدمته با£ضافة إ¶ معرفة الطبيب املسؤول مباشرة عن عالجه ومتابعة حالته.

6. حقه � معرفة طبيعة مرضه والتشخيص من طبيبه املعالج، باالضافة ا¶ ا£طالع على اخليارات 
املتاحة لعالجه (خطة ومسار العالج، نتائج العالج ، مبا � ذلك النتائج الغÇ متوقعة، وكذلك النسب 

املتوقعة µمله � الشفاء) .
7. حقه � تلقي املعلومات بطريقة سهلة ومفهومة ، والبد أن تكون وسائل التواصل مع املريض 
الفهم واالستيعاب، وتكون املعلومات املكتوبة املقدمة له مناسبة  فعالة وبطريقة تسهل عليه 
لسنه ومستواه التعليمي (ما أمكن ذلك) ، ويجب مراعاة املرضى ذوي االحتياجات اخلاصة من ناحية 

السمع أو البصر بحيث يكون التواصل معهم مناسب� حسب كل حالة.
لسياسات  وفق�  واالستجابة  املريض  قبل  من  اق½اح  أو  شكوى  أو  طلب  أي  وجود  عند  االهتمام   .8

املستشفى املتعلقة بذلك.
9. حقه � املشاركة الكاملة � اتخاذ القرارات املتعلقة بالعالج.

10. حقه � وجود شخص من أفراد عائلته أو شخص يقوم هو باختياره باالطالع على ملفه الطبي 

شرط أن يكون ذلك الشخص مفوض� تفويض� خطي� من قبل املريض (منوذج االفصاح عن معلومات 
املريض).



11. حقه � مغادرة املستشفى على مسؤوليته الكاملة والتي هي ضد نصيحة الطبيب له بالبقاء 

� املستشفى، ومغادرته للمستشفى تكون بعد توقيعه على منوذج ”اخلروج من املستشفى 
ضد نصيحة الطبيب“.

12. حقه خالل ف½ة وجوده � املستشفى أن ال يتم عزله أو تقييده بأي صورة كانت والتي ليست من 

جانب  من  االنتقام  أو  التأديب  أو  لÒكراه  كوسيلة  الطرق  تلك  إستخدام  يتم  أن  أو  العالج  خطة  ضمن 
املوظفني.

13. حقه � إح½ام خصوصيته واحلرص على السرية التامة بكل ما يتعلق به وذلك وفق� لسياسات 

املستشفى وتطبيقا للقوانني واللوائح احمللية. إن املعلومات والبيانات املتعلقة باملرضى سوف 
تستخدم فقط لÙامج اجلودة وحتسني اµداء � املستشفى.

14. حقه � إختيار الطبيب املعالج وحقه � طلب رأي ثان دون خوف ودون أن يؤثر ذلك على اخلدمة 

الصحية داخل املستشفى أو خارجها. 
 Üوبالتا عالجه  بفاتورة  املتعلقة  املالية  التفاصيل  جميع  عن  ا£ستفسار  املريض  حق  من   .15

احلصول على ا£جابة املناسبة لها.
من  للمزيد   www.taibahospital.com  Ýااللك½و املوقع  على  ا£طالع  املريض  حق  من   .16

املعلومات عن اµطباء أو ا£تصال على خدمة العمالء 1808088 وطلب التحدث مع مسؤول اخلدمة 
ا£جتماعية.



إن للمريض وعائلته وذويه دورß كبßÇ � حتسن حالة املريض واµخذ بيده نحو الشفاء العاجل بإذن 
وتعليمات  µنظمة  واح½امهم   املعالج  الطبي  الفريق  مع  وعائلته  املريض  تعاون  فإن  لذلك   .àا
فإن   Üوبالتا املريض،  بشفاء  السامي  الهدف   لتحقيق  اµهمية  غاية   � أمر  املستشفى 

املستشفى يأمل من املريض وذويه وبثقة أكيدة مراعاة واح½ام اجلوانب التالية :
احلالية  الصحية  املريض  بحالة  املتعلقة  الكاملة  املعلومات  عن  وعائلته  املريض  إفصاح   .1
الفحص  عند  للمريض  الشاملة  املرضية  بالسÇة  املعالج  الطبي  الفريق  وتزويد  والسابقة، 

والتشخيص، با£ضافة إ¶ املعلومات الشخصية (ا£سم ، العنوان ، الهاتف ... إلخ) . 
الفريق الطبي عن أي تغÇ غÇ متوقع يطرأ على حالة املريض  2. مسؤولية املريض بضرورة إعالم 

الصحية أو أي مالحظات أخرى مهمة.
3. يعتÙ املريض واµسرة هم املسؤولون عن طرح أي أسئلة � حالة عدم فهم ما قيل لهم من 

أمور تخص رعاية املريض أو أي أمور أخرى يتوقع منهم القيام بها.
4. املريض هو املسؤول عن متابعة خطة العالج التي مت إعدادها ووضعها من قبل طبيبه املعالج،  
مبا � ذلك تعليمات املمرضات وغÇهم من املساعدين والذين هم ينفذون أوامر الطبيب، كذلك 
وحتملهم  الطبيب  أوامر  تنفيذ  عن  االمتناع  أو  العالج  رفض  لعواقب  وأهله  املريض  تقدير  ضرورة 

مسؤولية ذلك.
من  التمكن  عدم  حالة  و�  املعالج،  الطبيب  يحددها  التي  املريض  مراجعة  مبواعيد  التقيد   .5

املراجعة واحلضور � املوعد احملدد البد من إبالغ الطبيب اخملتص بذلك.
6. مراعاة تسديد الدفعات املالية املطلوبة للمستشفى � الوقت احملدد. 

عدم  سياسة  ذلك   � مبا  تام  بشكل  املستشفى  وإجراءات  سياسات  باتباع  املريض  إلتزام   .7
التدخني داخل املستشفى.

8. مراعاة حقوق اجلميع داخل املستشفى من املرضى اçخرين وموظفي املستشفى.
املستشفى  إ¶  معه  إحضارها  وعدم  املنزل   � الثمينة  اµشياء  ترك  بضرورة  املريض  التزام   .9
تفهم  وكذلك  املستشفى،  داخل  إقامته  ف½ة  خالل  اخلاصة  املستلزمات  بإحضار  فقط  وااللتزام 
لسياسة  وفق�  وذلك  الثمينة  ممتلكاتهم  فقدان  عن  مسؤولة  ليست  املستشفى  بأن  املريض 

املستشفى اخلاصة بذلك.

واجبات املريض وعائلته


