وثيقة الحقوق

مقدمة
يشــهد مجال تقديم الخدمات الصحية للمرضى في المملكة العربية الســعودية تطورًا مســتمر
يرتكــز علــى تعاليــم الشــريعة اإلســامية واآلداب االجتماعية التــي تحدد طــرق التعامل اإلنســاني
واألخالقي مــع طالبــي الخدمة وهــو االمر الــذي نعمل جاهديــن لنكون القــدوة فيه.
ومن خــال الدور الــذي يقدمه مركــز تجربة المريض فــي دعم حــق المريض وتوضيح مســؤولياته
عملنا جاهدين لتطوير وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص في
مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية واضعين نصب اعيننا الحقوق والواجبات اإلنسانية واالجتماعية
والوطنيــة التي كفلها النظــام لألفــراد لالرتقاء بمســتوى الخدمــة المقدمة وزيادة ثقــة المرضى
بالمنشــآت الصحيــة وتوطيــد أواصــر العمل الصحــي واإلنســاني المشــترك بين مقدمــي الخدمة
ومتلقيهــا على جميــع األصعدة.
وايمانــً منا لحــق المريــض وتمكينه واشــراكه فــي القــرارات التي تدعم وتحســن مــن الخدمات

المقدمــة فقــد التزمنــا بإيضــاح الحقــوق التي
يجــب ان يحصــل عليهــا المريــض باإلضافة الى
المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقــه تجــاه
المنشــأة بأســلوب مبســط يضمــن وصــول
الرسالة بيسر وسهولة لكافة شرائح المجتمع
لتحقيــق األهــداف المطلوبة.

وثيق ــة الحق ــوق

1

الفهرس:
مقدمة
التعاريف
حقوق المرضى وذويهم
حقوق المرضى من األطفال
حقوق المرضى المسنين
حقوق المرضى ذوي اإلعاقة
حقوق مرضى السرطان
حقوق مرضى السرطان اليافعين

حقوق مرضى متالزمة نقص المناعة المكتسبة (االيدز)
حقوق المرضى النفسيين
حقوق مرضى فيروس كورونا المستجد ( )19-COVIDوحاالت االشتباه
مسئوليات مرضى فيروس كورونا المستجد ()19-COVID
حقوق المرأة الصحية
حقوق المرافقين
حقوق الـــــــــزوار
مسئوليات المرضى وذويهم المرافقين لهم
مسؤوليات الـــــزوار
حقوق المرضى في االستقبال
مسؤوليات المرضى في االستقبال
حقوق المرضى في قسم المختبر
مسؤوليات المرضى في قسم المختبر
حقوق المرضى في قسم الصيدلية
مسؤوليات المرضى في قسم الصيدلية
حقوق المرضى في قسم االشعة
مسؤوليات المرضى في قسم االشعة
حقوق المرضى في العيادات
مسؤوليات المرضى في العيادات
حقوق المرضى في المنشآت الخاصة

2

وثيق ــة الحق ــوق

2
3
4
9
10
10
11
12
13
13
16
17
18
20
21
21
22
24
24
25
26
27
27
27
28
29
30
30

التعاريف
ســـترد بعض المصطلحات في هذه السياسة
ويقصد بها في حال ورودها:
ُ
المنشـــأة الصحية :هي الجهة التابعة لوزارة
الصحـــة أو التي تعمـــل تحت إشـــرافها ُ
وتقدم
الخدمة الصحية للمريض ســـوا ًء كانت عيادة،
مركـــز صحي ،مســـتوصف أو مستشـــفى أو
مختبر.
حقوق المرضى :هي السياســـات والقوانين
التـــي تلتـــزم المنشـــأة الصحيـــة بحمايتهـــا
والحفـــاظ عليها تجـــاه المرضـــى وذويهم.
مســـؤوليات المرضى :هي التعليمات التي
يجب على المرضى وذويهـــم االلتزام بإتباعها
والتقيد بها.
ذوي المريض :تشـــمل عائلة المريض وزواره
ومرافقيه والوصـــي القانوني عليه.
الوصي القانوني :هو الشـــخص المســـؤول
عـــن المريـــض قانونيـــً أو شـــرعيًا ولـــه الحـــق
ً
نيابـــة عـــن المريض في حـــال عدم
بالتوقيـــع
قدرتـــه التمييزيـــة أو العقليـــة أو الصحية.
الطفل :هو كل مريض تحت سن  12سنة.

نموذج اإلقـــرار أو االذن الطبـــي :هو نموذج
مكتـــوب بشـــكل واضـــح ال ُيعتـــد به مـــا لم
يتـــم توقيعه مـــن قبـــل المريـــض أو الوصي
القانونـــي عليـــه للبـــدء فـــي تنفيـــذ اإلجـــراء
ويعتبر التوقيع عليه
المطلوب لحالة المريض ُ
موافقة كاملـــة على ُكل مـــا يتضمنه.
برامـــج البحـــث والدراســـة الســـريرية :هي
برامج تتطلب إشـــراك مرضـــى للقيام بتجربة
ُ
المقارنة
أدوية أو ُطـــرق عالجية جديدة بغـــرض
والهدف منها التطوير واالكتشـــاف ويقوم بها
متخصصين في مجالها وتحت إشـــراف كوادر
مؤهلة.
فئات المرضى :هم االطفال والبالغين وكبار
الســـن وجميع المرضى الذين تجمعهم صفة
واحدة ويحصلون على الخدمة الصحية.
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة :تمثـــل فئة كبار
السن والمرضى المزمنين والمعاقين جسديا
او ذهنيـــا وكل مـــن ال يتمكن من مســـاعدة
نفسه .

القاصر :هو كل مريض تحت ســـن  15ســـنة
أو تحـــت  18ســـنة ولكنه مكلف مســـؤولية
حســـب رشده.
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حقوق
المرضى وذويهم

•

•

 /1للمرضى وذويهم الحق في
الرعاية الصحية
•

•
•

•

•

•

•
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الحصـــول علـــى الخدمـــة الصحيـــة وفـــق
(الطـــب المبني علـــى البراهين) المناســـبة
والمســـتمرة والمنظمـــة والمتخصصة في
كل مستوى من مســـتويات الرعاية ،سواء
وقائيـــة او عالجيـــة وفـــي الوقت المناســـب
وذلـــك طبقـــً لسياســـات وإجـــراءات أهليـــة
العـــاج وضمـــن طاقـــة المنشـــاة والقوانين
المنظمـــة لعملهـــا.
أن تتم معاينة كل فئة مـــن فئات المرضى
مـــن قبل فريق طبـــي متخصص.
توفير األجهزة واألدوات والمستلزمات الخاصة
والمناســـبة مـــع الفئـــة العمريـــة والحالـــة
الصحيـــة في المنشـــأة.
الحصـــول على جميع المســـتلزمات الطبية
والتمريضيـــة واألدويـــة والمســـتلزمات
االســـتهالكية للرعايـــة الطبيـــة مثـــل
اســـطوانات االكســـجين والحفاضـــات.
توفر البيئة المناسبة التي تساعد المرضى
على التكيـــف أثناء فتـــرة العالج بالمنشـــأة
الصحية.
الحصول على الرعاية الوقائيـــة من األمراض
ســـوا ًء (التطعيمـــات لألطفـــال والكبـــار -
الفحوصـــات الدوريـــة الوقائيـــة  -الكشـــف
المبكـــر عـــن األمـــراض).
الحصـــول على الرعايـــة الطبية فـــي الحاالت
المهددة للحياة والحاالت الحرجة في أقسام
الطوارئ للمستشفيات الحكومية والخاصة
حتى اســـتقرار الحالة (سياســـة إنقاذ الحياة)

وثيق ــة الحق ــوق

•

•
•

•

•

•

لجميـــع المرضـــى وفقـــا لقوانيـــن وأنظمة
وسياسات وزارة الصحة.
تقديم الرعاية الطبية في التشخيص والعالج
والخدمـــات االخـــرى بالصـــورة التـــي تحقـــق
تطلعـــات ورضى المرضـــى قـــدر االمكان.
ضمان إلمـــام المريض أو الوصـــي القانوني
عليه بكافـــة المعلومـــات المتعلقة بالحالة
والوضـــع الصحـــي للمريض بشـــكل وافي
وواضح وبلغـــة مفهومة.
وجـــود آليـــة مناســـبة للتثقيـــف وتقديـــم
االرشـــادات حـــول العـــاج الدوائـــي والعالجات
االخرى المساندة كالتغذية بصورة تؤهلهم
للتعامل مع الحالة الصحيـــة للمريض داخل
وخارج المنشـــأة.
الحصول على تغذية كافية ومناســـبة لحالة
المريض الصحية.
توعيتهـــم وتعريفهـــم بحقوقهـــم التـــي
منحت له من قبل األوامـــر الملكية الصادرة
والقـــرارات التنفيذية الخاصـــة مثل (تخفيض
التذاكـــر او اإلجـــازات او ســـاعات العمل).
تأمين وســـائل التنقل أو تكاليفها للمريض
والمرافقيـــن حســـب الضوابط وبمـــا يغطي
جميـــع المواعيـــد بدون حـــد أعلـــى لعددها
حتى الشـــفاء لألمـــراض المزمنـــة والحرجة
كالسرطان.
تلقـــي التقييم المناســـب لأللـــم عند قبول
المريـــض في المنشـــأة وبصورة مســـتمرة
وتوفير العالج الكفيل بالتســـكين الســـريع
لأللم ،مـــع تقييم مـــدى االســـتجابة لألدوية
المســـكنة ،ومعالجة التأثيرات الجانبية لها،
التـــي قـــد تحـــدث ،وتوعيتهـــم وإحاطتهـــم
بالمعلومات الضرورية عـــن ألمهم وكيفية
التخفيـــف منـــه والتعامل مع االلـــم المزمن.
تلقـــي األســـرة المقربـــة للمريـــض المصاب
بمـــرض معدي الكشـــف والعالج الـــازم في
حـــال العـــدوى.

 /2المعرفة بحقوق المرضى
وذويهم ومسؤولياته
• توفير كافة الوســـائل الممكنة داخل وخارج
المنشـــأة لتعريفهم واطالعهم على وثيقة
حقـــوق المرضـــى ومســـؤولياتهم وتوفيـــر
نســـخة الكترونيـــة او ورقيـــة للمرضى عند
الدخول الى المنشأة او التسجيل فيها وفي
أقســـام تقديـــم الخدمات الصحيـــة وأماكن
االنتظار علـــى أن تكون في مـــكان بارز.
• وضـــع سياســـة لتطبيق وتمكيـــن المرضى
وذويهـــم مـــن حقوقهـــم والـــزام جميـــع
العامليـــن في المنشـــأة الصحيـــة باحترام
وتطبيق سياسة حقوق المرضى باعتبارهم
ممثلون لوزارة الصحة ومســـاعدة المرضى
وذويهـــم على فهمهـــا وتوضيحهـــا واقامة
مؤتمـــرات أو ندوات أو ورش لمناقشـــة أوجه
حقوق المرضـــى وتشـــكيل اللجان.

 /4الخصوصية والسرية:
•

•
•

•

 /3تقديم الخدمات والرعاية الصحية
المبنية على االحترام والتقدير

•

تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة بصـــورة الئقة في
كل األوقـــات وتحـــت كل الظـــروف بمـــا
يكفـــل حفـــظ كرامتهـــم دون المســـاس
بمعتقداتهـــم الدينية والمذهبيـــة والروحية
وخلفيتهـــم الثقافيـــة واالجتماعيـــة.
التحلـــي بـــاآلداب اإلســـامية واالجتماعيـــة
المناســـبة عنـــد التعامـــل المباشـــر مـــع
المرضـــى وذويهـــم مـــن الناحيـــة العامـــة،
واســـتعمال اســـم المريـــض الشـــخصي
الموجود في األوراق الرســـمية وال يعطى أي
تعريـــف أخـــر.
احترام حق المريض فيمـــا يخص التعبير عن
شدة األلم.
أال ُيعزل المريض إال عند ضرورة ذلك.
تقديـــم الرعايـــة الكريمـــة للمريـــض فـــي
حـــاالت االحتضار والوفاة وحســـن التعامل مع
ا لجثما ن .

•

•

•

•
•
•

•
•

توفيـــر الخصوصية والســـرية عند مناقشـــة
البرنامـــج العالجـــي للمريض ســـوا ًء معه أو
الوصـــي القانونـــي عليه.
كفـــل ســـتر عـــورة المريـــض فـــي غيـــر ما
تفتضيـــه ضـــرورة العـــاج.
منع تسريب أو سوء اســـتخدام أو تداول او
االطالع علـــى المعلومات الخاصـــة بالمريض
ســـواء في (الملـــف الطبـــي والمعلومات
الطبيـــة الخاصـــة بالتشـــخيص والتحاليـــل
والعـــاج ألي جهـــة أو شـــخص كان دون
موافقـــة المريض أو الوصـــي القانوني عليه
(فيمـــا عـــدا مـــا تطلبـــه الجهـــات القضائيـــة).
منـــع االطالع علـــى الملف الطبـــي للمريض
لغيـــر اعضاء الفريـــق الطبي المشـــرف على
العـــاج او مـــن تخولهـــم ادارة المنشـــأة أو
من يخولهـــم المريـــض او الوصـــي عليه او
الجهـــات القضائية.
منع مقابلـــة أي شـــخص للمريـــض ال عالقة
لـــه بتقديـــم الرعايـــة الصحية بما فـــي ذلك
الزوار.
تهيئة أماكـــن التنويم والفحـــص واالجراءات
الطبيـــة واتخـــاذ جميـــع التدابيـــر الممكنة
للمحافظـــة على الخصوصية وســـتر العورة
في غير ما تقتضيه ضـــرورة العالج واالنتقال
الى غرفـــة خاصة للفحص إن لـــم تكن غرفة
التنويم مناســـبة والحرص علـــى عدم ابقاء
المريض في غرفة الفحـــص أكثر من المدة
الضرورية ،والحرص على تواجد شـــخص من
نفس جنس المريض أثناء الفحص السريري
أو التداخالت المطلوبة.
توفير المالبس المناسبة واألدوات الشخصية
الضروريـــة للمريض.
توفيـــر أماكـــن انتظـــار للنســـاء والرجـــال
مناســـبة ومنفصلـــة.
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 /5توفير الحماية والسالمة
•

•

•

•

•

•

•

•
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تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة فـــي بيئـــة آمنـــة
ونظيفة ومعقمة ومناسبة لوضع المرضى
الصحـــي ،تســـاعدهم على الشـــفاء وتمنع
اصابتهم أو ذويهم باألمراض المعدية أو االذى
الجســـدي أو المعنوي أو النفســـي.
توفير األدوات واالليات المناســـبة لحمايتهم
مـــن االذى الجســـدي واالمـــراض والعـــدوى،
كغســـل اليدين وتوفير احتياطات الســـامة
قبل وأثناء الدخول أو النقل من وإلى وداخل
مرافق المنشـــأة الصحيـــة ،وقبل البـــدء بأي
اجراء طبي.
تطبيق قواعد مكافحـــة العدوى التي اقرتها
انظمـــة وزارة الصحـــة لحمايـــة المرضى من
العدوى.
التأكد من أن مقدم الخدمة يتبع ارشـــادات
الســـامة قبـــل واثناء وبعـــد القيـــام باألجراء
الطبـــي او الفحص ويحق للمريـــض تذكيره
بذلـــك أو طلـــب تغييـــره.
التنبيـــه بجميـــع الوســـائل التوضيحية التي
يمكن للمرضى وذويهم فهمها قبل وأثناء
الدخول الى جميع األماكـــن التي قد تعرض
المريض وذويـــه لألذى كمناطق اإلشـــعاعات
والتصويـــر بالرنين المغناطيســـي واألماكن
قيد اإلنشـــاء وأثناء القيام بعمليات التنظيف
او التعقيم وغيرها.
وجود سياســـة لتوفير االمـــن واالمان لحماية
ذوي االحتياجات الخاصة مثـــل األطفال وكبار
الســـن والنســـاء والمعاقين ومـــن هم في
المواقـــع الحساســـة والبعيـــدة (كأجنحـــة
التنويـــم وتنويـــم النســـاء وغرفـــة الـــوالدة
وقســـم األطفال وحديثي الوالدة) من االعتداء
أو الخطف.
حمايتهـــم مـــن االذى النفســـي والتوبيـــخ
والتأنيـــب والتقريـــع والســـباب مـــن قبل أي
موظـــف مـــن منســـوبي المنشـــأة الصحية.
التـــزام الفريـــق الطبـــي بالتبليغ عـــن كافة
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•
•
•

•

حـــاالت العنف الجســـدي أو النفســـي للجهة
ا لمعنية .
توفير أماكن وآليات واجراءات مالئمة لحماية
ممتلكاتهم من السرقة والتلف.
منـــع التدخين في جميـــع مرافق المنشـــأة
ا لصحية .
وجود إجراءات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة
(من حيث المساعدة أو تســـهيل االجراءات أو
توفير المرافق المناســـبة أو المواقف أو عدد
المرافقين وغير ذلك).
التأكد من هوية الوصي أو ولي األمر أو من
خوله المريـــض للتوقيع نيابة عنه.
ّ

ُ
المشاركة في خطة الرعاية
/6
الصحية:
• تمكينهم وذويهم من التواصل مع الفريق
العالجـــي للحصول على معلومـــات كاملة
ومحدثـــة بخصـــوص التشـــخيص والمعالجة
المقترحـــة وفوائدهـــا المتوقعـــة والنتائـــج
المتوقعة ومعرفة البدائل الطبية المقترحة
 في حال وجودها -والمضاعفات والمخاطرونســـبة احتمال نجاح المعالجة باللغة التي
يدركوهـــا ويفهموها.
• التوضيـــح بشـــفافية امكانيـــات الرعايـــة
المتاحـــة فـــي المنشـــأة الصحيـــة للمرضى
الذين يحتاجـــون الى رعاية تفـــوق امكانيات
المنشـــأة واطالعهم على الخدمـــات االخرى
التـــي تقدمها الـــوزارة ويســـتحقها المريض
ويســـتفيد منها مثل برامج الرعاية المنزلية
والمراكـــز الطبيـــة المتخصصـــة وخدمـــات
الهيئات الطبية ومســـؤولياتهم والســـعي
لتوفير ذلـــك مـــع الجهـــات ذات االختصاص.
• المعرفة بأســـماء المشـــاركين في تقديم
الخدمـــة الصحية لهم وتخصصاتهم وأســـم
الطبيب المسؤول عن العالج ومتابعة الحالة
قبـــل القيام بأي اجـــراء عالجي.
• إبالغهم بوجود متدربيـــن مرخصين في حال

•

•

•

•
•

المعالج.
كانوا ضمن الفريق الطبـــي
ُ
مناقشـــة الفريـــق الطبي حـــول المعلومات
الالزمة قبل أي إجراء عالجـــي أو عملية وقبل
التوقيـــع علـــى نمـــاذج االذن الطبـــي ما عدا
حـــاالت الطـــوارئ التـــي تســـتدعي التدخـــل
الطبـــي العاجـــل بمـــا يتفـــق مـــع األنظمـــة
والقوانيـــن المتبعة.
معرفـــة المريض بنوعيـــة التدخـــات واألدوية
واإلشـــعاعات المســـتخدمة فـــي العـــاج
وفعاليتهـــا ومـــدى أمنهـــا وســـامتها.
توضيح أســـباب نقل المريض إلى مكان أخر
داخل أو خارج المنشـــأة الصحيـــة قبل النقل
مع إعطائه اإلرشـــادات الضرورية.
طلب أخذ رأي طبي آخر بالتنسيق مع الجهة
المختصة بالمنشأة الصحية عند الضرورة.
توضيح أســـباب نقل أو تغييـــر رعاية المريض
من استشـــاري إلى آخر.

• االمتنـــاع عـــن القيـــام باإلنعـــاش لمعالجـــة
المرضـــى المصابيـــن بأمـــراض حســـب مـــا
يتوافـــق مـــع الفتـــاوى الشـــرعية والقوانين
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية.

 /8وجود سياسة للتعامل مع
التكاليف المادية والتأمين
الصحي
•
•
•

•

 /7رفض العالج:

•

• تعريفهـــم بإمكانيـــة رفـــض كل العـــاج
المقـــرر أو جـــزء منـــه بمـــا ال يتنافـــى مـــع
األنظمـــة والقوانيـــن المتبعـــة وإبالغهم عن
النتائـــج المتوقعة مـــن قرار الرفـــض ويعتبر
المريض أو الوصي القانوني عليه مســـؤوال ً
مســـؤولية تامة عن قراراته وأفعاله في حال
رفض المعالجة أو عـــدم المتابعة لتعليمات
العالج مـــع ضـــرورة توقيعهم علـــى نموذج
اإلقرار الخاص باإلجراء المقرر وتوثيق ذلك في
ملـــف المريض.
• أال يترتـــب علـــى رفـــض العـــاج أي قـــرارات أو
إجـــراءات ليـــس لهـــا عالقـــة بالحالـــة الصحية
للمريـــض ويلتـــزم مقـــدم الخدمـــة فـــي
المنشـــأة الصحيـــة باالســـتمرار بتقديـــم
الرعايـــة المناســـبة لـــه وحتـــى فـــي أوقات
المراجعـــة لنفـــس المـــرض او غيـــره طبقـــً
للمعاييـــر الطبيـــة المتبعـــة.
• تعريفهم بالعالجات األخـــرى البديلة في حال
الرفض.

•
•

الحصـــول علـــى معلومـــات تقريبيـــة عـــن
التكلفـــة المتوقعـــة قبـــل بـــدء العـــاج.
التعرف على حدود تغطيـــة التأمين الصحي
المتوفر للمريض وما يترتـــب على ذلك.
اإلجابـــة عـــن كافـــة االستفســـارات المتعلقة
بفاتـــورة العـــاج بغـــض النظـــر عـــن الجهـــة
التـــي ســـتدفعها.
إصـــدار فاتـــورة دقيقـــة بالخدمـــات المقدمة
وتكاليفهـــا.
تعليـــق لوحـــة جداريـــة للمســـتحقين أهلية
العالج.
تعليق لوحة تصف بصورة مبسطة الخدمات
وتكاليفها.
توافق أي نشاط دعائي أو إعالني أو تسويقي
مع أخالقيات المهنة.

 /9وضوح وشمولية النماذج
والتقارير
• تخويـــل شـــخص للتوقيع عنهم علـــى االذن
الطبي واتخـــاذ القرارات بالنيابـــة عنهم عند
الضرورة بمعرفهم وموافقـــة المريض التامة
• تعريفهـــم بالمعلومات التـــي يحتويها اإلذن
الطبي بطريقة واضحـــة وبلغة مفهومة مع
توضيح النتائج الســـلبية وااليجابية المتوقعة
مـــن جـــراء الموافقـــة أو الرفـــض .مـــع توفر
قائمـــة بالتدخالت التي تحتـــاج إلى إذن طبي
منفصـــل واالحتفاظ بـــاإلذن الطبي في ملف
المريـــض.
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• الحصـــول على التقاريـــر الطبيـــة التي تثبت
حالتهم وتبريـــر فترات تغيبهـــم عن العمل
وذلك لضمـــان الحق في العـــودة إلى العمل
أو الحصـــول علـــى الدعـــم المالـــي إذا كان
غيـــر قـــادر علـــى مواصلـــة العمـــل والحـــق
في الحصول علـــى المنافـــع االجتماعية من
الـــوزارات والجهـــات ذات االختصاص.

 /10وجود سياسات وإجراءات
للشكاوى والمقترحات:
• التقدم بمقترحات أو طلبات أو استفســـارات
أو شـــكاوى شـــفوية أو مكتوبة ،موقعة أو
غير موقعة على المنشـــاة الصحية ،دون أي
تأثير على جودة الخدمـــة المقدمة لهم مع
إمكانية رفع الشكوى لمختلف المستويات
في المنشاة الصحية.
• وجود سياسات وإجراءات لمعالجة الشكاوى
تتضمـــن تحديد الجهـــة أو الجهـــات المخولة
باســـتقبال الشـــكاوى بالمنشـــأة وتحديـــد
مســـار الشـــكاوى والسياســـة المتبعـــة
بالمعالجـــة ثم الرفـــع بتقاريـــر دورية لجميع
المســـتويات عـــن الشـــكاوى واإلجـــراءات
المتخـــذة واألجوبـــة النهائيـــة للمرضـــى
ورضاهـــم عـــن ذلـــك ودراســـة وتحليـــل
الشـــكاوى وأســـبابها ومعالجتهـــا.
• تعريفهـــم بالسياســـات واإلجـــراءات واآلليات
المتبعـــة فـــي المنشـــاة الصحيـــة لدراســـة
الشـــكاوى والمقترحـــات والوقـــت المتُ وقع
للـــرد عليهـــا .وافادتهـــم بـــاي معلومـــات
متوفـــرة بخصـــوص الشـــكوى أو المقتـــرح
واالســـراع لحل الشـــكاوى.
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 /11وجود سياسات وإجراءات للتبرع
باألعضاء واألنسجة:
•

•

•

•

•

•

•

•

ان يتـــم التبـــرع وفـــق معاييـــر وسياســـات
التبرع باألعضاء واالنســـجة مـــن االحياء أو من
المتوفيـــن دماغيـــا والتي اقرتهـــا المملكة
العربيـــة الســـعودية وحســـب اإلجـــراءات
القانونيـــة المتبعة.
يمنع منعـــا باتـــا اإلتجـــار باألعضاء البشـــرية
وتحـــدد المكافآت والدعـــم المزايـــا المادية
واإلعانـــات والمزايـــا المعنويـــة لقـــاء التبـــرع
حســـب األنظمـــة المتبعة.
الحصـــول عـــل المزايـــا الوظيفيـــة واإلجازات
المســـتحقة والتوظيف لهـــم أو لألقارب من
الدرجـــة األولى والمزايـــا الداعمـــة من جهات
أو وزارات أخـــرى.
تزويد المتبرعين والواهبين االحياء أو االوصياء
القانونييـــن علـــى المتوفين دماغيـــا بكافة
المعلومات والفتاوى الشـــرعية الصادرة من
اللجان الشرعية بشـــأن التبرع.
توفـــر كافـــة الكـــوادر المدربـــة والمؤهلـــة
والمتخصصـــة في كافـــة المجـــاالت الطبية
واالداريـــة والنفســـية.
احترام قرار المتبـــرع والمتبرع له وذويهم أيًا
كان واحترام رغبة المتبـــرع بالتراجع في أي
لحظة قبل إتمـــام عملية التبـــرع وال يحق له
المطالبـــة بالعضو بعـــد نزعه منه.
توفيـــر اإلقـــرارات المطلوبـــة إلجـــراء عمليـــة
التبـــرع بصياغـــة ولغـــة واضحـــة يفهمهـــا
المتبـــرع.
ال يســـمح التبـــرع بأعضـــاء المرضـــى األحيـــاء
(دون  18ســـنة ،وفـــوق  60ســـنة) حتـــى ولو
بموافقـــة األهل.

 /12المشاركة في برامج البحث
والدراسة:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

أمكانية مطالبة المريض باالشـــتراك ببرامج
البحـــث أو الدراســـة المتعلقـــة بحالتـــه عند
تطابق شروط البحث عليه وحسب اإلمكانات
المتاحـــة للبحث.
توفـــر معلومـــات واضحـــة ومفهومـــة عـــن
البحـــث أو الدراســـة والمعالجـــة الطبيـــة
الســـريرية والعالجيـــة والدوائيـــة المتعلقـــة
باإلنســـان المســـتخدمة والنتائـــج المتوقعة
للمشـــاركة فيهـــا.
التأكيد علـــى الضوابـــط والقواعـــد األخالقية
واإلنســـانية والمهنيـــة والتقيـــد باإلجـــراءات
الطبية الكفيلة بضمان ســـامته الشخصية
وفقـــً للتشـــريعات النافذة.
إمكانية قبـــول أو رفض المشـــاركة قبل أو
أثنـــاء البحث أو الدراســـة.
وجود نمـــوذج مخصص للمشـــاركة في أي
بحث أو دراسة وال يسمح للمريض المشاركة
إال بعـــد توقيعـــه أو توقيع الوصـــي القانوني
عليـــه علـــى النموذج.
وجود لجنـــة أو جهة (رســـمية  /علمية) تجيز
وتشـــرف على البحث أو الدراســـة.
وجود آليات واضحـــة لكيفية حماية المريض
وتلقي شـــكواه وآرائه أثناء إجـــراء البحث أو
الدراسة.
ضمان حق المريض بالتوقف عن المشـــاركة
دون أن يؤثـــر ذلـــك علـــى حقـــه بالعـــاج
واســـتمراره.
ال يجوز إجراء تجـــارب طبية أو علمية على أي
شـــخص أو اســـتغالل أعضائه من دون رضائه
الحر وإدراكه الكامـــل للمضاعفات التي قد
تنجـــم عنها.

حقوق
المرضى من األطفال
اضافة الى الحقوق العامة من 12 -1
•

•

•
•
•
•
•
•

•

وجـــود مرافـــق للطفـــل عنـــد التنويـــم في
المنشأة الصحية باســـتثناء العناية المركزة
وقســـم الحضانة حســـب اإلجراءات واألنظمة
المتبعة.
توفـــر سياســـة واضحـــة للتطعيمـــات
والفحوصات لألطفال حسب التعاميم الواردة
مـــن وزارة الصحـــة.
أال يحجز الطفل بالمنشأة.
أال يعـــزل اال للضرورة القصـــوى التي تتطلب
ذلك.
أن تتم معاينة الطفل مـــن قبل فريق طبي
متخصص.
توفر األجهزة واألدوات والمستلزمات الخاصة
بالطفـــل في المنشـــأة.
وجود سياســـة خاصـــة لحمايـــة األطفال من
كل أشـــكال اإليذاء.
توفر البيئة المناســـبة للطفل التي تساعده
على التكيـــف أثناء فتـــرة العالج بالمنشـــأة
الصحية.
التـــزام الفريـــق الطبـــي بالتبليغ عـــن كافة
حـــاالت العنـــف ضـــد الطفـــل للجهـــة المعنية.

وثيق ــة الحق ــوق
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حقوق
المرضى المسنين
اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
•

•

•

•

•

•

•

10

ان يكـــون تصميـــم المنشـــآت الصحيـــة
مراعية للســـن وصديقة لكبار السن (مدخل
المنشـــأة ومدخل العيادات والممرات تكون
عريضـــة تكفـــي مـــرور كرســـي مدولب و
وجود درابزين علـــى الدرج والجـــدران ودورات
المياه .....الخ)
تقديم الخدمات الصحيـــة الوقائية والعالجية
والتأهيليـــة لكبار الســـن بما يتناســـب مع
احتياجاتهـــم الصحية.
أن يعطى كبار الســـن األولويـــة عند تقديم
الخدمـــات الصحية منـــذ دخولهم المنشـــأة
الصحية حتـــى خروجهم منهـــا (تقليل وقت
االنتظار للخدمات الصحية وتبســـيط إجراءات
تلقى الخدمة).
توفيـــر االجهـــزة المعينـــة لكبار الســـن فى
المنزل مثل الكرســـي المتحرك ،العكاز ذو
القاعدة الثالثية النظارات والســـماعات الطبية.
تقديم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي
لكبار الســـن وراعـــي المســـن بالمنزل من
خالل فرق متخصصة.
تقديم الرعاية الطبيـــة بالمنزل لجميع كبار
السن غير القادرين على الوصول للمنشآت
الصحية لتلقي الخدمات الصحية.
تدريب كبار السن وتدريب راعي كبير السن
بالمنـــزل علـــى اساســـيات الرعايـــة الصحية
اليومية لكبار الســـن فـــي المنزل.

وثيق ــة الحق ــوق

حقوق
المرضى ذوي اإلعاقة
اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
•
•
•
•

•
•
•

تقديم الرعايـــة لهم على أســـاس الموافقة
الحرة المســـتنيرة.
توفيـــر احتياجاتهـــم مـــن األدوات والمعدات
ا لطبية .
المســـاواة في جميع الحقـــوق الصحية دون
تمييز .
تهيئة المنشـــآت الصحيـــة بكافـــة مرافقها
لتتوافق مـــع معاييـــر الوصول الشـــامل ما
أمكـــن ذلك.
توفيـــر الدعم الكامـــل وحمايـــة كرامتهم
وحقوقهـــم كافة.
تســـهيل حصولهم على الخدمـــات الصحية
(العالجيـــة والتأهيلية).
حمايتهم من االستغالل او العنف او االعتداء.

حقوق
مرضى السرطان
اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
حقوق صحية عامة لمرضى السرطان:
• من حق المريـــض وحده معرفة التشـــخيص
وال يحـــق ألفـــراد عائلتـــه /عائلتهـــا معرفـــة
التشـــخيص إال بموافقـــة المريـــض
• من حـــق المريـــض تقديـــم شـــكوى إذا تم
إفشاء تشخيصه بدون موافقته /او موافقتها
الخطية.
• من حق مريض  /مريضة الســـرطان (العاقلة
البالغـــة) وحدهـــا اتخـــاذ القـــرارات بالموافقة
علـــى العالج الكيمـــاوي والعالج اإلشـــعاعي،
وال يتطلـــب موافقـــة ولي األمر.
• مـــن حـــق المريضـــة وحدهـــا اتخـــاذ القـــرار
بالموافقـــة علـــى التدخـــل الجراحـــي مثـــل
عملية اســـتئصال الورم ،أو الثـــدي وال تحتاج
موافقـــة ولـــي األمر.
الحقـــوق الصحيـــة اإلنجابيـــة لمرضـــى
الســـرطان:
• من حق مريض  /مريضة الســـرطان تمكينه
صحيًا من كافة المعلومـــات عن مرضه.
• من حـــق المريض /المريضـــة تمكينهم من
معرفة تأثير الســـرطان  /عالجات الســـرطان
علـــى الخصوبـــة وفرصتهـــم فـــي اإلنجـــاب
مســـتقبالً
• مـــن حـــق المريـــض /المريضـــة تمكينهـــم
مـــن معرفة أهميـــة مراجعة طبيـــب العقم
وتحويلهم قبل البدء فـــي العالج الكيماوي
لمعرفة طرق حفـــظ الخصوبـــة المتاحة في
ا لمملكة

• من حق المريـــض  /المريضة معرفة األحكام
الفقهية المنظمة لكل طرق حفظ الخصوبة
المتاحـــة فـــي الداخل أو لـــو تم العـــاج في
الخارج.
الحمل والسرطان:
• مـــن حـــق المريضـــة المصابـــة بالســـرطان
معرفة فرصتها في الحمل مستقبالً ومتى
يمكنهـــا الحمل.
• من حق الســـيدة التي تحمـــل وهي مصابة
بالســـرطان أو يتم تشـــخيصها بالســـرطان
وهي حامل أن يتم اإلشـــراف عليها من قبل
فريق متخصص مـــن أطبـــاء األورام والتوليد
واألطفال كمـــا من حقها مناقشـــة الجوانب
األخالقية والشـــرعية حســـب وضعها.
• من حق الزوجين المشـــاركة في اتخاذ القرار
بعد تقديم كافة المعلومـــات أي التمكين
الصحـــي ليكونا أكثر قدرة علـــى إتخاذ القرار.
حقوق مرضى السرطان في العمل:
• ال يحق التمييز ضد مريض الســـرطان وفصله
طالما أنه قـــادر على العمل.
• ال يحـــق لرب العمل أن يطلـــب معلومات عن
الحالـــة الصحيـــة للمريـــض إال بعـــد أخـــذ إذن
المريض.
• من حـــق المريـــض اإلجـــازات أيام أخـــذ العالج
الكيمـــاوي او الجراحـــة.
الحق بعمل الفحوصات الوراثية:
• يحـــق لمريض الســـرطان تقديـــم معلومات
كافيـــة له عـــن دور العامـــل الوراثي.
• القيام بتحويلهـــن لمتخصص لو كان هناك
تاريخ عائلي وطلبت المـــرأة تحويلها.
• من حق المريضـــة معرفة القـــرارات المترتبة
علـــى إجـــراء الفحـــص الوراثـــي قبـــل البـــدء
فيـــه فالتمكين الصحـــي مـــن المعلومات
يســـاعدها على اتخـــاذ القرار المناســـب لها
ولعائلتها.

وثيق ــة الحق ــوق
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حق مريض السرطان في معالجة األلم:
• من حق المريض خاصـــة الحاالت المتقدمة أن
يحصل على معالجة األلـــم ليعيش ويموت
بسال م .
• من حقه المشـــاركة فـــي القـــرارات الطبية
الخاصة بمعالجة األلـــم ،وتمكينه صحيًا من
كافـــة الخيارات.
حق الحصول على المعالجة التلطيفية:
• من حق المريـــض توفير عناية متخصصة في
المراحل النهائية من المرض
• من حق المريض دعمه نفسيًا وإيمانيًا.
حق عدم اإلنعاش الرئوي:
• من حـــق المريـــض حســـب وضعـــه الصحي
عـــرض األمر عليـــه طبيًا وبما يتماشـــى مع
القرارت الشـــرعية.
• من حـــق المريض التلطف معـــه في تبليغه
ومراعاة وضعه ويكون التبليغ حســـب عمر
المريض  ،وحالته الصحية والنفسية ،وحسب
مايـــراه الطبيـــب بخبرته من قـــدرة المريض
على تفهم واحتمـــال المعلومة.
• من حق المريض إتخاذ القـــرار أو تفويض من
يتخذ القـــرار عنه كتابيًا.

12
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حقوق
مرضى السرطان
اليافعين
نظـــرا لخاصية هـــذه الفئة العمريـــة وخصوصا
بهـــذا النوع من المـــرض والحتياجاتهم الفريدة
من نوعهـــا  -من الناحيـــة الطبيـــة التكوينية
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة تـــم تخصيص هذه
الفقـــرة ،فباإلضافة الـــى ما ذكر فـــي الفقرات
(مـــن  1الـــى  )12والفقـــرات الســـابقة بحقوق
مرضى الســـرطان فلهـــذه الفئة حقـــوق يجب
االخذ بعيـــن االعتبـــار فيها:
• الحق فـــي الوقاية :مـــن خـــال تثقيفهم عن
الســـرطان وبرامج الكشـــف المبكـــر عنه.
• الحق في الســـرعة فـــي التشـــخيص والعالج
للحـــاالت المشـــتبهة والمؤكدة.
• الحـــق فـــي الحصـــول علـــى متخصصيـــن
متعـــددي التخصصات الطبيـــة المؤهلة مع
خبرة كبيـــرة في عـــاج الســـرطان في هذه
الفئـــة العمرية.
• الحصول على الدعم النفســـي واالجتماعي
والتلطف من قبـــل االختصاصيين.
• المحافظـــة علـــى الخصوبـــة المعلومـــات
وتقديم المشورة بشـــان االثار القصيرة االجل
والطويلـــة االجل من الســـرطان والعالج الذي
يؤثر علـــى الخصوبة.

حقوق

حقوق
المرضى النفسيين

مرضى متالزمة نقص
المناعة المكتسبة (االيدز)
ال تختلـــف حقـــوق مرضـــى االيـــدز عـــن حقوق
المرضى بشـــكل عام وتكمـــن األهمية في
التركيـــز علـــى النقـــاط التاليـــة.
اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
• حق المريض في االحترام والتقدير (الســـام،
او التواصل وغيرها).
• مراعاة الخصوصية والسرية بدرجة عالية مع
العلـــم انه يحق للـــزوج او الزوجـــة معرفة إذا
كان الطرف االخر حامـــل الفيروس.
• حـــق المريـــض فـــي االطـــاع علـــى الســـجل
الطبـــي وطلب نســـخة من الســـجل الطبي.
• حق المريض في الوقت الكافي من الطاقم
الطبـــي فـــي مختلـــف مراحل التشـــخيص
والعـــاج والمراحـــل جميعها لشـــرح وتثقيف
المريـــض عـــن التشـــخيص والياتـــه والخطة
العالجيـــة والعواقـــب والعالجـــات البديلة وفق
أحدث الطـــرق الطبية المبنية علـــى البراهين.
• من حـــق مريـــض االيـــدز ان يوفر لـــه خدمات
المشـــورة والدعـــم النفســـي.
• تســـهيل إجراءات الحصـــول علـــى المواعيد
والتقاريـــر عنـــد مراجعتـــه ألي مـــن مرافـــق
المنشـــأة الصحيـــة.
• من حـــق المريـــض المعاملة الالئقـــة وعدم
المبالغة في ردود األفعال تجـــاه المواد التي
ال تنطبق عليها االحتياطـــات العالمية :البراز-
االفـــرازات االنفيـــة  -البلغم -العـــرق  -الدموع
 البول  -القيء.• حـــق المريض مـــن مقـــدري الرعايـــة الطبية
بتتبـــع االحتياطات العالمية وشـــرحها واليات
تطبيقها .
• من حـــق اســـرة المريـــض المقربـــة (الزوجة
واألوالد) الحصـــول علـــى الكشـــف الـــازم.

اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
•
•
•

•

•

•

•

•
•

حمايتـــه مـــن كافة اشـــكال االيـــذاء والعنف
الجســـدي والنفســـي واللغـــوي.
عدم تقييد حريته بأي وســـيلة أو وضعه في
غرفة عزل دون ســـبب طبي.
الحصـــول علـــى الخدمـــة العالجيـــة بأيســـر
الطرق وذلك بتخصيص عيادات نفســـية في
المنشـــأة الصحية.
توفر وسائل تعليم وتأهيل مناسبة لقدراته
عنـــد بقائـــه لمـــدة طويلـــة فـــي المنشـــأة
ا لصحية .
ال يجـــوز إجبار أي شـــخص على إجـــراء فحص
طبي يســـتهدف تقرير مـــا إذا كان مصابًا أو
غير مصـــاب بمـــرض عقلـــي إال وفقـــا إلجراء
مصرح به مـــن الجهات القضائيـــة وذلك وفق
احـــكام نظام الرعاية الصحية النفســـية.
تقرر اإلصابة بالمرض العقلي وفقًا للمعايير
الطبية المقبولـــة دوليًا وال يجـــوز ذلك على
أي أســـاس ال يمـــت بصلـــة مباشـــرة لحالته
الصحيـــة العقليـــة وال تعتبـــر اإلصابـــة دائمة
حتى في حال معالجته فـــي مركز أو مصح
عقلي.
حينمـــا يجـــرى العالج فـــي مصحـــة لألمراض
العقلية يكـــون من حـــق المريـــض أن يعالج
بالقـــرب مـــن منزلـــه أو منـــزل ذويـــه متى
أمكن ذلـــك ،وان يعـــود إلـــى مجتمعه في
أقرب وقـــت ممكن.
يعالج في اقل الظروف تقييدًا للحرية.
يعالج على أســـاس خطة توضع لكل مريض
علـــى حـــدة او وليـــه وتناقـــش معـــه ،ويعاد
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النظـــر فيها بانتظـــام ،وتعدل حســـب تطور
حالته واســـتجابته.
تقـــدم الرعايـــة وفـــق معاييـــر آداب المهنـــة
المتعلقة بالممارســـين في ميـــدان الصحة
العقلية ومبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة
بـــدور العامليـــن الصحيين ،وال ســـيما األطباء.
يوصف العالج و الدواء عن طريق متخصصين
ويتعيـــن أن تفي األدويـــة باحتياجات المريض
الصحيـــة علـــى أفضـــل وجـــه وليـــس علـــى
ســـبيل العقوبة.
ال يجـــوز إعطـــاء أي عـــاج إغـــراء باســـتثناء
المريـــض الغير مـــدرك لحالته يوافـــق وصيه
القانونـــي عنـــه لمريـــض دون موافقتـــه عن
علـــم ،يتـــم الحصـــول عليهـــا بحريـــة دون
تهديـــد أو بعـــد تقديـــم جميـــع المعلومات
الالزمـــة التخـــاذ القـــرار علـــى بينة.
للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص
من اختياره أثناء إجـــراء إعطاء الموافقة.
التدخـــل العاجل إلعطائـــه العـــاج إذا قرر ذلك
أطباء الصحـــة العقلية.
إعـــام المريـــض بالعـــاج إذا لـــم تؤخـــذ
موافقتـــه وإشـــراكه في خطـــة العـــاج بأي
وســـيلة ممكنـــة.
ال يســـتخدم التقييـــد الجســـدي أو العـــزل
غيـــر االختياري للمريـــض إال حســـب اإلجراءات
المعتمدة رسميا لمصحة األمراض العقلية،
وفقـــط عندمـــا يكـــون ذلـــك هو الوســـيلة
الوحيـــدة المتاحـــة للحيلولـــة دون وقـــوع
ضـــرر فوري أو وشـــيك للمريـــض أو لآلخرين.
ويجـــب أال يمتد هذا اإلجـــراء إال ضمـــن الفترة
الضروريـــة تمامـــا لتحقيـــق هـــذا الغـــرض.
وتســـجل جميع حـــاالت التقييد الجســـدي أو
العزل غيـــر االختياري ،وأســـبابها ،وطبيعتها،
ومداهـــا فـــي الســـجل الطبـــي للمريـــض،
ويجب إبقـــاء المريـــض المقيـــد أو المعزول
في ظروف مناسبة وتحت الرعاية والمراقبة
الدقيقـــة والمنتظمـــة من جانـــب موظفي
المصحـــة المؤهليـــن ويجب إشـــعار الوصي
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القانوني( ،إن وجد) بأي تقييد جسدي أو عزل
غيـــر اختيـــاري للمريض.
ال يجوز مطلقـــا إجراء التعقيـــم (منع القدرة
علـــى اإلنجـــاب بشـــكل الدائـــم) كعـــاج
للمـــرض العقلـــي.
ال يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعالج
تجريبـــي علـــى أي مريـــض دون موافقتـــه
عـــن علـــم ودرايـــة ،ويســـتثني مـــن ذلـــك
حالـــة عجـــز المريـــض عـــن إعطـــاء الموافقة
عـــن علـــم.
االعتراف فـــي كل مـــكان بصفتـــه االعتبارية
أمام القانـــون ومراعاة خصوصيتـــه واعطائه
حرية االتصـــاالت وحريـــة تلقـــي الزيارات.
احترام دينه ومعتقده.
تكـــون البيئـــة واألحـــوال المعيشـــية فـــي
مصحات األمـــراض العقلية أقـــرب ما يمكن
ألحـــوال الحيـــاة الطبيعيـــة التـــي يحيياهـــا
األشـــخاص ذوو الســـن المماثلـــة.
تشـــمل المصحات العقلية مرافق لألنشطة
الترفيهيـــة وأنشـــطة أوقـــات الفـــراغ ومرافق
للتعليـــم ومحـــات تجاريـــة لبيـــع األشـــياء
الالزمـــة للحيـــاة اليوميـــة واالتصـــال ومرافق
الشـــتراك المريض في عمل يناسب خلفيته
االجتماعية والثقافية ،وال يجوز في أي ظروف
إخضاع مريض للعمل اإلجبـــاري ويتم اختيار
نوع العمـــل الذي يريـــد أن يؤديه.
في حالـــة احتيـــاج المريـــض إلى العـــاج في
مصحة لألمراض العقليـــة ،تبذل كل الجهود
الممكنـــة لتجنـــب إدخاله علـــى غيـــر إرادته.
تتـــم إجـــراءات دخـــول المريض إلـــى مصحة
األمـــراض العقليـــة بنفس طريقـــة دخول أي
منشـــأة صحية أخـــرى من اجل أي مـــرض آخر.
يكـــون لـــكل مريـــض ادخـــل فـــي مصحـــة
لألمـــراض العقلية على غيـــر إرادته الحق في
مغادرتهـــا في أي وقت ،ما لـــم تنطبق عليه
المعاييـــر المتعلقة باحتجـــاز المرضى على
غيـــر إرادتهم.
ال يجوز إدخال شـــخص إلى مصحـــة لألمراض

العقليـــة على غيـــر إرادتـــه بوصفـــه مريضًا،
أو اســـتبقاؤه كمريـــض علـــى غيـــر إرادتـــه
فـــي مصحـــة األمـــراض العقلية بعـــد إدخاله
كمريـــض باختيـــاره ،مـــا لـــم يقـــرر طبيـــب
مؤهل في مجال الصحـــة العقلية ومرخص
لـــه قانونـــا بالممارســـة فـــي هـــذا المجال،
ويكون قراره أن ذلك الشخص مصاب بمرض
عقلي ،وأنـــه يرى مـــا يلي:
 أنـــه يوجد ،بســـبب هـــذا المـــرض العقلي،جدي لحدوث أذى فوري أو وشـــيك
احتمال ّ
لذلـــك الشـــخص أو لغيره من األشـــخاص.
 أن يؤدى عدم إدخاله المصحـــة أو احتجازهفيها إلى تدهـــور خطير في حالتـــه أو إلى
الحيلولة دون إعطائه العالج المناسب الذي
ال يمكـــن أن يعطي إيـــاه إال بإدخاله مصحة
لألمراض العقلية ،وفقا لمبـــدأ اقل الحلول
البديلة تقييدًا.
 استشـــارة طبيب ممارس ثـــان في مجالالصحـــة العقليـــة ،يكـــون مســـتقال عـــن
الطبيـــب األول ،وإذا تمت هذه االستشـــارة،
فإنـــه ال يجـــوز إدخـــال الشـــخص أو احتجازه
علـــى غيـــر إرادتـــه إال بموافقـــة الطبيـــب
الممـــارس الثاني.
 يكون إدخال الشخص أو احتجازه على غيرإرادته في بـــادئ األمر لفترة قصيرة يحددها
القانون المحلـــي للمالحظة والعالج األولي،
في انتظـــار قيام هيئة فحـــص بالنظر في
إدخال المريـــض أو احتجازه ،وتبلغ أســـباب
اإلدخال أو االحتجاز إلـــى المريض دون تأخير
كمـــا يبلـــغ اإلدخـــال أو االحتجـــاز وأســـبابه
فـــورًا وبالتفصيـــل إلـــى هيئـــة الفحـــص،
وإلى الوصي القانونـــي للمريض (إن وجد)،
وكذلك إلى أســـرة المريض ما لم يعترض
المريض على ذلك.
 ال يجوز أن تستقبل مصحة األمراض العقليةمرضـــى ادخلـــوا علـــى غيـــر إرادتهـــم إال
إذا كلفـــت الســـلطات المختصـــة وفـــق
القانـــون المصحـــة بالقيـــام بذلـــك.

 تقـــوم هيئـــة الفحـــص دوريا باســـتعراضحـــاالت المرضـــى المحتجزيـــن علـــى غيـــر
إرادتهـــم.
 يحـــق للمريـــض المحتجز على غيـــر إرادتهتقديـــم طلب إعـــادة الفحص علـــى فترات
معقولـــة ،إلطـــاق ســـراحه أو تحويلـــه إلى
وضـــع االحتجـــاز الطوعي.
 يتعين إخالء سبيل المريض المحتجز علىغير إرادته فـــي حال انتهاء األســـباب الداعية
لالحتجاز.
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حقوق
مرضى فيروس كورونا
المستجد
( )19-COVIDوحاالت االشتباه

في هذا القســـم ســـتتم االشـــارة الـــى بعض
الحقـــوق والواجبـــات الخاصة بمرضـــى كوفيد
 19او الحاالت المشـــتبه بها اضافة الى الحقوق
والواجبات العامة التي تضمنتها وثيقة حقوق
وواجبات المرضى:
• انفاذ َا لألمـــر الملكي الكريـــم يحق لجميع
مصابـــي فيـــروس كورونـــا المســـتجد
( )19-covidاو المشـــتبه بإصابتهم الحصول
على الرعاية الصحية في التشخيص والعالج
مجاناَ في المستشـــفيات والمراكز الطبية

•
•

•

•
•
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من مواطنين ومقيميـــن ومخالفي أنظمة
اإلقامـــة حســـب البروتوكـــوالت المعتمـــدة
للتعامـــل مـــع الحاالت.
التأكـــد من أن مقدم الخدمة يتبع ارشـــادات
الســـامة الخاصة باالجـــراء او الفحص الطبي.
الحصول على الرعاية الصحية في بيئة آمنة
ونظيفة ومعقمة ومناسبة لوضع المرضى
المصابيـــن بفايـــروس كورونـــا المســـتجد
()19-covid
ان يوفر للمراجع والمريض البيئة المناســـبة
التـــي تحقـــق راحـــة المرضـــى النفســـية
والجســـدية وتعزز الشـــفاء أثناء فتـــرة العالج
بالمنشـــأة الصحية.
الحماية من االذى النفسي والتوبيخ والتأنيب
من قبل الفريق المشـــرف على الحالة.
ضمان إطـــاع المريض أو الوصـــي القانوني
على كافة المعلومـــات المتعلقـــة بالحالة
والوضـــع الصحـــي للمريض بشـــكل وافي
وواضـــح وبلغـــة مفهومة.
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تلقي المصابيـــن او المخالطين المعلومات
الصحيـــة الالزمـــة للتعامـــل مـــع خطـــر
العـــدوى والتوجيـــه باإلجـــراءات الصحيـــة
المناســـبة لضمـــان ســـامة الجميع حســـب
البروتوكـــوالت المعتمـــدة للتعامـــل مـــع
الحـــاالت.
تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة بما يكفـــل حفظ
كرامة االنســـان دون المســـاس بالمعتقدات
الدينيـــة والمذهبيـــة او الخلفيـــات الثقافيـــة
واالجتماعية.
توفيـــر الخصوصيـــة الكاملـــة وســـرية
المعلومـــات ســـواء المعلومـــات المتعلقة
بالتشـــخيص او التحاليـــل او العـــاج ومنـــع
وصولها ألي جهـــات أواشـــخاص دون موافقة
المريض أو الوصـــي القانوني ،باســـتثناء ما
يتم طلبه بصورة رســـمية مـــن قبل الجهات
ا لمختصة .
ال يتـــم إجراء التجـــارب الطبيـــة أو العلمية أو
أدوية لم تعتمد على أي مريض أو اســـتغالل
أعضائه من دون موافقتـــه الكاملة وإدراكه
الكامـــل للمضاعفـــات التي قد تنجـــم عنها.
تمكيـــن المرضـــى في اقســـام العـــزل من
التواصل مع عائالتهم وتوفير قنوات التواصل
الفعالـــة لذوي المرضى فـــي العنايات الحرجة.
تمكيـــن المرضـــى في اقســـام العـــزل من
وســـائل التواصل الفعـــال مع الفريـــق الطبي.
الحـــق برفع المقترحـــات أو الشـــكاوى على
المنشـــاة او الفريـــق المعالج خـــال محطات
الرعايـــة الصحية.
وجـــود آليـــة مناســـبة للتثقيـــف وتقديـــم
االرشـــادات الصحيـــة للمريـــض وعائلته حول
الخطـــة العالجيـــة.
تمكين المرضى او المرافقين من الحصول
علـــى التقاريـــر الطبيـــة الالزمـــة اواالجـــازات
المرضيـــة بحســـب المعمـــول بهـــا نظامـــا.

مسئوليات
مرضى فيروس كورونا
المستجد ()19-COVID
•

•

•
•
•
•

•

االطـــاع علـــى مســـؤولياتهم وااللتـــزام
باإلجراءات والسياسات المتبعة في المنشأة
الصحيـــة والتي تم تصميمهـــا وفق األنظمة
والقوانيـــن واإلجـــراءات الصحيـــة المعتمـــدة
محليا وعالميـــا لتحقيق مصلحـــة المرضى
والمجتمع كافة.
إتباع اللوائح واإلرشادات المقدمة من الفريق
الطبـــي وااللتـــزام بهـــا وتوفيـــر معلومـــات
كاملة ودقيقـــة وتحمل مســـؤولية ذلك.
معاملة جميع الموظفين ومقدمي الرعاية
والمرضى اآلخرين بلباقة واحترام.
االلتـــزام بالقواعد العامة واحتـــرام معتقدات
اآلخريـــن الدينية والفكريـــة والمذهبية.
إتباع أنظمة وتعليمات األمن والســـامة في
المنشاة الصحية.
المريض او ذويه مسؤول مسؤولية تامة عن
صحة المعلومات المقدمة لكل ما يستجد
عن الحالـــة او اعراضها وكذلك االفصاح عن اي
مخالفـــة الي من التعليمـــات المدرجة ضمن
الخطة العالجية.
االلتزام بالمســـؤوليات المجتمعية واللوائح
العامـــة التي تقرهـــا الدولـــة والتـــي يترتب
االخـــال بهـــا تطبيـــق العقوبـــات المقـــررة
من غرامات وســـجن او اســـتبعاد من اراضي
المملكـــة للمقيمين.
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حقوق
المرأة الصحية
تخضع جميع حقوق المرأة لألحكام الشـــرعية
والفتاوي الشرعية من هيئة االفتاء وللقوانين
تـــم ذكرهـــا
واالنظمـــة الحاكمـــة وأي فقـــرة ّ
تعدل وفق االحـــكام الشـــرعية والقوانين.
فباإلضافة لمـــا ورد في الحقـــوق العامة من 1
الى 12
• اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر المناســـبة للقضـــاء
على التمييـــز ضد المرأة في مجـــال الرعاية
ا لصحية .
• المســـاواة بين الرجل والمـــرأة ،في الحصول
على الرعايـــة الصحية االساســـية والخدمات
الصحيـــة ذات العالقـــة بخصوصيتها.
• الحصول على جميع الفحوصات التشخيصية
والعالجيـــة والوقائيـــة وتوفيـــر اللقاحـــات
الضرورية وفق جـــداول اللقاحات الوطنية في
كل مرحلة من مراحل عمـــر المرأة والدعم
النفســـي والمشـــورة عند طلبها.
• توفيـــر المـــواد العلميـــة التثقيفيـــة لمـــا
يخـــص كل المراحـــل الســـنية واالضطرابات
والمشـــكالت الصحيـــة التـــي قـــد تمـــر بها
فـــي كل المراكز الصحية والمستشـــفيات
بصفـــه عامـــه.
• إجـــراء االختبـــارات التشـــخيصية والوقائيـــة
لألمـــراض التـــي تصيـــب الحمـــل وتســـبب
تشـــو ها ته .
• االطالع علـــى تقريـــر فحص مـــا قبـــل الزواج
ونتائجه.
• إجراء الفحوص الروتينية السريرية والمخبرية
والشعاعية للتأكد من قدرة تحملها لإلجهاد
الحملي وتقديم المشورة الصحية الضرورية
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لإلجراءات والتوصيات الواجب اتباعها في حال
االمراض المرافقة.
إجـــراء الفحـــوص الوقائيـــة والتشـــخيصية
والعالجيـــة لألمـــراض التناســـلية المعديـــة
وغيـــر المعديـــة والتأكيـــد على الســـرية و
الخصوصية فـــي االمـــراض الجنســـية اال بما
يقتضيـــه القوانيـــن و االجـــراءات المرعيـــة.
الحصول على المشـــورة الصحية والشرعية
في حـــال رغبتها بتنظيم االنجـــاب والحصول
علـــى وســـائل منـــع الحمـــل وفـــق إشـــراف
طبـــي وبأيدي مدربـــة في المراكـــز الصحية
والمستشـــفيات وأن تكـــون مجانيـــة فـــي
المراكـــز الصحيـــة والمستشـــفيات التابعة
لـــوزارة الصحة.
الحصول على المشـــورة الصحية والشرعية
لإلجهـــاض فـــي حالـــة الحمـــل المترافقة مع
االمـــراض شـــديدة الخطـــورة وفـــي حالـــة
التهديـــد الشـــديد لحيـــاة الحامـــل أو الجنين
وتأكيـــد ذلـــك مـــن خـــال لجنـــة مـــن ثـــاث
استشـــاريين ودعمهـــا بقـــرار إفتائـــي مـــن
اللجنـــة الشـــرعية الطبيـــة بشـــكل عاجـــل.
المســـاعدة علـــى االنجـــاب فـــي حـــاالت تأخر
الحمـــل وفـــق الشـــرع والقانون ومســـاعدة
المنشـــأة الصحيـــة الماديـــة والمعنوية وفق
االنظمـــة الضابطـــة لذلـــك.
الحصول على الفحوص السريرية والمتممة
للوقايـــة من أمراض الســـرطان والهشاشـــة
خاصـــة مع وجود عوامـــل خطورة.
توفيربرامـــج التأهيـــل المختصـــة للحـــاالت
العالجيـــة والوقائيـــة.

الحمل والوالدة.
• الحصول علـــى الرعايـــة الصحية قبـــل وأثناء
وبعـــد الحمـــل والـــوالدة وإجـــراء الفحـــوص
الروتينية قبل الـــوالدة ســـوا ًء (والدة طبيعية
أو قيصرية) والمســـاعدة علـــى التحويل الى
مراكـــز متخصصة عنـــد الحاجة.
• التوعيـــة والتثقيـــف والحصول علـــى المواد
العلميه التثقيفيـــه للتهيئة للحمل والوالدة
والتشـــجيع علـــى الرضاعـــة الطبيعيـــة في
المنشـــآت الصحية ومنح المشـــورة الطبية
و ارشـــادات الرضاعة اثناء الحمـــل و أواخره و
بعـــد الوالدة
تـــزود بوقـــت مبكـــر مـــن الحمـــل (عنـــد
• أن ّ
بداية فتـــح ملف الحمـــل) بمعلومات كاملة
وواضحة حول فوائد ومخاطرإختبارات الحمل
والعالجـــات المقدمـــة لها ،وجميـــع الخيارات
المعقولـــة األخـــرى ،بما فـــي ذلـــك تكاليف
اإلجراءات.
• حـــق المرأة فـــي اختيار تفاصيل والدتهـــا
الطبيعيـــة مثـــل خطـــة الـــوالدة ،الـــوالدة
الغريزيـــة الـــخ مـــن مجموعـــة كاملـــة من
الخيارات المتاحـــة علـــى أســـس كاملـــة و
معلومات منقحة حـــول فوائد ومخاطر كل
طريقة .كما يجب أن يكـــون الفريق الطبي
لديه التخصص والمهـــارة في الوالده باإلضافة
الـــى توافـــر الـــكادر المؤهـــل المتخصـــص
بالمضاعفـــات التي قـــد تطرأ.
• توفيـــر بيئة امنة تضمن الـــوالدة بصورة الئقة
ومحترمة فـــي كل األوقـــات وتحفظ كرامة
المـــرأة وتكفـــل لهـــا الحـــق فـــي اختيـــار
القابلـــة أو الطبيب المقـــدم لرعاية األمومة
(حســـب االمكانيات المتاحة للمنشأة) .كما
يجب أن يكون الفريق الطبي لديه التخصص
والمهـــارة فـــي اإلنجـــاب الطبيعـــي باإلضافة
الـــى توافـــر الـــكادر المؤهـــل المتخصـــص
بالمضاعفات التـــي قد تطرأ.
• المحافظة على الخصوصية والتشديد على
ســـتر العورة (الوالدة بغرفة خاصة أو مساحة

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

مخصصة تسترها عن باقي المريضات او أي
شـــخص ليس من الفريق الطبي المشـــرف
عليها).
الحصول على المســـكنات المناســـبة لأللم
حســـب الضرورة وبمشـــاركة الرأي الطبي.
الحصـــول علـــى رعايـــة األمومـــة المناســـبة
لخلفيتها الثقافيـــة والدينية ،والحصول على
المعلومـــات في لغة التواصـــل التي تفهمها.
امكانية مرافقـــة أحد أفراد أســـرتها لها خالل
جميـــع جوانـــب رعايـــة األمومـــة لهـــا (وفـــق
االنظمـــة والقوانيـــن المرعيـــة واألماكـــن
المســـموح لهـــم التواجـــد فيها).
الحصول على الدعم االجتماعي والعاطفي
والجسدي المســـتمر أثناء المخاض والوالدة
مـــن مقدمـــي الرعاية الذيـــن تـــم تدريبهم
على المخـــاض والوالدة.
الـــوالدة بـــدون تدخـــات طبيه وتوفيـــر جميع
أســـاليب وطـــرق تخفيـــف اآلم المخـــاض
الطبيعيـــة (وفـــق الطـــرق المناســـبة) وذلك
بمـــا يتوافق مـــع مصلحـــة الضـــرورة الطبية
التـــي تقتضيهـــا.
حريـــة الحركـــة أثنـــاء المخاض ،مالـــم تلزم
حالتهـــا الصحيـــة أو حالـــة جنينها غيـــر ذلك.
أال يتم قـــص العجان عند الـــوالدة إال للضرورة
بعـــد موافقتـــك الشـــفهية واالطـــاع علـــى
المعلومـــات والخيـــارات المتاحة لك
االتصال بـــا انقطـــاع تقريبا مـــع وليدها منذ
لحظـــة الـــوالدة ،طالمـــا انهـــا وطفلهـــا في
صحة جيـــدة وال يحتاجون إلـــى رعاية يتطلب
االنفصـــال.
من حـــق المـــرأة البالغة من العمـــر  18عامًا
فأكثـــر اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بالرعاية
الطبيـــة ،والحـــق في قبـــول أو رفـــض العالج،
الحـــق فـــي المشـــاركة المســـتنيرة فـــي
القرارات التي تنطوي علـــى رعايتها الصحية
وال تحتـــاج موافقة ولـــي األمر.
أن تمكـــن المـــرأة مـــن التقـــدم بشـــكوى
لمحاســـبة المقصريـــن عند التعـــرض لوالدة
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•
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غير متوافقـــة مع تجهيـــزات وشـــروط وزارة
الصحة الواجـــب توفرهـــا بالمنشـــأة الصحية.
الحصول على نســـخة كاملة من الســـجالت
المتاحة عنها سواء لرعاية الحمل والمخاض
والـــوالدة ،والرعاية بعد الـــوالدة والرضاعة.
يحق للمـــرأة الموافقة على دخـــول أو خروج
ذويهـــا مـــن المرضـــى القصـــر الذيـــن تقـــل
أعمارهم عن  18عامـــً أو فاقدي األهلية من
والـــى المنشـــأة الصحية.
تعتبـــر المـــرأة البالغة مـــن العمـــر  18عامًا
فأكثـــر مخولـــة عـــن نفســـها ويمكنهـــا
توقيع إقـــرارات التنويم والخـــروج الخاصة بها
والتوقيـــع علـــى االذن الطبـــي الخـــاص بأي
اجـــراء طبـــي أو تدخـــل طبي.
المريضة الغيـــر قادرة من الناحية الجســـدية
على توقيع إقرارات التنويـــم والخروج واالذن
لطبـــي يحـــق لهـــا تخويـــل مـــن ترغـــب في
التوقيـــع عنها.
من حـــق المـــرأة البالغة من العمـــر  18عامًا
فأكثـــر وحدهـــا قبـــول او رفض توقيـــع اإلذن
الطبـــي بالعمـــل الجراحـــي الخـــاص بهـــا
وال تحتـــاج موافقـــة ولـــي األمر (مثـــال ذلك:
التوقيع والموافقة مـــن عدمها إلجراء عملية
قيصرية).
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حقوق
المرافقين
•
•
•
•

•
•

وجود سياســـات واضحة بالمنشـــأة الصحية
خاصـــة بالمرافقة مـــع المريض.
المعاملة المبنية على االحترام.
توفير التغذية المناسبة لهم.
توفير مرتبه أو كرســـي مرافق وتســـتخدم
حســـب األنظمـــة المتبعـــة فـــي المنشـــأة
ا لصحية .
الحصول على بطاقة مرافقه.
اتباع احتياطات السالمة والنظافة والتعقيم
لحمايتهم مـــن التقـــاط العـــدوى أو االصابة
بـــاألذى.

مسئوليات
المرضى وذويهم
المرافقين لهم

حقوق
الـــــــــزوار
• تحافظ المنشـــأة والعاملين فيها على أمن
وسالمة الزوار.
• ان يعامـــل الزائـــر باحتـــرام من قبـــل جميع
موظفـــي المنشـــاة.
• أن تكون مواعيد الزيارة مناسبة.
• تحديد ساعات الزيارة بشكل تفصيلي.
• وجود سياســـات واضحة بالمنشـــاة الصحية
للتعامـــل مع الزوار فـــي الحاالت االســـتثنائية.
• توضيح الحـــد األدنـــى للعمر المســـموح له
بالزيـــارة حســـب أنظمـــة وزارة الصحة.
• قـــد تكـــون هنـــاك اســـتثناءات بنـــاء علـــى
احتياجـــات المريـــض فـــي تحديد عـــدد الزوار
وطول الزيـــارة (بترخيص من المســـؤول عن
ذلك).
• يحق للزائر التقدم بشـــكوى ألي ســـبب يراه
قد اعترضه أثنـــاء الزيارة.

	•

•

•
•
•

االطـــاع علـــى مســـؤولياتهم وااللتـــزام
باإلجـــراءات والسياســـات المتبعـــة فـــي
المنشـــأة الصحيـــة والتـــي تـــم تصميمهـــا
وفـــق األنظمة والقوانيـــن واإلجـــراءات الطبية
والشرعية لتحقيق مصلحة المرضى اآلخرين
والمرافقين والمجتمع وتوعية زوارهم على
مســـؤولياتهم والحـــرص علـــى تطبيقها.
المحافظة على ممتلكات المنشاة الصحية
وممتلكات اآلخرين.
االســـتخدام اآلمـــن والصحيـــح للمرافـــق
والتجهيـــزات الموجـــودة بالمنشـــاة الصحية.
إتباع اللوائح واإلرشادات ،وتشمل:
-إحضار ما يثبت هوية المريض.

إعطاء معلومـــات كاملة ودقيقـــة عن بياناتالمريض الشـــخصية والصحية والمرضية.
ابالغ الطبيـــب عن أي أمـــراض وراثيـــة مؤكدةأو محتملـــة وعـــن األمـــراض المعديـــة لـــدى
المخالطيـــن.

إشـــعار مقدمي الخدمة الصحيـــة بالعملياتالجراحيـــة الســـابقة للمريـــض ومراجعاتـــه
للمنشـــآت الصحيـــة األخـــرى.
اإلبـــاغ عـــن أي تغييـــر فـــي حالـــة المريـــضا لصحية .
إبـــاغ الطبيـــب المعالـــج عن عـــدم فهم خطةالعـــاج والتدخـــات المقررة.
توفير معلومـــات كاملة ودقيقة حول تغطيةالتأمين الصحي للمريض وتحمل مســـؤولية
ذلك.
إبـــاغ المريضات عـــن حالة الحمـــل لحمايتهممن األشـــعة والتخديـــر أو أي إجـــراءات قد تؤثر
عليهـــن أو علـــى أجنتهن.
إبالغ المرضى عن الشبكات المعدنية القلبيةأو تقويم األســـنان أثناء التصوير التي قد تؤثر
على صحتهـــم أو ما يشـــابه ذلك.
-دفع المريـــض أو ذويه الفواتيـــر المترتبة على
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العالج في المنشـــآت الخاصة.

• إتباع خطة العالج المقـــررة ،وفي حالة الرفض
أو عدم إتباع التعليمـــات يتحمل المريض أو
الوصي القانوني مسؤولية ذلك وما يترتب
عليه من آثـــار ومضاعفات.
• معاملة جميع الموظفين والمرضى اآلخرين
والزوار بلباقة واحترام.
• االلتـــزام بالقواعد العامة واحتـــرام معتقدات
اآلخريـــن الدينية والفكريـــة والمذهبية.
• احترام خصوصيات اآلخرين.
• إتباع اللوائح التنظيمية والتعليمات اإلرشادية
الخاصة بالمنشأة الصحية.
• إتباع أنظمة وتعليمات األمن والســـامة في
المنشاة الصحية.
• التقييـــد بالمواعيـــد واالتصـــال على قســـم
المواعيد في حال عدم القـــدرة على الحضور.
• االلتزام بتنفيذ قرار النقـــل إلى مكان آخر أو
الخروج حســـب ما يقرره الطبيـــب المعالج.
• االلتزام بعـــدم التدخيـــن في جميـــع مرافق
المنشـــأة الصحية.
• إعالم موظف القبـــول والموظفين والطاقم
الطبـــي ذوي العالقة بالعالج فـــي حال إصابته
بأحد األمـــراض المعدية (مثـــل متالزمة نقص
المناعة المكتســـبة (االيـــدز) أو التهاب الكبد
الفيروســـي بي وسي وغيرها).
وذلك ألهمية اتخاذ االحتياطات العالمية التي
تفيدة وتفيـــد المخالطيـــن والطاقم الطبي
دون أن يؤثـــر ذلك فـــي معاملتـــه أو إنقاص
حقوقـــه أو التأثيـــر علـــى خطتـــه العالجية أو
عزله دون أسباب موجبة

مسؤوليات
الـــــزوار
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
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اال تؤثر الزيارة ســـلبا على الرعايـــة المقدمة
للمريـــض او للمرضـــى االخريـــن ،أو تنتهـــك
خصوصيتهـــم ،أو أمنهـــم.
التوقـــف عن الزيـــارة في حـــال إصابـــة الزائر
بأمـــراض معديـــة للتخفيـــف مـــن العـــدوى
وانتشـــارها.
االلتزام بفترات الزيارة المعلنة وعدم إحضار
األشـــياء الغيـــر مســـموح بها في المنشـــأة
الصحيـــة ومنهـــا عـــدم جلـــب الطعـــام إلى
غـــرف المرضـــى أو اماكـــن العـــاج إال فـــي
الحاالت التي تسمح بها المنشأة نظرا لحالة
المريض.
االلتـــزام بحقـــوق المريـــض بالنســـبة للزوار
من حيـــث حقه فـــي منـــع أو الســـماح لزوار
وأشـــخاص معينيـــن أو عدد الـــزوار في وقت
واحـــد أو أوقـــات الزيارة.
االلتزام بسياسة الزيارة ألقسام وحدة العناية
المركـــزة نظـــرًا للخصوصية الالزمـــة لهؤالء
المرضى.
االلتزام بسياســـة الزيارة ألقسام العزل نظرًا
للرعايـــة الوقائيـــة الالزمـــة لهـــؤالء المرضى
وتتم الزيـــارة برفقة الممرضة المســـؤولة.
المحافظة خـــال وقـــت الزيارة علـــى نظافة
المـــكان وعلـــى الممتلـــكات وعـــدم إزعاج
اآلخرين.
معاملة جميع الموظفين والمرضى اآلخرين
والزوار بلباقة واحترام.
االلتـــزام بالقواعد العامة واحتـــرام معتقدات
اآلخريـــن الدينية والفكريـــة والمذهبية.
احترام خصوصيات اآلخرين.
إتباع اللوائح التنظيمية والتعليمات اإلرشادية

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

ً
(مثـــا حـــاالت
الخاصـــة بالمنشـــأة الصحيـــة.
الطوارئ واالســـتنفار).
االلتزام بقوانين حظر التدخين  -المشروبات
الكحولية – اضطراب الســـلوك  -المخدرات.
إتباع أنظمة وتعليمات األمن والســـامة في
المنشاة الصحية.
يحظـــر حيـــازة األســـلحة في المستشـــفى
باســـتثناء الموظفيـــن المكلفيـــن بإنفـــاذ
القانـــون.
ال يســـمح للـــزوار زيارة المرضى في قســـم
اإلنعـــاش ،وبعـــد إجـــراء العمليـــات الجراحية.
ويمكـــن إجـــراء اســـتثناءات لهذه مـــن قبل
الممرضـــة المســـؤولة فـــي الحـــاالت الحرجة.
يلتـــزم الزوار بالعدد المحدد مـــن الزوار مثالً
(يســـمح للمرضى لتلقـــي اثنين مـــن الزوار
في وقت واحد) حســـب سياســـة المنشأة.
ينبغي أن يرافـــق أي زائر تحت ســـن  12عامًا
من قبل شـــخص بالغ.
ال يسمح التصوير في أقسام الرعاية الصحية
للمرضـــى ،بمـــا فـــي ذلـــك التقـــاط الصـــور
بواســـطة الهواتـــف المحمولة.
يحـــق للمنشـــأة الصحيـــة تقييد حـــق الزيارة
(حتـــى فـــي أوقـــات الزيـــارة المســـموحة)
فـــي حـــاالت األمـــراض الســـارية المعدية في
المجتمع (مثل األنفلونـــزا والحصبة والنكاف
وجـــدري المـــاء ،وما إلـــى ذلك).
عند خضوع المريض لتداخالت عالجية أو رعاية
صحية .
عند تداخل الزيارة مع رعاية المرضى اآلخرين.
أوامر المحاكم القائمـــة بتقييد االتصال من
المستشفى.
التصرفـــات التخريبية ،أو تهديـــد بالعنف من
أي نوع.
حاجة المريض للراحة أو الخصوصية.
مخالفة شروط السن الدنيا للزوار األطفال.
المرضى المشـــار لهـــم بمالحظـــات معينة
(مثل حـــاالت االنتحـــار أو المصحات النفســـية
وغيرهـــم).

• يطلب من الـــزوار ارتـــداء اللباس المناســـب
حســـب سياســـة المنشـــأة الصحية (أقسام
معينـــة أو المنشـــأة كلها).
• يحق للمنشـــأة الصحية تحويل الزائر صاحب
الســـلوك غيـــر الالئـــق أو مـــن ال يســـتجيب
للتعليمات إلى مســـؤول التمريض أو األمن
أو الشـــرطة.
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مسؤوليات
المرضى في االستقبال

حقوق
المرضى في االستقبال
• أن يعامـــل المريض وذويه باحتـــرام من قبل
جميع موظفي االســـتقبال.
• أن يقدر للمريض الوقت التقريبي لالنتظار.
• معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه.
• تهيئة اماكن االنتظار مناسبة.
• أن تكون البيئة نظيفة ومعقمة.
• ان تراعـــى الخصوصية والســـرية للمريض او
المراجع.
• أن يطلب المريض أو ذويـــه تغيير الطبيب ان
أمكن.
• المحافظـــة علـــى أوراق المرضـــى الخاصـــة
والرســـمية.
• يحدد الموعـــد الذي يتناســـب مـــع المريض
قـــدر االمكان.
• توفير المســـاعدة لذوي االحتياجـــات الخاصة
من المعاقيـــن والمســـنين والمرضى ذوي
االمـــراض المزمنة.
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•
•
•
•
•
•
•

الحفاظ على ممتلكات المنشاة.
المحافظة على نظافة المكان.
المحافظة على الهدوء.
مراعاة خصوصية المراجعين االخرين.
المريض او ذويه مســـؤول مســـؤولية تامة
عن صحـــة المعلومـــات المقدمة.
التواصـــل مـــع الجهـــة المعنيـــة للتبليغ عن
وجود مشـــكلة.
ســـيتعرض المخالـــف للمســـاءلة حســـب
األنظمـــة.

حقوق
المرضى في قسم
المختبر
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

التعريف بمقدم الخدمة للمريض.
تقديم خدمة مناســـبة للمريض او المراجع
بكل احترام وتقديـــر وتفاني .
توفيـــر اإلمكانيـــات والمـــكان المالئم لذوي
االحتياجـــات الخاصـــة وكبـــار الســـن .
توفر األجهزة واألدوات والمستلزمات الخاصة
باألطفـــال باإلضافة إلى البيئة المناســـبة لهم.
توفير غـــرف انتظار وســـحب عينات منفصلة
لكل من الرجال والنســـاء.
توفير مترجم بين المريض ومقدم الخدمة
اذا استدعت الحالة.
طلب تقديم الخدمة من نفس الجنس عند
الحاجة.
المحافظـــة علـــى خصوصيـــات المريـــض
مـــن حيـــث نـــوع الفحـــص وســـرية البيانات
والمعلومـــات.
حصـــول المريـــض علـــى شـــرح وافـــي بكل
ما يخـــص الفحوصـــات الطبية مـــن محاذير
وتعليمات قبل وبعد اجـــراء الفحص واالجابة
علـــى كافة التســـاؤالت.
توضيح الفحوصات المطلوبة ومدى توفرها
وموعد صدور النتائج.
حفـــظ النتائـــج مـــع إمكانية الحصـــول على
نســـخة منها.
توفير بيئة آمنة وســـليمة بتوفير سياسات
االمن والســـامة ومكافحة العـــدوى لحماية
المريـــض من التعـــرض ألي ضرر.
رفـــض التحـــدث أو مقابلـــة أي شـــخص غير
مختـــص.
اتخـــاذ القرار فـــي إكمـــال االجـــراء او الرفض
بشـــرط أن يكـــون هـــذا الرفـــض غيـــر مهدد
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•
•

•
•

للحيا ة .
ابـــاغ المختصيـــن أو قســـم الطـــواري عنـــد
تعـــرض المريض ألي حالـــة طارئة ال قـــدر اهلل .
توفير نســـخة مـــن لوائح وإرشـــادات قســـم
المختبـــرات الطبيـــة وبنـــوك الـــدم لإلطـــاع
والقـــراءة.
اخـــذ الموافقـــة الخطيـــة مـــن المريـــض اذا
اســـتدعت الحالـــة.
معرفة كيفية تقديم الشكوى واالقتراحات
ومتابعتها.

مسؤوليات
المرضى في قسم
المختبر
•
•

•

•
•

•
•

•
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إحضار ما يثبت هوية المريض.
تقديـــم كل المعلومات الكاملـــة والدقيقة
بالمريض والحالـــة الصحية بما فيهـــا االدوية
واالمـــراض المزمنة.
احترام جميع العاملين في المختبر ومراعاة
حقوق المرضى اآلخرين وعدم التســـبب في
أي إيذاء جسدي او نفسي.
االلتـــزام بالقواعد العامة واحتـــرام معتقدات
اآلخريـــن الدينية والفكريـــة والمذهبية.
يجـــب علـــى المريـــض او المراجـــع االلتـــزام
واحترام أنظمـــة وتعليمـــات المختبر وبنك
الدم.
االلتـــزام بالمواعيد واالتصـــال بالمختبر في
حـــال عـــدم القـــدرة علـــى الحضور.
اتباع االرشادات والتعليمات المقدمة مسبقًا
وفـــي حـــال عـــدم االتبـــاع يتحمـــل المريض
المســـئولية عما يترتـــب على ذلك.
المحافظـــة علـــى الممتلـــكات العامـــة
وممتلـــكات اآلخريـــن.
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حقوق
المرضى في قسم
الصيدلية
•
•
•

•

المعاملة القائمة على االحترام.
مراعـــاة الخصوصية فـــي تـــداول معلومات
ا لمر يض .
الشـــرح الكافي للعالج وطريقة اســـتخدامه
وتأثيراته الجانبية ان وجـــدت وطريقة حفظه
بلغة يفهمهـــا المريض.
توفيـــر وســـيلة للتواصـــل واالستفســـار أو
الشـــكوى.

مسؤوليات
المرضى في قسم
الصيدلية
•
•
•
•
•
•
•
•

احترام موظفي المنشاة.
الحفاظ على ممتلكات المنشاة.
المحافظة على نظافة المكان.
المحافظة على الهدوء.
مراعاة خصوصية المراجعين االخرين.
المريض او ذويه مســـؤول مســـؤولية تامة
عن صحـــة المعلومـــات المقدمة.
إعطاء الصيدلي المعلومات الالزمة.
التواصـــل مـــع الجهـــة المعنيـــة للتبليغ عن
وجود مشـــكلة.

حقوق
المرضى في قسم
االشعة
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

المعاملة القائمة على االحترام.
الحفاظ على كامـــل خصوصية المريض حال
اجراء الفحص.
ال ينصـــح بعمـــل فحوص األشـــعة حـــال توافر
البديل المناســـب ولســـبب طبـــي واضح.
للمريـــض الحق فـــي الحصول على نســـخة
من فحوص األشـــعة التـــي تمت لـــه في أي
مستشـــفى آخـــر وذلـــك لالســـتفادة منهـــا
وتجنب إعادة عمل الفحـــص وال ينصح بتكرار
فحوص األشـــعة إال فـــي حالة الحاجـــة الطبية
التـــي يحددها الطبيـــب المعالج.
توفير جميع الســـبل لكي نضمن للمريض
فحصا آمنا من خالل تطبيـــق أحدث التقنيات
فـــي األجهـــزة والمعـــدات وطـــرق الفحـــص
وتقديـــم االستشـــارات والدعـــم لألطباء من
أجل الوصـــول الى تشـــخيص نهائـــي دقيق.
للمريـــض الحـــق فـــي توفـــر مـــكان الئـــق
ومناســـب حـــال انتظـــاره.
توفيـــر الرعاية الالزمة للمريـــض بعد الفحص
كعـــدم الســـماح للمريض بمغادرة قســـم
االشـــعة إال بعد التأكـــد من أن حالته تســـمح
بذلـــك ،وخاصة فـــي فحـــوص الصبغات.
يعمل قسم األشعة قدر االستطاعة لتوفير
شـــخص من نفس الجنـــس ليقـــوم بعمل
الفحص االشعاعي للمريض أو حضور مرافق
من نفـــس الجنس.
ال يجوز للعاملين بقســـم األشعة كشف أي
جـــزء مـــن جســـد المريـــض اال بالقـــدر الـــذي
تفتضيـــه طبيعـــة الفحص.
للمريض الحرية الكاملة في معرفة اســـم
من ســـيقوم بعمـــل الفحص له.
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•
•

•

•

•

•

•
•
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يلتـــزم قســـم األشـــعة بتطبيـــق سياســـات
مكافحـــة العـــدوى.
الفحـــوص التي تحتـــاج إلى توقيـــع المريض
أو ذويه علـــى إقرار منفصـــل ،للمريض الحق
بأن يتم تعريفـــه بالمعلومات التي يحتويها
اإلقـــرار بطريقة واضحـــة ولغـــة مفهومة مع
شرح النتائج السلبية واإليجابية المتوقعة من
جراء الفحـــص ،وله حق الموافقـــة أو الرفض.
للمريـــض الحق فـــي رفض الفحص بشـــرط
توقيعـــه علـــى ذلك ،كمـــا انه لـــه الحق في
معرفـــة بدائـــل الفحص المناســـبة.
للمريـــض الحـــق في عـــدم اســـتخدام صور
االشـــعة الخاصة به في البحوث والدراسات إال
بإذنـــه.
توفر اللوحات التحذيريـــة التي تجنب تعرض
المريـــض لـــأذى وال يتـــم عمـــل الفحـــص
للحوامـــل اال فـــي ظـــروف معينـــة مـــع اخذ
جميـــع االحتياطـــات الالزمة.
للمريض الحق في أن يتـــم تثقيفه بطبيعة
الفحـــص الذي ســـوف يتم اجراؤه لـــه ،وطرق
التحضيـــر المناســـبة وفائـــدة الفحـــص وما
قـــد يترتب علـــى الفحـــص مـــن مضاعفات،
امـــا عـــن طريـــق التثقيـــف المباشـــر وجهـــا
لوجه أو باستخدام الوســـائل الفعالة األخرى
(كالمطويـــات) متـــى توفرت.
الحفـــاظ علـــى ســـرية معلومـــات المريض
الشـــخصية.
احيانـــا وفي بعـــض الفحوص االشـــعاعية قد
يحتـــاج المريض لتغيير مالبســـه ،فلـــذا فإننا
نـــزود كل مريـــض بمالبس خاصة مناســـبة
لطبيعـــة الفحص.
قســـم األشـــعة يوفر للمريض مكان خاص
لحفـــظ مقتنياته الشـــخصية اثنـــاء الفحص
لحفظها مـــن التلف والســـرقة.
كبار الســـن تـــاج علـــى رؤوســـنا ..نقدرهم
ونراعي مشـــاعرهم النفســـية ونقدم لهم
الخدمـــة المناســـبة والســـريعة واآلمنة.
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• اطفالنا زهـــرة حياتنا .نحـــن نتعامل معهم
بـــكل احترافية ونوفر لهم البيئة المناســـب
الذي تســـاعدهم على التكيف اثناء الفحص
وتحميهم من االيـــذاء بكافة انواعه.
• ذوي االحتياجـــات الخاصـــة لهـــم مكانه في
قلوبنـــا ...نهتـــم بهـــم ونراعي مشـــاعرهم.
• إدارة االشعة تســـتقبل الشكاوى بصدر رحب
ولك الحق في معرفة مســـار الشكوى دون
ان يكون هناك أي أثر ســـلبي على الخدمة
المقدمة لك.

مسؤوليات
المرضى في قسم
االشعة
•
•
•
•
•
•
•
•

احترام موظفي المنشاة.
الحفاظ على ممتلكات المنشاة.
المحافظة على نظافة المكان.
المحافظة على الهدوء.
مراعاة خصوصية المراجعين االخرين.
المريض او ذويه مســـؤول مســـؤولية تامة
عن صحـــة المعلومـــات المقدمة.
إعطاء الموظف المعلومات الالزمة.
التواصـــل مـــع الجهـــة المعنيـــة للتبليغ عن
وجود مشـــكلة.

حقوق
المرضى في العيادات
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

المعاملة باحترام وتقدير.
الحصـــول علـــى العـــاج على اســـاس الطب
المبنـــي علـــى البراهين.
السرية التامة بشأن التشخيص والعالج.
التعامل بلغة يفهمها المريض.
معرفة اسم الطبيب والفريق المعالج.
اتخاذ كافة تدابير السالمة.
تطبيق كافة معايير مكافحـــة العدوى في
العيادة.
مناقشة المريض في الخطة العالجية.
ســـهولة الحصول على معلومـــات المريض
الصحية (الســـجالت).
تقدير الفترة الزمنية لمقابلة الطبيب.
يحق للمريض طلب اإلحالة لطبيب متخصص
إذا كان هناك احتياج لرعاية متخصصة.
الحصـــول على معلومات إرشـــادية والتحول
الى التخصصات المساعدة كالتغذية ان لزم
االمر.
معرفة مسؤولياته كمريض.
له الحق فـــي المطالبـــة بحقوقـــه كمريض
دون أي قيـــود.
توفير بيئة نظيفة ومعقمة للكشف.
مناقشـــة المريض وأخذ موافقته المتبصرة
قبل عمـــل أي اجراء.
شرح آلية عالج الحاالت الطارئة للمريض.
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حقوق
المرضى في المنشآت
الخاصة

مسؤوليات
المرضى في العيادات
•
•
•
•
•
•
•
•

احترام موظفي المنشاة.
الحفاظ على ممتلكات المنشاة.
المحافظة على نظافة المكان.
المحافظة على الهدوء.
مراعاة خصوصية المراجعين االخرين.
المريض او ذويه مســـؤول مســـؤولية تامة
عن صحـــة المعلومـــات المقدمة.
إعطاء الموظف المعلومات الالزمة.
التواصـــل مـــع الجهـــة المعنيـــة للتبليغ عن
وجود مشـــكلة.

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
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يجب على أي منشـــأة تقـــدم خدمات صحية
ان تكـــون مرخصة مـــن وزارة الصحـــة (وضع
الترخيص في مـــكان بارز يحمـــل التخصص
ومواعيـــد العمل)
يجب علـــى أي ممارس صحي ارتـــداء بطاقة
العمـــل و ان يحمـــل تســـجيل وتصنيف من
هيئة التخصصات الصحيـــة وترخيص مزاولة
مهنة مـــن وزارة الصحة.
تلتـــزم المنشـــأة بتطبيق نظـــام مكافحة
العـــدوى والتعقيم ونظـــام النفايـــات الطيبة
فتح الملف مجانا.
ان يحتـــوي المبنـــى علـــى مداخـــل ومخارج
لذوي االحتياجات الخاصة وتسهيل حركتهم
داخـــل المبنى.
تخصـــص اماكن مناســـبة للرجال والنســـاء
وتوفيـــر األثـــاث المناســـب والمـــاء الصالـــح
للشـــرب.
مشاهدة اسعار الخدمات الصحية المعتمدة
وفي مكان بارز او نشـــر االســـعار المعتمدة
الكترونيا او بنسخه مطبوعة.
تقديم تقرير تقريبـــي عن تكلفة العالج قبل
بدئ والخدمات التي ســـتقدم له.
تقديـــم بيـــان تفصيلـــي نهائـــي للمراجـــع
عن نـــوع العـــاج والخدمـــات التـــي قدمت له
وتكلفـــة كل منهـــا.
توفـــر العدد المناســـب مـــن المصاعد لنقل
اسرة المرضى اذا كان المستشفى مكونا
من دوريـــن واكثر.
توفر النظافة المناسبة .
توفـــر االدويـــة االســـعافية فـــي المنشـــأت
الصحيـــة.
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يجب توفر استشاري في المجمعات العامة
او المتخصصة فـــي المناطق التالية (الرياض،
مكـــة المكرمـــة ،المدينـــة المنـــورة ،جدة،
الدمام ،الخبر).
ضـــرورة تحديد اجـــر العملية وابـــاغ المريض
قبل اجرائها بشـــكل مكتـــوب موقع عليها
مـــن المريض وتحفـــظ في ســـجله الطبي.
تلتـــزم المنشـــأة بتقديم العالج االســـعافي
لجميـــع الحـــاالت الطارئـــة الخطـــرة الـــواردة
اليها وذلـــك دون مطالبة ماليـــة قبل تقديم
العـــاج.
ال يحق ألي مؤسســـة صحية خاصـــة االحتفاظ
باصـــل االوراق الثبوتية او احتجـــار المرضى او
المواليد او جثـــث المتوفيـــن لديهم مقابل
مســـتحقات مالية عليهم.
يمنع تصوير المرضـــى بدون موافقة كتابيه
مـــن المريـــض وأن تكـــون ألغـــراض علميـــة
حفاظا على خصوصية المريض وستر عورته
اال فـــي الضرورة التـــي يحددهـــا الطبيب.
الحصول علـــى الوصفـــة الطبيـــة الورقية إذا
كان نظام المؤسسة الكتروني .وان تكون
باالسم العلمي ،وأن يعرض لك بدائل لنفس
الدواء وان تختار األنسب.
من حقك المحافظة على سرية المعلومات
الخاصة بـــك في ملفـــك الطبـــي والتحاليل
والعالج.
من حـــق المريض ان يوفـــر لـــه مترجم الى
اللغـــة العربية.
عند دفعـــك لقيمة الكشـــف عنـــد الطبيب،
فـــأن المراجعة المجانيـــة تكون خـــال  7ايام.
يجـــب توفيـــر المالبـــس المناســـبة واالدوات
الطبيـــة المعقمـــة عنـــد التعامـــل مـــع
المريـــض.
من حقك معرفة إســـم وتخصـــص الطبيب
والممرضـــة وكل شـــخص مســـؤول عـــن
عال جك .
يحـــق لـــك رفـــض أو وقف العـــاج فـــي حدود
ماتســـمح به األنظمة وســـوف يتـــم إعالمك
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بالتبعات الصحيـــة والمســـؤوليات المترتبة
علـــى هـــذا الرفـــض و ســـوف يطلـــب منك
توقيع إقـــرار معـــد لهـــذا الغرض .
من حقك رفض القيام بفحصك أو معاينتك
من قبل شـــخص غير مســـؤول مســـؤولية
مباشـــرة عن تقديم الرعاية له.
مـــن حقـــك مناقشـــة تكاليـــف عالجـــك مع
األشـــخاص المعنييـــن بذلـــك.
يحق لمن لهم أهلية عالج الذي تكون حالته
طارئـــة في حالة عدم توفر ســـرير لـــه إحالته
إلى مستشـــفى خـــاص علـــى نفقـــة وزارة
الصحة.
يحق لك التقدم بشـــكوى عن أي قصور تراه
في المؤسســـات الصحية الخاصـــة من خالل
االتصـــال على .937
يمنـــع الـــزام المريـــض التوجه الـــى صيدلية
معينـــة أو مستشـــفى أو مختبـــر محـــدد
َ
وللمريـــض حـــق اإلختيار.
أن لـــك الحـــق فـــي رفـــض المشـــاركة فـــي
األبحـــاث عنـــد عرضهـــا عليـــك أو االنســـحاب
مـــن المشـــاركة فـــي أي بحـــث التزمـــت به
ً
مســـبقا ،كمـــا انســـحابك من المشـــاركة
ً
مطلقا على مســـتوى
في البحث لـــن يؤثر
الرعايـــة الصحيـــة المقدمة لك.
أن يـــزورك الطبيـــب اإلستشـــاري خـــال 24
ســـاعة من دخولـــك للمستشـــفى وبصورة
منتظمـــة بعـــد ذلـــك.
ال يحق للمارس الصحي اإلعتـــذار عن متابعة
العـــاج بعـــد الحصـــول علـــى ضـــرر ظاهـــر
للمر يض .
لديـــك شـــكوى او مالحظة على مؤسســـة
صحيـــة خاصـــه؟ اتصل علـــى .937
وجـــود إجـــراءات كافيـــه لحمايـــة ممتلكات
المريـــض مـــن الســـرقه والتلف.
منـــع التدخين في جميـــع مرافق المنشـــأه
ا لصحيه .
إحترام شـــخصية المريض بإستعمال إسمه
الشـــخصي الموجود فـــي األوراق الرســـميه
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وعدم إعطـــاءه أي تعريف.
• تعريف المريض بالعالجات األخرى البديلة في
حـــال الرفض.
• مراعـــاة المرضـــى (األطفـــال  -المرضـــى
النفســـيين  -المرضـــى المســـنيين  -ذوي
اإلحتياجـــات الخاصـــه).
• التعريف بجميع أقسام المنشأة عبر لوحات
ارشادية.
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