حقوقك
ايها املتعالج العزيز

مرحب ًا بك في املركز الطبي هليل يافه.
يشدد املركز الطبي على حقك بنيل خدمات طبية ذات جوده مهنية عاليه،
ومراعية.
يلتزم طاقمنا املتعدد املهنيات بتزويدك بكامل احتياجاتك اجلسدية،
النفسية والروحانية وفق ًا للمعايير املهنية ووفق ًا لقانون حقوق املريض
للعام .1996
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שירות מומחיות קידמה מחקר
ואקדמיה

إليك تفاصيل حقوقك:
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1حقك بنيل عالج طبي الئق:
من حقك نيل عالج طبي الئق بكل املستويات .عالج مهني عالي اجلودة الذي يراعي إميانك ،مبادئك الثقافية وشريعتك الدينية.
2احلق بالكرامة واخلصوصية:
من حقك نيل عالج مع احلفاظ على كرامتك وخصوصيتك في جميع مراحل العالج الطبي .للمريض احلق في إحضار شخص إضافي للتواجد معه إثناء إجراء
الفحص اجلسدي.
3هوية املعاجلني:
من حقك تلقي معلومات بخصوص وظيفة وهوية كل موظف من موظفي املركز الطبي الذي يقدم لك العالج .من حقك معرفة إذا كان في الطاقم املعالج طالب
طب 'حيث تعطي موافقتك بأن يكون شريك ًا في طاقم معاجليك
4موافقة على العالج الطبي املقدّ م:
املفصلة في القانون.
·موافقتك من منطلق الفهم واالختيار على العالج الطبي املقدم لك هي مبكانة حق وشرط أساسي ملعاجلتك ,ما عدا بعض احلاالت ّ
ومفصلة بخصوص وضعك اجلسدي ،بخصوص التشخيص ،ماهية ونوع العالج املقترح ،املخاطر املتعلقة
من حقك احلصول على معلومات انيه
ّ
بعالجك ،االحتماالت والظواهر اجلانية للعالج .وأيض ًا من حقك تلقي معلومات بخصوص عالجات بديلة في حالة تواجدها ،وأيض ًا إبالغك بعواقب
معي.
امتناعك عن تلقي عالج ّ
·قبل تنفيذ عملية جراحية أو عالج اقتحامي ،س ُيقدم لك تفسير شفهي للموضوع وس ُيطلب منك تقدمي موافقة خطية.
·ال تتر ّدد بتقدمي أسئلة توضيحية قبل تلقي العالج الطبي.
·في حالة مت العرض عليك االشتراك في بحث طبي ،عليك أن تتلقى مسبق ًا معلومات تفصيلية في املوضوع ,وأن تقدم موافقتك اخلطية لذلك.
امتناعك من االشتراك في البحث لن ميس بالعالج املقدم اليك .لك احلق بسحب موافقتك باالشتراك في البحث الطبي بكل مرحلة.
·لك احلق باالنسحاب من موافقتك للعالج الطبي في كل مرحلة أي ًا كانت ،ولن يكمن في ذلك أي ضرر بعالقتك مع الطاقم املعالج.
5تعيني ممثل:
من حقك تعيني ممثل أو متكلم باسمك من اجل تلقي معلومات حول وضعك الصحي.
وأيضاً ،من حقك تعيني ممثل لك يكون مخ ّوال بإعطاء موافقته نيابة عنك لتلقي العالج الطبي.
6احلق باحلفاظ على السرية الطبية:
من حقك أن يتم احلفاظ على السرية في املعلومات اخلاصة بك .لن يتم تسليم معلومات حول وضعك الطبي ألي شخص كان ,ما عدا في حاالت موافقتك
الكاملة ,أو في حاالت بحسب حتديدات القانون.
7احلق بنيل معلومات من السجل الطبي:
من حقك تلقي نسخة أو معلومات من سجلك الطبي ،وذلك بالتنسيق مع القسم أو مع قسم السجالت الطبية اخلاصة باملركز الطبي .خدمات من هذا النوع
تكون مرهونة بجباية مبلغ معني ,وفق ًا لتعليمات وزارة الصحة.
8آراء أخرى:
من حقك االستشارة مع جهات طبية أخرى ليست متعلقة بطاقم املركز الطبي في موضوع عالجك .سيقوم املركز بتقدمي املعونة واالستشارة لك وملستشاريك على
حد سواء .يجب تنسيق طلب االستشارة مع الطاقم الطبي املعالج.

9 .9احلق بضمان تكملة واستمرار عالج طبي الئق:
في حالة مت نقل متعالج من معالج الى آخر ،أو من مؤسسة طبية إلى أخرى ،يكون له احلق في أن يتعاون املعاجلني لضمان تكملة واستمرارية عالجه بشكل الئق.
 1010توجه الى طبيب من االداره:
من حقك أن تتوجه الى طبيب رفيع املنزلة وللممرضة املسئولة في كل ما يتعلق بالعالج واخلدمات أملقدمه لك في القسم .يتم التوجه وفق ًا لساعات االستقبال
احملددة في القسم.
1111احلق في التوجه الى املسؤول عن توجهات اجلمهور:
من حقك أن تتوجه إلى املسئول عن توجهات اجلمهور في املركز الطبي بكل سؤال ،مالحظة أو توصية.
1212أوقات الزيارة:
من حقك استقبال زائرين في القسم وفق ًا لالنظمه املتبعه في القسم .

بجانب حقوقك العديدةُ ،يطلب منك:

·إعطاء معلومات صحيحة ،كاملة ومفصلة بالنسبة لوضعك الصحي.
·التعامل باحترام لطاقم القسم املُعالج وملوظفي املركز الطبي.
·االمتناع عن كل شكل من أشكال العنف

تتمنى لك إدارة املركز الطبي الصحة والعافية.

بإمكانك املراسلة والتوجه لتوجهات اجلمهور عبر الوسائل اآلتية:
هاتف توجهات اجلمهور | 04-6304676:فاكس04-6344776 :
موقع االنترنتhttp://hy.health.gov.il :
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