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 (أو ممثلي المرضى، حسب االقتضاء) ببعض الحقوق المتمثلة في ...  PeaceHealthتمتُّع مرضى 

 یشمل ذلك التمتع بالحقوق التالیة:الكرامة واالحترام والتعاطف. 

  تلقي معاملة محترمة خالیة من التمییز على أساس السن أو العرق أو األصل اإلثني أو الدین أو الثقافة أو اللغة أو اإلعاقة أو الوضع
 االجتماعي واالقتصادي أو الجنس أو المیل الجنسي أو الھویة أو التعبیر الجنساني؛

 قیم والمعتقدات واألفضلیات الشخصیة وتلبي االحتیاجات النفسیة والروحیة الرعایة الطبیة التي تحافظ على الكرامة الشخصیة وتحترم ال
 واالجتماعیة والفكریة؛

 تلقي الرعایة في بیئة آمنة حسبما یعتبرھا الشخص العاقل بحیث تتوفر الحمایة للصحة العاطفیة والسالمة البدنیة؛ 
 شمل ذلك (اإلھانة اللفظیة والنفسیة والبدنیة واالعتداء البدني والجنسي أن تكون خالیة من جمیع أشكال اإلیذاء أو اإلھمال أو المضایقة وی

 واالستغالل المالي وفرض القیود وحاالت العزل دون داعٍ).

 یشمل ذلك التمتع بالحقوق التالیة:الرعایة السلیمة. 

  توفیر المعلومات الكاملة حول التشخیص والعالج والتنبؤ بسیر المرض بطریقة یسھل على المریض فھمھا وتعقلھا، ومشاركة المریض
 في وضع وتنفیذ خطة العالج / الرعایة داخل المستشفى وخارجھا؛

 للعالج أو اإلجراء قبل تقدیم الرعایة إال  تلقي جمیع المعلومات الالزمة التخاذ قرارات مستنیرة بشأن رعایتك، بما في ذلك وصف كامل
في الحاالت الطارئة؛ الفوائد والمخاطر والبدائل المتوقعة للعالج، بما في ذلك البدیل المتمثل في عدم العالج على اإلطالق، وطلب 

 العالج أو رفضھ؛
  ،عندما تكون مناسبة للحالة التي یجري عالجھا؛الحصول على معلومات حول معالجة األلم، فضالً عن الخیارات البدیلة لمعالجة األلم 
 تلقي المعلومات المتعلقة بالحاالت غیر المتوقعة ونتائج الرعایة؛ 
  تلقي فحص طبي طارئ مناسب، واإلسعافات الضروریة، واالنتقال، عند الحاجة، إلى مستوى أعلى من الرعایة بعد تلقي تفسیر بشأن

 الحاجة إلى ھذا النقل وبدائلھ؛
 ة طبیب آخر بناًء على طلبك ونفقاتك الخاصة؛استشار 
 .طلب استشارة لجنة األخالقیات التابعة للمنشأة 

 یشمل ذلك التمتع بالحقوق التالیة:السالمة. 

 املة االستعانة بمقدمي الرعایة الذین لم یسبق لھم أن أُدینوا بإساءة المعاملة أو اإلھمال أو االستغالل أو اختالس الممتلكات أو سوء المع
 من جانب محكمة قانونیة؛

 عایة أو معرفة أنھ، لتعزیز سالمة المرضى، یمكن إجراء مراقبة مرئیة أو صوتیة في بعض غرف المرضى الفردیة أو مناطق الر
 المناطق المشتركة.

 یشمل ذلك التمتع بالحقوق التالیة:المحادثات والمعلومات المفیدة. 

 الحصول على المساعدة اللغویة المعقولة، مجانًا؛ 
 تلقي إفادات بشأن المعلومات المھمة مع مراعاة ما یلي: الرؤیة أو الكالم أو السمع أو اإلعاقة؛ 
 طیط الرعایة الصحیة واتخاذ القرارات دون أن یُطلب منھ تقدیم دلیل على وجود عالقة قانونیة؛اختیار شخص مساعد للمشاركة في تخ 
 أن یكون الطبیب وأحد أفراد األسرة، أو أي شخص آخر معیّن كجھة اتصال، على علم فوري بدخولك المستشفى؛ 
 أو الشریك المنزلي، أو الشریك المنزلي من نفس استقبال الزوار الذین تعیّنھم، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر: الزوج ،

 الجنس، أو أحد أفراد األسرة، أو صدیق، وسحب ھذا التعیین أو إلغائھ في أي وقت؛
 أن تكون على علم واّطالع بالمشاریع البحثیة المعمول بھا واختیار ما إذا كنت ترغب في المشاركة في البحوث؛ 
 تلقي إشعار بعدم التغطیة، بصفتك مستفید من الرعایة الطبیة، وحقوقك في طلب الخروج المبكر من المستشفى؛ 
 المستشفى؛ توقُع تخطیط الخروج الستكمال متطلبات الرعایة بعد الخروج من 
 المعرفة بشأن أیة مصالح تجاریة قد تكون لدى مقدمي الرعایة من الخدمات الصحیة التي قد تُحال إلیھا؛ 
 .معرفة أیة ترتیبات مالیة یجریھا مقدمو الرعایة مع الخدمات الصحیة الخارجیة 

 یشمل ذلك التمتع بالحقوق التالیة:الرعایة الشخصیة. 

 .معرفة أسماء وأدوار األفراد الذین یقدمون لك الرعایة والذین یتحملون المسؤولیة الرئیسیة عن تنسیق الرعایة المقدمة لك 
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  معرفة الطبیب أو الممارس المستقل المرخص)LIP(  المسؤول عن رعایتك في المستشفى وأسماء العاملین السریریین اآلخرین
 المشاركین في الرعایة؛

  المشاركة في قرارات الرعایة الداعمة في نھایة الحیاة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الرعایة المخِففة والرعایة الرعویة
 وغیرھا من الخدمات الروحیة.

  صیاغة "توجیھات مسبقة" والتزام موظفيPeaceHealth بھذه التوجیھات؛ 
 تلقي معلومات عن التبرع باألعضاء، عند الطلب؛ 
 الخصوصیة الشخصیة في تقدیم الرعایة، واالحترام، والكرامة، والراحة وسریة معلوماتك السریریة والسجالت المتعلقة بالرعایة؛ 
 طلب فرض قیود على استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة أو الكشف عنھا؛ 
 ة بك التي قد تكون مقابلھا رسوم معقولة وفي غضون فترة زمنیة معقولة؛طلب نسخة من السجالت الطبیة الخاص 
 تلقي تفسیر للرسوم والمعلومات حول المساعدة المالیة؛ 
  :3597-202-877-1طرح أسئلة حول الرسوم على فاتورتك. یُرجى االتصال على الخدمات المالیة للمرضى على الرقم التالي. 

 لي المرضى، حسب االقتضاء) بعض المسؤولیات المتمثلة في ...(أو ممث PeaceHealthیتولى مرضى 

 المشاركة في التخطیط والقرارات المتعلقة بالرعایة الصحیة الخاصة بك؛ 
 تقدیم التاریخ الطبي ذي الصلة واألعراض والحاالت المتزامنة قبل مدة العالج وخاللھا بأقصى قدر ممكن من الدقة واالكتمال؛ 
  طرح األسئلة وإعالم مقدمي الخدمات عندما تكون اإلجابات على األسئلة غیر واضحة أو مفھومة أو إذا كنت ال تستطیع اتباع التعلیمات

 أو خطة العالج؛
 الغ على الفور عن أي تغییرات في صحتك، ومخاوف بشأن رعایتك و / أو العقبات التي تحول دون اتباع خطة العالج الخاصة اإلب

 بك؛
 توفیر المعلومات الالزمة لتحدید القدرة على دفع تكالیف الخدمات وأي مصادر أخرى لدفع تكالیف الخدمات؛ 
 احترام كرامة اآلخرین وحقوقھم؛ 
 ألشخاص اآلخرین والمركز الطبي؛احترام ممتلكات ا 
 تبنِّي سلوك مسؤول یحمي سالمة بیئة الرعایة الصحیة ویحافظ علیھا؛ 
 بذل قصارى جھدك لمتابعة خطة العالج المتفق علیھا للوصول إلى أفضل نتیجة ممكنة من الرعایة؛ 
  احترام سیاسة المحافظة على بیئة خالیة من التبغ فيPeaceHealth .واالمتثال لھا 

اطلب یجوز لك التعبیر عن الشكاوى أو المظالم المتعلقة برعایتك أو تساؤالتك إما شفھیًا أو خطیًا والحصول على المتابعة الفوریة. 
باستخدام أرقام الھاتف  PeaceHealthالتحدث إلى الممرضة المسؤولة أو مدیر القسم أو االتصال بأحد أعضاء فریق إدارة المخاطر في 
 المتوفرة أدناه. كما یجوز لك أیًضا تقدیم شكوى إلى الوالیة دون تخوف من أي ردود فعل انتقامیة.

 

الطبي  PeaceHealth Sacred Heartمركز 
 في ریفربند

(PeaceHealth Sacred Heart Medical 
Center at RiverBend) 
3333 RiverBend Drive 
Springfield, OR 97477 
541-222-7300 
 

 الخط المباشر
(Hotline to the Heart) 
1-866-222-6822 

 PeaceHealth Sacred Heartمركز 
 الطبي، یونیفرستي دیستریكت

(PeaceHealth Sacred Heart Medical 
Center, University District) 
1255 Hilyard Street 
Eugene, OR 97401 
541-686-7300 
 

 الخط المباشر
(Hotline to the Heart) 
1-866-222-6822 

 PeaceHealth Cottage Groveمركز 
Community الطبي 

(PeaceHealth Cottage Grove Community 
Medical Center) 
1515 Village Drive Cottage Grove, OR 97424 
541-767-5500 
 

 الخط المباشر
(Hotline to the Heart) 
1-866-222-6822 

 الطبي PeaceHealth Peace Harborمركز 
(PeaceHealth Peace Harbor Medical 
Center) 
400 Ninth Street 
Florence, OR 97439 
541-997-8412 
 

 الخط المباشر
(Hotline to the Heart) 
1-866-222-6822 

 ھیئة الصحة في والیة أوریغون، شكاوى المنشآت الطبیة
 برنامج ترخیص واعتماد المنشآت الصحیة

(Oregon Health Authority, Medical Facility Complaints 
Health Facility Licensing and Certification Program) 
800 NE Oregon Street, Suite 465 
Portland, OR 97232 
 

 0540-673-971الھاتف: 
 0556-673-971فاكس: 

 mailbox.hclc@state.or.usالبرید اإللكتروني : 
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