
  في مستشفى الجامعة: تهمقائمة حقوق المریض وعائال  – أوال

 الوصول إلى الرعایة المناسبة والحصول علیها بأفضل السبل المتاحة. .1
 الحصول على العالج المناسب وتخفیف آالمك بالطرق المالئمة. .2
 ذلك. الحق في رفض العالج أو اإلجراء الطبي او الخروج من المستشفى ضمن سیاسة المستشفى في .3
كریمة بما في ذلك الحق الللمرضى المیؤوس من شفائهم أو الذین هم في حالة احتضار الحق بالمعاملة  .4

 بالحصول على احترام االحتیاجات االستثنائیة لهؤالء المرضى وعائالتهم.
 ةمشاركالو  مفهومة غةوبلبطریقة مبسطة  همبطبیعة الرعایة واإلجراءات الطبیة المقدمة ل المرضى أعالم .5

 في القرارات المتعلقة بها اال في الحاالت الطارئة وللضرورة الطبیة.
ونقل الدم ومكوناته أو أیة اوتخدیر اومنظار اأي عملیة جراحیة  اجراءالكتابیة مسبقا قبل  الموافقةإعطاء  .6

المعلومات التي تضم الفوائد المرجوة على كافة المرضى حصول  إجراءات أخرى تتطلب ذلك،وذلك بعد
 من ذلك اإلجراء والبدائل المتوفرة وكافة المخاطر المحتملة (إن وجدت).

مناسبة بدون تمییز مبني على العمر والجنس والدین والحالة االجتماعیة او  الحصول على رعایة طبیة .7
 اي احتیاجات خاصة. 

تقدیم أي شكوى او إبداء ایة مالحظة او أي اقتراح وضمن حدود القانون دون ان یترتب ادنى مسؤولیة  .8
 .مقدمهاعلى 

القیم والمعتقدات والخیارات الثقافیة والنفسیة والروحیة الكرامة وتقدیر الذات و  الحق في مراعاة واحترام .9
 والشخصیة.

 .للمرضى الشخصیة والطبیة المعلوماتوسریة والخصوصیة  الشخصیة ةحریالصیانة  .10
 اإلمكانیاتوضمن  الحق بالحمایة من االعتداء او التعرض لألذى ضمن سیاسة المستشفى في ذلك .11

 .المتاحة
 الخدمات واالجراءات الطبیة التي ستقدم وعلى وجه التقریب.للمریض الحق باالطالع على تكلفة  .12
 للمرضىحول الحالة الصحیة دون المساس بالرعایة الطبیة المقدمة  رأي ثانيالحق في الحصول على  .13

 وضمن التعلیمات الخاصة بذلك.
، مع مراعاة قانون ضمان للمرضىالوصول الى المعلومات الطبیة المتعلقة بنوع ونتائج الخدمة المقدمة  .14

 حق الحصول على المعلومات الساري المفعول في المملكة. 



في حالة إشراك المرضى في أنشطة البحث العلمي فأنه یحق للمریض التأكد من وجود موافقة من لجان  .15
المستشفى على اجراء البحث والحصول على نسخة من اقرار الموافقة على المشاركة بالبحث، وله الحق 

دم االدالء بالمعلومات التي ال یود التصریح بها او االشتراك بأي اجراء طبي ال یرغب بأجرائه، كما بع
على الرعایة  هذا الرفض یحق له إنهاء وانسحاب مشاركته ألي سبب وفي أي وقت یقرره، دون ان یؤثر

 الطبیة المقدمة له.   
 

  الجامعة:قائمة واجبات المریض وعائلته في مستشفى  –ثانیا 

  في المستشفى والتمریضیة احترام الكوادر الطبیة  
  في اجراء الفحوصات السریریة من قبل المتدربین حیث انه  والتمریضیة التعاون مع الكوادر الطبیة

 .مستشفى تعلیمي
  المستشفى مثل: وأنظمة وتعلیماتمراعاة قوانین  
  المستشفىقانون منع التدخین في.  
 عدم ادخال االطعمة للمستشفى. 
 فق وغرف الفحص والعالج بالمستشفىالمحافظة على نظافة مرا. 
   الخاصة بالمستشفى والمعدات المحافظة على سالمة االدوات.  
 احترام مواعید الزیارة للمستشفى ومواعید العیادات وااللتزام بها.  
 احترام خصوصیة االخرین. 
  الكادر عند المغادرة واعالم االلتزام في مكان االقامة في المستشفى.  
  الممتلكات الشخصیة القیمة حیث ان المستشفى غیر مسؤول عن فقدانها او ضیاعها على المحافظة

  .حسب سیاسة المستشفى بذلك
 

 


