
لالستفسارات والشكاوى

فتــح ملــف بــدون مقابــل عنــد أي مؤسســة صحيــة 
خاصة.

االطالع على قائمة أسعار الخدمات الصحية.

اذا كان  الورقيــة  الطبيــة  الوصفــة  الحصــول علــى 
نظــام المؤسســة الكترونــي. وأن تكــون باالســم 

العلمي.

الحصول على تقرير طبي مجاني.

الحصــول علــى قيمــة التكاليــف المتوقعــة  قبــل 
البــدء بالعــالج و تزويــدك بفاتــورة دقيقــة بالخدمــة 

المقدمة وتكاليفها باللغة العربية.

الــوالدة أو جثمــان  عــدم احتجــاز ا¤طفــال حديثــي 
المتوفى بسبب المطالبات المالية.

عــدم إلــزام المريــض التوجــه إلــى صيدليــة معَينــة أو 
حــق  وللمريــض  محــدد  مختبــر  أو  مستشــفى 

االختيار.

الحفــاظ علــى خصوصيتــك وســتر العــورة إال فــي 
الضرورة التي يحددها الطبيب.

الطلــب مــن الطبيــب أوالكــوادر الطبيــة ا¤خــرى عنــد 
أن يقــوم الطبيــب أو الــكادر الطبــي بتعقيــم اليدين 

ولبس القفاز الطبي عند الكشف عليك.

حالتــك وخطــة  بتشــخيص  علــم  علــى  تكــون  أن 
ــة  ــرات جانبي ــر أو مضاعفــات أو تأثي عالجــك وأي تأخي

محتملة.

الحصــول علــى العنايــة العاجلــة االســعافية (حتــى 
ــة  ــك حســب ا¤ولوي ــر وذل اســتقرار حالتــك) دون تأخي
التــى يحددهــا الطبيــب بغــض النظــر عــن القــدرة 

على تحمل ا¤عباء المالية المترتبة على ذلك. 

تكــون  أن  و  بموافقتــك  إال  حالتــك  تصويــر  عــدم 
¤غراض علمية.

الحصــول علــى نســخة مــن تقريــر الخــروج لتســهيل 
متابعتــك مــع الطبيــب أو المستشــفى المحلــي 
عنــد الحاجــة أو للحصــول علــى رأي طبــي آخــر دون 
فــي  عالجــك  اســتمرارية  علــى  ذلــك  تأثيــر 

المستشفى.

فــي  مجانــي  بشــكل  المراجعــة  تكــون  أن 
المؤسســات الصحيــة الخاصــة خــالل أربعة عشــر يوًما 

من تاريخ الكشف ا¤ولي.

حقوقك في المؤسسات
 الصحية الخاصة

Open a medical file at no expenses in any private 

hospitals.h

Access to service pricing lists in advance

Receive a printed copy of your medical 

prescription if the hospital is using an electronic 

system, and to have all the medications written in 

their generic names.i

Receive your medical record at no expenses.i

Receive in advance all the expected expenses of 

treatment, with a detailed bill about the delivered 

services and their cost in English.i

Prohibit keeping newborns or corpse due to unpaid 

medical debt.i

Prohibit limiting patients to a specific   pharmacy, 

hospital, or laboratory without giving them the right 

to choose.i

your privacy should be protected and never expose 

any part of you, unless is needed.i

doctors and all the other health care providers are 

required to disinfect their hands and wear medical 

gloves.

Be aware of your diagnosis, treatment plan, and all 

possible complications and side effects.i

Receive the right treatment in the right time 

without any discrimination as to socioeconomic 

status and according to the policies and procedures 

of treatment eligibility of the facility.i

Never take any picture of you or  your condition 

without your permission and to be used only for 

scientific purposes.i

Receive a copy of your discharge report to facilitate 

your follow up with your doctor or the local hospital if 

needed, or to take a second medical opinion without 

affecting your continuation of receiving medical 

treatment at the hospital.

A follow-up visit free of charge within fourteen days 

of the initial visit.

Your rights in private

healthcare centers

For any inquiries or complaints

Call 937


