
تنظيم وحوكمة مركز ديرتويت الطبي ، مارس 2021

حقوق ومسؤولیات المرضى
وفقًا للقسم 333.20201 من قوانین والیة میشیغان ، اعتمد مرفق الرعایة 

الصحیة ھذا القائمة التالیة لحقوق المریض.

بینما أنت مریض ھنا لدیك الحق:

عدم حرمانك من الرعایة المناسبة على أساس العرق أو الدین أو اللون أو األصل 
القومي أو الجنس أو السن أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعیة أو المیول الجنسیة أو 

مصدر الدفع ؛

 لفحص نسخة من سجلك الطبي أو الحصول علیھا مقابل رسوم معقولة عند 
الطلب وفقًا لقانون الوصول إلى السجالت الطبیة ،  PA 47, Mi 2004  من 

333.26261 إلى 333.26271. باستثناء ما ھو مسموح بھ أو مطلوب بخالف 
ذلك بموجب قانون نقل التأمین الصحي والمساءلة لعام 1996 ، أو القانون العام 
191-104 ، أو اللوائح الصادرة بموجب ھذا القانون ، CFR 45 أجزاء 160 

و 164 (HIPAA) ، ال یجوز إعطاء طرف ثالث نسخة من سجلك الطبي دون 
إذن منك ؛ 

 للمعالجة السریة للسجالت الشخصیة والطبیة ، ورفض اإلفراج عنھا لشخص 
خارج المنشأة أو الوكالة الصحیة ، باستثناء ما ھو مطلوب بسبب النقل إلى منشأة 
رعایة صحیة أخرى ، وفقًا لما یقتضیھ القانون أو عقد الدفع لطرف ثالث ، أو كما 

ھو مسموح بھ أو مطلوب بموجب HIPAA ؛

 الخصوصیة ، إلى أقصى حد ممكن ، في العالج واالھتمام باالحتیاجات 
الشخصیة مع االعتبار واالحترام واالعتراف الكامل بكرامتھ وفردانیتھ ؛

 لتلقي رعایة كافیة ومناسبة ، وللحصول ، من الشخص المناسب داخل المنشأة 
أو الوكالة الصحیة ، على معلومات حول حالتك الطبیة ، ودورة العالج المقترحة 

وآفاق الشفاء ، من حیث یمكنك فھمھا ، ما لم یتم التعاقد طبیًا كما ھو موثق من 
قبل الطبیب المعالج في السجل الطبي ؛

 رفض العالج إلى الحد الذي ینص علیھ القانون وإبالغھ بعواقب ھذا الرفض. 
إذا منع رفض العالج مرفقًا أو وكالة صحیة أو موظفیھا من تقدیم الرعایة 

المناسبة وفقًا للمعاییر المھنیة واألخالقیة ، فقد یتم إنھاء العالقة معك بناًء على 
إشعار معقول ؛

لممارسة حقوقك كمریض أو مقیم وكمواطن ، ولھذه الغایة ، تقدیم شكاوى أو 
التوصیة بإجراء تغییرات في السیاسات والخدمات نیابة عنك أو عن اآلخرین 

إلى المنشأة الصحیة أو موظفي الوكالة أو المسؤولین الحكومیین أو إلى شخص 
آخر من اختیارك داخل المنشأة أو الوكالة الصحیة أو خارجھا ، خاٍل من التقیید 

أو التدخل أو اإلكراه أو التمییز أو االنتقام. یحق لك الحصول على معلومات 
حول سیاسات وإجراءات المنشأة الصحیة أو الوكالة لبدء ومراجعة وحل شكاوى 

المرضى أو المقیمین ؛

 للمعلومات المتعلقة باإلجراء التجریبي المقترح كجزء من رعایتك ، ورفض 
المشاركة في اإلجراء التجریبي دون تعریض رعایتك المستمرة للخطر ؛

لتلقي وفحص تفسیر لفاتورتك ، بغض النظر عن مصدر الدفع ، والحصول ، 
عند الطلب ، على المعلومات المتعلقة بالمساعدة المالیة المتاحة من خالل المرفق 

أو الوكالة الصحیة ؛

لمعرفة من ھو المسؤول عن ومن یقدم الرعایة المباشرة لك ، لتلقي المعلومات 
المتعلقة باحتیاجاتك الصحیة المستمرة والبدائل لتلبیة تلك االحتیاجات ، 

وللمشاركة في تخطیط خروجك ، إذا كان ذلك مناسبًا ؛

االرتباط والحصول على اتصاالت ومشاورات خاصة مع طبیبك أو محامیك 
أو أي شخص آخر من اختیاره وإرسال واستالم برید شخصي غیر مفتوح في 
نفس الیوم الذي یتم فیھ استالمھ في المنشأة ، ما لم یكن ھناك بطالن طبیًا كما 
ھو موثق من قبل الحاضر طبیب في السجل الطبي. ال یجوز انتھاك حریاتك 
المدنیة والدینیة ، بما في ذلك الحق في اتخاذ قرارات شخصیة مستقلة والحق 

في معرفة الخیارات المتاحة ، وسوف تشجع المنشأة وتساعد في ممارسة ھذه 
الحقوق على أكمل وجھ ممكن. یمكنك االلتقاء والمشاركة في أنشطة الجماعات 
االجتماعیة والدینیة والمجتمعیة وفقًا لتقدیرك ، ما لم یكن ھناك بطالن طبیًا كما 

ھو موثق من قبل الطبیب المعالج في السجل الطبي ؛

أن تكون خالیًا من اإلیذاء العقلي والجسدي ومن القیود المادیة والكیمیائیة ، 
باستثناء القیود المصرح بھا كتابیًا من قبل الطبیب المعالج لفترة زمنیة محددة 

ومحدودة ، أو كما تقتضیھا حالة الطوارئ لحمایتك من إصابة نفسك أو 
اآلخرین ، في في ھذه الحالة ، ال یجوز تطبیق التقیید إال من قبل متخصص 
مؤھل یحدد كتابةً الظروف التي تتطلب استخدام القیود ، والذي یجب علیھ 
إبالغ الطبیب المعالج بھذا اإلجراء على الفور. في حالة التقیید الكیمیائي ، 

یجب استشارة الطبیب في غضون 24 ساعة بعد بدء التقیید الكیمیائي ؛

أن یكون خالیاً من أداء الخدمات للمنشأة أو الوكالة الصحیة غیر المدرجة 
لألغراض العالجیة في خطة الرعایة ؛

للحصول على معلومات حول قواعد ولوائح المنشأة الصحیة أو الوكالة التي 
تؤثر على رعایة المرضى وسلوكھم ؛ و

إلدارة األلم واألعراض بشكل مناسب ومناسب كعنصر أساسي وأساسي في 
عالجك الطبي.

الشكاوى والتظلمات
لتقدیم الشكاوى والتظلمات ، یرجى االتصال بالخط الساخن لالمتثال على 

.800-838-4427
باإلضافة إلى ذلك ، یمكنك تقدیم شكوى إلى:

Michigan Department of Licensing and Regulatory A�airs (LARA) 
Bureau of Community and Health Systems  – 

Health Facility Complaints
PO Box 30664, Lansing, MI 48909

BCHS-Complaints@michigan.gov 
  800-882-6006 

Joint Commission O�ce of Quality and Patient Safety
One Renaissance Boulevard,  Oakbrook Terrace, IL 60181  

الفاكس: 630-792-5636
 compl@jointcommission.org : أو البرید اإللكتروني 

Livanta – Medicare Quality of Care Complaints – BFCC-QIO
 10820 Guildford Road, Suite 202, Annapolis Junction, MD 20701  

                        (مجاني); الفاكس: 855-236-2423

 لن ینتقم مركز دیترویت الطبي أو یسعى لالنتقام من ھؤالء األشخاص
الذین یقدمون شكاوى

888-524-9900

   (مجاني)


