
  
 
 

 وثيقة حقوق املريض
 
 
 
 

 اية الصحيةنف للعي سانت جوزةمونظم
 ثإليزابي لسانت  اخلريية"تراهباال"مؤسسة 

 

 " والدواء تعمل جمتمعةعنايةاإلميان وال"
 

مركز سانت جوزيف الطيب اإلقليمي           
St. Joseph’s Regional Medical Center 
703 Main Street 
Paterson, New Jersey 07503 
Phone: 973-754-2000 

مستشفى سانت جوزيف مبدينة وين     
St. Joseph’s Wayne Hospital
224 Hamburg Turnpike
Wayne, New Jersey 07470
Phone: 973-942-6900

 العنوان على شبكة اإلنترنت 
org.stjosephshealth.www 
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ني العربية أو ـ اللغتىحدإوثيقة حقوق املريض بنسخة من  احلصول على تفإذا أرد. رة باللغتني العربية واإلسبانية متوفة حقوق املريضوثيق
فري وود لت وسنحاول بذل كافة اجله. للغة اإلسبانية3147-754-973 للغة العربيـة، والرقـم 3100-754-973: ـال بالرقمبانية فما عليك إال االتصـاإلس

 .وثيقة حقوق املريض باللغة اليت يسهل عليك فهمها
 

بإمكانك التمتع باحلقوق التالية كما تنص عليها القوانني والقواعد املتبعة  الصحية عناية للجوزيف يف منظومة سانت ىإذا كنت أحد املرض
 : فمن حقك ما يلييف الوالية

  الطبيةعنايةال
 : من حقك

الكاثوليكية،  لكنيسةل األخالقية التعليماتسب حب  تقدميها الصحياملرفق اليت يستطيع عنايةباخلدمات الصحية والاالستمتاع أن تتوقع  -
 .ب ما يتطلبه قانون الواليةسحبو

 .ستتلق اهاستتلق اها أو املعاجلة اليت عناية يف التخطيط لنوعية العمليا عمليا  تشارك وأن ،أو معاجلة عناية من ستتلق اهستتلق اهما أن تكون على علم مسبق بنوعية  -
 والنتائج املتوقعة، أو املخاطر ،واملعاجلة املوصى ا من الطبيب املختص لتفاصيل حالتك الصحية الفهمأن حتصل على إيضاحات سهلة  -

وق تف اصحتك، أو أب تضرهذه املعلومات قد بعض أن ب وإذا كان طبيبك يعتقد .توفرةامل ىخراملعقولة األطبية ال أو البدائلاحملتملة 
 .أمركويل إىل ليك أو إقرب الناس  أىلإحات ااإليضجيب عليه أن يعطي هذه ، على فهمها قدرتك

وعلى الطبيب أن يقدم .  الطبية حمددة، عدا حاالت الطوارئإجراءات أو معاجلة  قبل الشروع يفقائمة على علم قائمة على علم  ة ة  خطي موافقة  موافقة توافقأن  -
 الالزم والوقت ،خماطر تنطوي عليه من ام، واإلجراء أو املعاجلة املوصى ا  تفاصيل حمددة عن–لديك  بكلمات مفهومة -ك يلإ

، فسيسعى قائمة على علمموافقة إعطاء  ميك ن ك منميك ن ك منوإن كنت يف وضع ال . طبية معقولة أخرىأية بدائل طلعك على أن ي أن ي للمعافاة، و
 .ويل أمركمن  الطبيب للحصول على تلك املوافقة من أقرب الناس إليك أو

 الصحية حالتك، إال إذا كانت  ومفهوما  ومفهوما  واضحا  واضحا  هذا شرحا  هذا شرحا املعاجلةقرار ل املمكنةالنتائج لك  ح ح شر شر ت ت  بعد أن املعاجلةأن ترفض الدواء أو  -
 . قانونال  مبقتضىا ا الزم  املقترحاإلجراء أو إذا كان ،تك حياى علل خطرا ل خطرا تشك تشك 

فمن حقك أن ترفض املشاركة يف أية جتارب علمية مبا  . على علمقائمة قائمة   مكتوبة  مكتوبة وافقة وافقة  مأ عط ي ت أ عط ي ت جتارب علمية إال إذا أال تشارك يف أية  -
 . ألدوية أو األجهزة الطبيةااستخدام أنواع جديدة من جدوى  من قا التحق ا التحق هفي

 .سبان مبا يف ذلك أية نتائج مل تكن يف احل،كيلإ س ت ق د م س ت ق د م  الصحية اليت عنايةنتائج الإىل  ك ك  انتباه  انتباه ت ت لف لف أن ي أن ي  -
 .أية أنسجة أو خاليامن أعضاء اجلسم أو  لتربع بأي عضوبناء  على علم، على ابناء  على علم، على ا ، خطية  خطية  موافقة  موافقة عناية عائلة املريض املشمول بالعطي عطي أن ت أن ت  -
 وأ ،خلدماتا وأ ةجلعاامل وأ الصحية عناية البشأنملشاركة يف اختاذ القرارات  اىلك ختتاره أنت، إلأو ممثال  أو ممثال   ،أن تدعو أحد أفراد عائلتك -

 . اخلروج من املرفق الصحياالتفاق على موعد
 االتصال واملعلومات

 :من حقك
 هؤالء القائمني على وينبغي جلميع.  الطبيةعنايةلمنهم أثناء وجودك حتت ا كل ووظائف معاجلتكاملختصني واملشرفني على  بأمساء ت ب ل غ ت ب ل غ أن  -

 . حتمل أمساءهمشرائح معدنية صغرية حيملوافوا على أنفسهم أو ر ر ع ع  أن ي  أن ي العناية بك
 لتسهيل االتصال والتعامل مع ،حاجة إىل ذلكيف  إذا كنت ، أو مترجم فوري حتريري مساعدة من مترجميف أسرع وقت ممكنأن تتلقى  -

 .موظفي اخلدمات الصحية يف املرفق
 .املشاركةالسماح هلا بض  أن ترف  أن ترف ميكنك و.معاجلتكيف ية ومؤسسات تعليمية خارجية تشارك ح أي مرافق صووظائف بأمساء ت ب ل غ ت ب ل غ أن  -
بشأن صحي المرفق لللسياسات الصحية ن ام مكتوبة ، نسخة ، نسخة ، بناء على طلبكم)أو أقرب الناس إليك أو ويل أمرك(أن تستلم أنت  -

 .هاسحب، أو اإلبقاء على احلياةجهزة املساعدة يف األواستخدام  اإلبقاء على احلياة إجراءات
 . املرفق الصحي فيما يتعلق بسلوك املرضى والزائرينبقواعد ا ا  كتابيت ب ل غ ت ب ل غ أن  -
 ىه أية أسئلة أو شكاويلإ ه ه ج ج و و  أن ت  أن ت ميكنك مبا يف ذلك اسم ورقم هاتف املوظف الذي ،مريض مريض ك كقوقحل صا صا خ خ ل ل م م  - كتابيا كتابيا -أن تستلم  -

 . أي انتهاك حلقوقك داخل املرفق الصحيبشأن



 
 
 

 3

 أو اخلدمات األخرى بدون املعاجلة أو عنايةبكل حرية دون التعرض للضغط أو التمييز أو االنتقام أو وقف الشفوية وى اأن تقدم شك -
 .معقول مربر

  . بك الصحيةالعنايةنوع العالقة اليت تربط املرفق الصحي باألشخاص أو املؤسسات األخرى املشاركة يف  بت ع ر ف ت ع ر ف أن  -
 ) مع األملالتعايش (التحكم يف األمل
ف على الشخص ر ر ع ع الت الت  األمل وحدة إجراءات ختفيف عن معلومات كاملة كيلإ م م د د ق ق  يف هذا املرفق الصحي، لك أن تتوقع أن ت  يف هذا املرفق الصحي، لك أن تتوقع أن ت ىكأحد املرض

األمل م يف  االستجابة الفورية عند تفاقم األمل، وعلى أحدث أجهزة التحك  االستجابة الفورية عند تفاقم األمل، وعلى أحدث أجهزة التحك  وأساليبهفيلوقاية من األمل والتحكم نوط به مسؤولية اامل
 . لديك إبالغهم بزيادة حدة األملور ور ف ف أن يصد قوك أن يصد قوك وعلى املختصني .  األملحدةختفيف ي يواختصاص

 السجالت الطبية 
  من حقك

صحتك، ب ضريتلك املعلومات حصولك على أن بوإذا كان طبيبك يشعر .  على كافة املعلومات املوجودة يف سجلك الطيبط ل ع  فورا ط ل ع  فورا ن ت ن ت أ -
 .ليك أو ويل أمرك االطالع على هذا السجلإلناس فمن حق أقرب ا

 إىل املرفق  تقدمي طلب خطي ذا الشأنمن تاريخ  كذلك على نسخة من سجلك الطيب مقابل رسوم معقولة خالل ثالثني يوما  كذلك على نسخة من سجلك الطيب مقابل رسوم معقولة خالل ثالثني يوما أن حتصل -
 .الصحي
  بك الصحيةعنايةتكاليف ال
  :من حقك

 فعلى املرفق  بندا  بندا وإذا طلبت فاتورة تفصيلية توضح كافة التكاليف بندا وإذا طلبت فاتورة تفصيلية توضح كافة التكاليف بندا  .ية يف املرفقح الصعنايةأن حتصل على نسخة من تقدير تكاليف ال -
 . أي بند فيهاوأن تطعن يف الفاتورة أسئلة عني إجابة عن أي ومن حقك تلق ومن حقك تلق . أن يلب ي  طلبكأن يلب ي  طلبك

ملرفق الصحي أن يساعدك يف احلصول على وعلى ا. إن كان التأمني ال يغطي جزءا  من الفاتورة أو الفاتورة كلهاإن كان التأمني ال يغطي جزءا  من الفاتورة أو الفاتورة كلهاكذلك  املرفق يبلغكأن  -
 .  للحصول عليهاال ال ه ه ؤ ؤ  م  م  صحية أو منافع صحية خاصة أو عامة تكون  صحية أو منافع صحية خاصة أو عامة تكون عنايةأية 

 التخطيط للخروج من املرفق
 :من حقك

، إن ق أثناء وجودك يف املرف، أو غريه من مقدمي العناية الصحية،كتجلاعمشرف على امل من الطبيب ةأن حتصل على معلومات ومساعد -
 .  الصحية بعد مغادرتك املرفقكنت يف حاجة إىل مواصلة العناية

 . ها بعد اخلروج إلي لتمكينك من القيام بالترتيبات العالجية اليت حتتاجته قبل مغادر كافيا  كافيا وقتا وقتا املرفق أن يعطيك  -
 . إذا مل توافق على خطة اخلروج من املرفقم ه م ه أي طعن حيق  لك قانونا  أن تقد أي طعن حيق  لك قانونا  أن تقد باملعلومات املتعلقة حبقوقك يف املرفق أن يزودك  -

  إىل مرفق آخرالنقل
  :من حقك

الالزمة  عناية ال توفريكان املرفق الذي يريد نقلك منه غري قادر على ، أو إذا أو عائلتكأنتذلك  ت ت بل ل  ط  ط إال إذاإىل مرفق آخر أال ت نق ل  أال ت نق ل   -
 . لك

 .بدائل املمكنة نقلك وال ألسبابأن تتلقى شرحا  مسبقا  من طبيبأن تتلقى شرحا  مسبقا  من طبيب -
 االحتياجات اخلاصة

 :من حق ك من حق ك 
 . واحترام لكرامتك وخصوصياتك وتقدير بلطف ل ل عام عام ت ت أن  -
 .وأفضلياتكالدينية  الروحية والنفسية والشخصية ومعتقداتك ك ك م م ي ي ك وق ك وق  ثقافت  ثقافت أن ت حت ر مأن ت حت ر م -
 .جيابية اإلكت وتساهم يف تعزيز صورتك كرامحتافظ علىبيئة من شأا أن لك  ر ر ف ف و و ت ت أن  -
 .  الشخصيةأغراضك املستشفى نظام حلماية وجيب أن يكون لدى. الستعمالك الشخصي داخل غرفتك ختزين أن ي و ف ر  لك مكانأن ي و ف ر  لك مكان -

  احلركة احلماية من سوء املعاملة وتقييد
  .م  التعر ض ألية إساءة بدنية أو عقليةم  التعر ض ألية إساءة بدنية أو عقليةد د م ن  لك ع م ن  لك ع ض ض أن ي أن ي  -
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 .اآلخرينمحاية  وأ تك طبيب خمتص لفترة زمنية حمدودة دف محايما مل يأذن بذلك ،تقييد للحركةألي ض أن ي ض م ن  لك ع د م  التعر أن ي ض م ن  لك ع د م  التعر  -
لعزل االنفرادي كوسيلة لإلكراه على تصرف معني أو لأو أو كيميائي غري مأذون به،  بدينستخدام تقييد التعرض الدم أن ي ضم ن  لك عأن ي ضم ن  لك ع -

 .نتقامالللتسهيل عمل اآلخرين أو 
 . أو إمهالساءةلى خدمات احلماية والدفاع يف حالة تعر ض ك  إىل إلى خدمات احلماية والدفاع يف حالة تعر ض ك  إىل إعصل  حتأن -

 اخلصوصية والسرية
 :من حقك

  .معاجلتك الطبية، أو أدائك وظائف صحية ونظافة شخصية، ما مل تكن يف حاجة إىل مساعدةأثناء البدنية  وصيةص اخلت و ف ر  لكت و ف ر  لكأن  -
 دون خارج املرفقألي شخص  املعلومات املوجودة يف سجلك الطيب بإفشاء ح ح سم سم ولن ي ولن ي  .املتعلقة بك املعلومات أن ي حاف ظ  على س ر ي ة أن ي حاف ظ  على س ر ي ة  -

 .ب القانون ذلك تطل  تطل إذا إال موافقتك،
 احلقوق القضائية 

  :من حقك
 اجلنسية األفضلياتجلنس أو  واخلدمات الطبية دون متييز قائم على أساس العرق أو العمر أو الدين أو الوطن األصلي أو ااملعاجلةأن تتلقى  -

أو اإلعاقة أو نوعية الداء الذي تعاين منه أو القدرة على دفع حالة الزواج أو الشراكة البيتية أو حالة زواج مدين أو اهلوية اجلنسانية أو 
 .التكاليف أو مصدر تغطية التكاليف

 وذلك حسب ، فيما يتعلق حبق املريض يف تقرير مصريه بنفسه؛اء العمر بعد انتهت ت خ ذ ت ت خ ذ ارات تعلق بقر تأي  تعليمات مسبقةأي  تعليمات مسبقة ت ن ف ذ ت ن ف ذ أن  -
 .الواليةالفدرالية أو قوانني القوانني 

 .أن متارس كافة حقوقك الدستورية واملدنية والقضائية -
 خدمات التمريض اخلاصة

  :من حقك
أثناء  صة لإلشراف عليك والقيام بعمليات متريض خاصة لدى دور التمريض املرخ مسجلة رمسيا  مسجلة رمسيا )أو ممرض (ممرضةمع  مباشرة عاقدأن تت -

، ما  أن تلتزم بقوانني ولوائح املرفق الصحي املنصوص عليها وأن تنفذها معهاد د تعاق تعاق ي ي  يتوعلى املمرضة ال .يك العالج يف املستشفىفترة تلق فترة تلق 
وعلى املرفق  . لدى املرفقاملعي نات رمسيا املعي نات رمسيا ) مرضنيامل(اخلاصات واملمرضات ) املمرضني(دامت هذه املتطلبات متشاة يف حالة املمرضات 

 يف االتصال الراغبني تساعد  ذلك، بقائمة مجعيات التمريض احمللية غري الرحبية اليته، يف حالة طلب أو من ميثلهالصحي أن يزود املريض
 . دمات التمريض اخلاصةخب
  والشكاوىاألسئلة

 تتلق ى جوابا  يف غضونتتلق ى جوابا  يف غضون ومن حقك أن 973-754-3147  رقماتفاهل عالقات املرضى على دائرة ىلإ أو شكوى بسؤالمن حقك أن تتقدم 
 أو 9770-792-800-1الساخن رقم اتف اهلوبإمكانك أن تتصل مباشرة بدائرة الشكاوى الصحية التابعة للوالية على . ضمن فترة زمنية معقولة

 : التايلعلى العنوان الصحية واإلشراف الصحي إىل دائرة الصحة وخدمات املسن ني والعنايةإىل دائرة الصحة وخدمات املسن ني والعنايةالكتابة مباشرة 
N.J. Department of Health and Senior Services 
Healthcare and Oversight 
P.O.Box 360,  
6th floor, Room 601 
Trenton, NJ 08625 

 أو لتقدمي شكوى حول أداء أية مؤسسة ه للتعبري عما يقلقملراقبة اجلودة، مبكتب اللجنة املشتركة أن يتصلعامة الناس ي شخص من ألكن ميو
 :وين على هذا العنوانرلكتأو عن طريق الربيد اإل 1-800-994-6610تصال بالرقم وذلك بااللدى اللجنة املشتركة، صحية معتمدة 

org.complaint@jcaho. 
 نزالء ى حقوق املرضاليت تنظ ماليت تنظ مزي ريج نيووالية  املتبعة يف واللوائحوجز للقوانني  هذه عبارة عن ملخص مإن قائمة حقوق املريض

 . املستشفيات
 N.J. Department of Health at (دائرة الصحة يف نيو جريزيلوائح  الرجوع إىل ي رجىي رجى هذا املوضوع أوىف عنللحصول على معلومات 

N.J.A.C.8:43G-4(  رقماتف تصال باهل وذلك باال؛"ىة عالقات املرضردائ" لدى ة املتوفر،١٧٠صل رقم  الف١٩٨٩ لسنةأو القانون العام 
 973-754-3147. 


