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العالقة بینكم وبین مقدم  ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون  نظمی
 حقوق وواجبات.على أساس ھذا القانون كالكما لھ  الرعایةالرعایة. فأنتم ومقدم 

تكونون بصفتكم المریض اآلمر بالمھمة ویجب أن یكون  القانونحسب ھذا أنتم بو
ولذلك یكون من المھم أن یقوم مقدم . طریقة العالجمن الممكن لكم الموافقة على 

بإعالمكم بشكل جید عن ما ھي حالتكم، وعن المعالجة التي ینصح بھا  الرعایة
ل. ئوعن العواقب المحتملة والسلبیات لھذه المعالجة وعن ما إن كانت ھنالك بدا

 ویمكنكم أن تأخذوا قراراً بناء على ھذه المعلومات. 
لھ أن یقدم  الرعایةن المسموح لمقدم ن یكون مِ وتم في القانون أیضاً تحدید مَ 

لى قادرین ع ایقوم على مصالحكم إذا لم تكونوتم تنظیم من  كما أنھمعلومات عنكم. 
 نفسكم.أاتخاذ القرارات ب

 الحقوق
یمكن في أوانھ. وصحیح و(تاریخ)إدخالكم للمستشفى تأكید أن یكون الحق في لكم 

 أن یتم تأجیل إدخالكم ومعالجتكم. في حاالت خاصة (مثالً عند مرض الموظفین)
 سیخبركم المستشفى في أوانھ.

 في المستشفى.لطیفة من طرف الموظفین ة ملالحق في معا ملك

 لكم الحق في زیارة عائلتكم وأصدقائكم لكم في فترة رقودكم في المستشفى.

 معتقداتكم الدینیة والحیاتیة. وصخصبلكم الحق في معاملتكم باحترام 

د حون موافقتكم على ذلك وبعنعندما تم فقطمعالجة الالبدء ب الرعایةیستطیع مقدم 
ى علیجب معلومات كافیة. ویمكن لكم رفض معالجة أو فحص. و كمأن یتم تزوید

رغباتكم عن یتكلم معكم أن في المستشفى ) دبرة(معند معالجات  الرعایةمقدم 
لك اإلذن لذ أن تمنحواتم معالجتكم بدون تو المحتملة فیما یخص تحدیدات العالج.

 فقط في حاالت االستعجال.

 كاملة ومفھومة حول:ولكم الحق في معلومات جیدة 
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معلومات للمرضى

	مرضكم أو علتكم -
	نوعیة العالج المقترح أو الفحص المتوقع إجراؤه -
	باألشعةبحوث التقریر لنتائج الفحص و -
	والنتائج المتوقعة المدة المتوقعة للعالج -
	إمكانیات العالج األخرى المحتملة -
أو المخاطر المحتملة للعالج أو الفحص (مثالُ األدویة، األلم أو العواقب  -

	االنزعاج والمضاعفات الجانبیة المحتملة)
	محتملالتحویل للالضرورة والسبب  -

 .وتكون المعلومات المزودة مدعومة ما أمكن ذلك بمصادر مكتوبة

 المحادثة معویمكن لكم دائماً اإلشارة إلى أنكم تریدون أن تصطحبوا أحداً معكم إلى 
 الطبیب.

 لكم الحق في أن تعرفوا اسم طبیبكم المعالج

لكم الحق في االطالع على ملفكم الطبي والتمریضي أو نسخة منھ. وتنطبق من 
أجل االطالع أو النسخة بعض القواعد وقد یكون ذلك مرتبط بتكالیف. اسألوا عن 

 ذلك في القسم أو العیادة التي تتم فیھا معالجتكم.

سنة على األقل. ویمكن لكم بحسب  15 مدةبیاناتكم الطبیة في ملف وتُحفظ لتُوضع 
تطالبوا بتصحیح بیاناتكم، أو  أن ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون 

 التزوید علیھا أو كذلك محوھا.

ولكم أیضاً الحق  .اتوالمعالج فحوصصة خالل الخالكم الحق في حمایة شؤونكم ال
في حمایة شؤونكم الخاصة عندما یناقش مقدم الرعایة نوعیة مرضكم وحالتكم 

 الصحیة معكم أو مع أفراد عائلتكم.

العالقة بینكم وبین مقدم  ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون  نظمی
 حقوق وواجبات.على أساس ھذا القانون كالكما لھ  الرعایةالرعایة. فأنتم ومقدم 

تكونون بصفتكم المریض اآلمر بالمھمة ویجب أن یكون  القانونحسب ھذا أنتم بو
ولذلك یكون من المھم أن یقوم مقدم . طریقة العالجمن الممكن لكم الموافقة على 

بإعالمكم بشكل جید عن ما ھي حالتكم، وعن المعالجة التي ینصح بھا  الرعایة
ل. ئوعن العواقب المحتملة والسلبیات لھذه المعالجة وعن ما إن كانت ھنالك بدا

 ویمكنكم أن تأخذوا قراراً بناء على ھذه المعلومات. 
لھ أن یقدم  الرعایةن المسموح لمقدم ن یكون مِ وتم في القانون أیضاً تحدید مَ 

لى قادرین ع ایقوم على مصالحكم إذا لم تكونوتم تنظیم من  كما أنھمعلومات عنكم. 
 نفسكم.أاتخاذ القرارات ب

 الحقوق
یمكن في أوانھ. وصحیح و(تاریخ)إدخالكم للمستشفى تأكید أن یكون الحق في لكم 

 أن یتم تأجیل إدخالكم ومعالجتكم. في حاالت خاصة (مثالً عند مرض الموظفین)
 سیخبركم المستشفى في أوانھ.

 في المستشفى.لطیفة من طرف الموظفین ة ملالحق في معا ملك

 لكم الحق في زیارة عائلتكم وأصدقائكم لكم في فترة رقودكم في المستشفى.

 معتقداتكم الدینیة والحیاتیة. وصخصبلكم الحق في معاملتكم باحترام 

د حون موافقتكم على ذلك وبعنعندما تم فقطمعالجة الالبدء ب الرعایةیستطیع مقدم 
ى علیجب معلومات كافیة. ویمكن لكم رفض معالجة أو فحص. و كمأن یتم تزوید

رغباتكم عن یتكلم معكم أن في المستشفى ) دبرة(معند معالجات  الرعایةمقدم 
لك اإلذن لذ أن تمنحواتم معالجتكم بدون تو المحتملة فیما یخص تحدیدات العالج.

 فقط في حاالت االستعجال.

 كاملة ومفھومة حول:ولكم الحق في معلومات جیدة 
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ویُسمح فقط بتزوید معلومات لآلخرین، لكم الحق في حمایة بیاناتكم الشخصیة. 
یاً أو ابالذین ھم لیسوا معالجین (مشاركین)، بعد أن تمنحوا موافقتكم على ذلك كت

شفویاً. ویجب تدوین ھذه الموافقة في ملفكم. ویقوم المستشفى بتزوید بیانات مجھولة 
لدیكم اعتراض على  كانإذا و عن المرضى من أجل البحث العلمي واإلحصائیات.

 عالم عن ذلك ولن یتم تزوید بیاناتكم.فیمكنكم اإلذلك 

ھو مستشفى تعلیم سریري متفوق یتم فیھ اجراء البحث  Maasstadمستشفى 
 العلمي.

د أن یتم بع كم فقطتستعمل بیاناتیتم استعمال بیاناتكم من أجل البحث العلمي. و
ً تمویھھا  التعرف علیكم كشخص من خالل البیانات . ویعني ھذا أنھ ال یمكن تماما

ان حال عواقب لكم. وإذا ك في أيلیس لھ  كمالتي یستعملھا الباحث. واستعمال بیانات
لدیكم اعتراض على ذلك فیمكنكم إعالم طبیبكم المعالج عن ذلك. ولن یتم استعمال 

 بیاناتكم في تلك الحالة من أجل البحث العلمي.

نستعمل الدم والبول أو البراز الذي قمتم بإعطائھ مبدئیاً فقط إلجراء البحث 
تبقیة أحیاناً ألھداف علمیة. ونقوم في ویمكن استعمال المواد الجسدیة المالمطلوب. 
، بحیث ال یمكن التعرف علیكم من خالل ھذه محو بیاناتكم الشخصیةبھذه الحالة 

المواد. إذا كان لدیكم اعتراض على استعمال المواد المتبقیة، فیمكنكم اإلعالم عن 
 ذلك لدى معالجكم أو الشخص الذي یأخذ منكم الدم أو البول أو البراز.

أن یُطلب منكم ما إن كنتم تریدون المشاركة في بحث علمي. وإذا كان من  ویمكن
ماً ، فإننا نطلب دائالالزم القیام بأخذ إضافي للمواد الجسدیة من أجل البحث العلمي

ولكم، قبل أن تتخذوا قراراً عن المشاركة، الحق في معلومات كتابیة  الموافقة منكم.
ستشاركون في البحث، فإننا نطلب منكم وضع وإذا كنتم أو شفویة عن البحث. 

 ونكویتم معالجة بیانات البحث في سریة. ون توقیعكم على تصریح الموافقة.

معلومات للمرضى

	مرضكم أو علتكم -
	نوعیة العالج المقترح أو الفحص المتوقع إجراؤه -
	باألشعةبحوث التقریر لنتائج الفحص و -
	والنتائج المتوقعة المدة المتوقعة للعالج -
	إمكانیات العالج األخرى المحتملة -
أو المخاطر المحتملة للعالج أو الفحص (مثالُ األدویة، األلم أو العواقب  -

	االنزعاج والمضاعفات الجانبیة المحتملة)
	محتملالتحویل للالضرورة والسبب  -

 .وتكون المعلومات المزودة مدعومة ما أمكن ذلك بمصادر مكتوبة

 المحادثة معویمكن لكم دائماً اإلشارة إلى أنكم تریدون أن تصطحبوا أحداً معكم إلى 
 الطبیب.

 لكم الحق في أن تعرفوا اسم طبیبكم المعالج

لكم الحق في االطالع على ملفكم الطبي والتمریضي أو نسخة منھ. وتنطبق من 
أجل االطالع أو النسخة بعض القواعد وقد یكون ذلك مرتبط بتكالیف. اسألوا عن 

 ذلك في القسم أو العیادة التي تتم فیھا معالجتكم.

سنة على األقل. ویمكن لكم بحسب  15 مدةبیاناتكم الطبیة في ملف وتُحفظ لتُوضع 
تطالبوا بتصحیح بیاناتكم، أو  أن ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون 

 التزوید علیھا أو كذلك محوھا.

ولكم أیضاً الحق  .اتوالمعالج فحوصصة خالل الخالكم الحق في حمایة شؤونكم ال
في حمایة شؤونكم الخاصة عندما یناقش مقدم الرعایة نوعیة مرضكم وحالتكم 

 الصحیة معكم أو مع أفراد عائلتكم.

العالقة بینكم وبین مقدم  ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون  نظمی
 حقوق وواجبات.على أساس ھذا القانون كالكما لھ  الرعایةالرعایة. فأنتم ومقدم 

تكونون بصفتكم المریض اآلمر بالمھمة ویجب أن یكون  القانونحسب ھذا أنتم بو
ولذلك یكون من المھم أن یقوم مقدم . طریقة العالجمن الممكن لكم الموافقة على 

بإعالمكم بشكل جید عن ما ھي حالتكم، وعن المعالجة التي ینصح بھا  الرعایة
ل. ئوعن العواقب المحتملة والسلبیات لھذه المعالجة وعن ما إن كانت ھنالك بدا

 ویمكنكم أن تأخذوا قراراً بناء على ھذه المعلومات. 
لھ أن یقدم  الرعایةن المسموح لمقدم ن یكون مِ وتم في القانون أیضاً تحدید مَ 

لى قادرین ع ایقوم على مصالحكم إذا لم تكونوتم تنظیم من  كما أنھمعلومات عنكم. 
 نفسكم.أاتخاذ القرارات ب

 الحقوق
یمكن في أوانھ. وصحیح و(تاریخ)إدخالكم للمستشفى تأكید أن یكون الحق في لكم 

 أن یتم تأجیل إدخالكم ومعالجتكم. في حاالت خاصة (مثالً عند مرض الموظفین)
 سیخبركم المستشفى في أوانھ.

 في المستشفى.لطیفة من طرف الموظفین ة ملالحق في معا ملك

 لكم الحق في زیارة عائلتكم وأصدقائكم لكم في فترة رقودكم في المستشفى.

 معتقداتكم الدینیة والحیاتیة. وصخصبلكم الحق في معاملتكم باحترام 

د حون موافقتكم على ذلك وبعنعندما تم فقطمعالجة الالبدء ب الرعایةیستطیع مقدم 
ى علیجب معلومات كافیة. ویمكن لكم رفض معالجة أو فحص. و كمأن یتم تزوید

رغباتكم عن یتكلم معكم أن في المستشفى ) دبرة(معند معالجات  الرعایةمقدم 
لك اإلذن لذ أن تمنحواتم معالجتكم بدون تو المحتملة فیما یخص تحدیدات العالج.

 فقط في حاالت االستعجال.

 كاملة ومفھومة حول:ولكم الحق في معلومات جیدة 
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	باألشعةبحوث التقریر لنتائج الفحص و -
	والنتائج المتوقعة المدة المتوقعة للعالج -
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ویُسمح فقط بتزوید معلومات لآلخرین، لكم الحق في حمایة بیاناتكم الشخصیة. 
یاً أو ابالذین ھم لیسوا معالجین (مشاركین)، بعد أن تمنحوا موافقتكم على ذلك كت

شفویاً. ویجب تدوین ھذه الموافقة في ملفكم. ویقوم المستشفى بتزوید بیانات مجھولة 
لدیكم اعتراض على  كانإذا و عن المرضى من أجل البحث العلمي واإلحصائیات.

 عالم عن ذلك ولن یتم تزوید بیاناتكم.فیمكنكم اإلذلك 

ھو مستشفى تعلیم سریري متفوق یتم فیھ اجراء البحث  Maasstadمستشفى 
 العلمي.

د أن یتم بع كم فقطتستعمل بیاناتیتم استعمال بیاناتكم من أجل البحث العلمي. و
ً تمویھھا  التعرف علیكم كشخص من خالل البیانات . ویعني ھذا أنھ ال یمكن تماما

ان حال عواقب لكم. وإذا ك في أيلیس لھ  كمالتي یستعملھا الباحث. واستعمال بیانات
لدیكم اعتراض على ذلك فیمكنكم إعالم طبیبكم المعالج عن ذلك. ولن یتم استعمال 

 بیاناتكم في تلك الحالة من أجل البحث العلمي.

نستعمل الدم والبول أو البراز الذي قمتم بإعطائھ مبدئیاً فقط إلجراء البحث 
تبقیة أحیاناً ألھداف علمیة. ونقوم في ویمكن استعمال المواد الجسدیة المالمطلوب. 
، بحیث ال یمكن التعرف علیكم من خالل ھذه محو بیاناتكم الشخصیةبھذه الحالة 

المواد. إذا كان لدیكم اعتراض على استعمال المواد المتبقیة، فیمكنكم اإلعالم عن 
 ذلك لدى معالجكم أو الشخص الذي یأخذ منكم الدم أو البول أو البراز.

أن یُطلب منكم ما إن كنتم تریدون المشاركة في بحث علمي. وإذا كان من  ویمكن
ماً ، فإننا نطلب دائالالزم القیام بأخذ إضافي للمواد الجسدیة من أجل البحث العلمي

ولكم، قبل أن تتخذوا قراراً عن المشاركة، الحق في معلومات كتابیة  الموافقة منكم.
ستشاركون في البحث، فإننا نطلب منكم وضع وإذا كنتم أو شفویة عن البحث. 

 ونكویتم معالجة بیانات البحث في سریة. ون توقیعكم على تصریح الموافقة.

معلومات للمرضى

	مرضكم أو علتكم -
	نوعیة العالج المقترح أو الفحص المتوقع إجراؤه -
	باألشعةبحوث التقریر لنتائج الفحص و -
	والنتائج المتوقعة المدة المتوقعة للعالج -
	إمكانیات العالج األخرى المحتملة -
أو المخاطر المحتملة للعالج أو الفحص (مثالُ األدویة، األلم أو العواقب  -

	االنزعاج والمضاعفات الجانبیة المحتملة)
	محتملالتحویل للالضرورة والسبب  -

 .وتكون المعلومات المزودة مدعومة ما أمكن ذلك بمصادر مكتوبة

 المحادثة معویمكن لكم دائماً اإلشارة إلى أنكم تریدون أن تصطحبوا أحداً معكم إلى 
 الطبیب.

 لكم الحق في أن تعرفوا اسم طبیبكم المعالج

لكم الحق في االطالع على ملفكم الطبي والتمریضي أو نسخة منھ. وتنطبق من 
أجل االطالع أو النسخة بعض القواعد وقد یكون ذلك مرتبط بتكالیف. اسألوا عن 

 ذلك في القسم أو العیادة التي تتم فیھا معالجتكم.

سنة على األقل. ویمكن لكم بحسب  15 مدةبیاناتكم الطبیة في ملف وتُحفظ لتُوضع 
تطالبوا بتصحیح بیاناتكم، أو  أن ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون 

 التزوید علیھا أو كذلك محوھا.

ولكم أیضاً الحق  .اتوالمعالج فحوصصة خالل الخالكم الحق في حمایة شؤونكم ال
في حمایة شؤونكم الخاصة عندما یناقش مقدم الرعایة نوعیة مرضكم وحالتكم 

 الصحیة معكم أو مع أفراد عائلتكم.

العالقة بینكم وبین مقدم  ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون  نظمی
 حقوق وواجبات.على أساس ھذا القانون كالكما لھ  الرعایةالرعایة. فأنتم ومقدم 

تكونون بصفتكم المریض اآلمر بالمھمة ویجب أن یكون  القانونحسب ھذا أنتم بو
ولذلك یكون من المھم أن یقوم مقدم . طریقة العالجمن الممكن لكم الموافقة على 

بإعالمكم بشكل جید عن ما ھي حالتكم، وعن المعالجة التي ینصح بھا  الرعایة
ل. ئوعن العواقب المحتملة والسلبیات لھذه المعالجة وعن ما إن كانت ھنالك بدا

 ویمكنكم أن تأخذوا قراراً بناء على ھذه المعلومات. 
لھ أن یقدم  الرعایةن المسموح لمقدم ن یكون مِ وتم في القانون أیضاً تحدید مَ 

لى قادرین ع ایقوم على مصالحكم إذا لم تكونوتم تنظیم من  كما أنھمعلومات عنكم. 
 نفسكم.أاتخاذ القرارات ب

 الحقوق
یمكن في أوانھ. وصحیح و(تاریخ)إدخالكم للمستشفى تأكید أن یكون الحق في لكم 

 أن یتم تأجیل إدخالكم ومعالجتكم. في حاالت خاصة (مثالً عند مرض الموظفین)
 سیخبركم المستشفى في أوانھ.

 في المستشفى.لطیفة من طرف الموظفین ة ملالحق في معا ملك

 لكم الحق في زیارة عائلتكم وأصدقائكم لكم في فترة رقودكم في المستشفى.

 معتقداتكم الدینیة والحیاتیة. وصخصبلكم الحق في معاملتكم باحترام 

د حون موافقتكم على ذلك وبعنعندما تم فقطمعالجة الالبدء ب الرعایةیستطیع مقدم 
ى علیجب معلومات كافیة. ویمكن لكم رفض معالجة أو فحص. و كمأن یتم تزوید

رغباتكم عن یتكلم معكم أن في المستشفى ) دبرة(معند معالجات  الرعایةمقدم 
لك اإلذن لذ أن تمنحواتم معالجتكم بدون تو المحتملة فیما یخص تحدیدات العالج.

 فقط في حاالت االستعجال.

 كاملة ومفھومة حول:ولكم الحق في معلومات جیدة 
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م في أوانھ. وإذا ل لغاء الموعدمن الواجب علیكم الوفاء بالمواعید في المستشفى أو إ
 تقوموا بذلك، فقد تكون إذن تكالیف موعد المعالجة على حسابكم.

ب علیكم دفع ثمن العالج الذي تلقیتم للمستشفى. وإذا كنتم تشكون في أن من الواج
 بمسؤول التأمین الصحي الخاص بكم.كاف، فاتصلوا إذن مسبقاً  كمتأمین

عندما تریدون مغادرة المستشفى بدون إذن من  التوقیع على تصریحیطلب منكم 
 طبیبكم المعالج أو عندما تریدون إنھاء عالجكم.

كثیراً بحمایة شؤونكم الخاصة والشؤون الخاصة للموظفین لدینا. إذا قمتم نحن نھتم 
ي وتص تسجیلصور، أو فیلم أو  التقاطخالل مكوثكم أو تواجدكم في المستشفى ب

صورة، فمن الواجب الصوت أو بالموظف أو مریض أو زائر بحیث یكون فیھ 
 علیكم طلب اإلذن من أجل ذلك.

في  وممتلكاتنا وضع كامیرات في أماكن عدیدةتم من أجل حمایة ممتلكاتكم 
 .المستشفى

 أسئلة
اطرحوھا بدون تردد على أخصائي التمریض أو الطبیب المعالج. ھل لدیكم أسئلة؟

 معلومات للمرضى
 

	

مسرورون إذا شاركتم، لكنكم لستم مرغمین على ذلك. وإذا قررتم عدم المشاركة 
 بحث، فإن ذلك لیست لھ عواقب على معالجتكم الالحقة.الفي 

ثوا تحدطبي یمكنكم المشاركة فیھ؟ علمي ان ھنالك بحث ھل تریدون معرفة ما إذا ك
 مع طبیبكم المعالج عن ذلك.

المنشور الوطني حول البحث العلمي الطبي  یوجد على موقع الحكومة العامة
 ‘.البحث العلمي الطبي، معلومات  عامة لألشخاص المشاركین في التجارب’

ھنالك طالب طب في . ویعني ھذا أن يھو مستشفى تعلیم Maasstadمستشفى 
التكوین لیصیروا أطباء، كما أن ھنالك أطباء في التكوین لیصیروا أطباء مختصین. 
إذا كان لدیكم اعتراض على تواجد طالب طب أثناء معالجتكم أو محادثتكم فیمكنكم 

 اإلشارة إلى ذلك لدى طبیبكم.

ون ط بدفانا، فإن لكم الحق في توسإذا كنتم غیر راضین عن الرعایة في مستش
 تكالیف من طرف موظف الشكاوى أو بحث محاید من طرف لجنة الشكاوى.

(رأي ثان)، مثالً إذا  ‘]opinion	secondان [نیسیكوند أوب’طلب ولكم الحق في 
 التشخیص أو من العالج المقترح. اتصلوا بمسؤول التأمینكنتم غیر واثقین من 

 الخاص بكم لمعرفة تكالیف السیكوند أوبنیان.

 اجباتالو
من الواجب علیكم إخبار مقدم الرعایة كلیاً وبصدق عن حالتكم الطبیة وأن تتعاونوا 

 بجد من أجل شفائكم.

ملوا مع كل العاملین في المستشفى بشكل جید. ویجب علیكم ایجب علیكم أن تتع
 ھا.تباعوا ىفي المستشفالمعمول بھا التعرف على القواعد المنزلیة 

یجب علیكم التعریف عن ھویتكم من خالل شھادة تعریف صالحة بحیث یكون رقم 
 یھا أیضاً.فالخدمة الوطنیة الخاص بكم مسجل 



7

معلومات للمرضى

	مرضكم أو علتكم -
	نوعیة العالج المقترح أو الفحص المتوقع إجراؤه -
	باألشعةبحوث التقریر لنتائج الفحص و -
	والنتائج المتوقعة المدة المتوقعة للعالج -
	إمكانیات العالج األخرى المحتملة -
أو المخاطر المحتملة للعالج أو الفحص (مثالُ األدویة، األلم أو العواقب  -

	االنزعاج والمضاعفات الجانبیة المحتملة)
	محتملالتحویل للالضرورة والسبب  -

 .وتكون المعلومات المزودة مدعومة ما أمكن ذلك بمصادر مكتوبة

 المحادثة معویمكن لكم دائماً اإلشارة إلى أنكم تریدون أن تصطحبوا أحداً معكم إلى 
 الطبیب.

 لكم الحق في أن تعرفوا اسم طبیبكم المعالج

لكم الحق في االطالع على ملفكم الطبي والتمریضي أو نسخة منھ. وتنطبق من 
أجل االطالع أو النسخة بعض القواعد وقد یكون ذلك مرتبط بتكالیف. اسألوا عن 

 ذلك في القسم أو العیادة التي تتم فیھا معالجتكم.

سنة على األقل. ویمكن لكم بحسب  15 مدةبیاناتكم الطبیة في ملف وتُحفظ لتُوضع 
تطالبوا بتصحیح بیاناتكم، أو  أن ]WGBOالمعالجة الطبیة [على  االتفاققانون 

 التزوید علیھا أو كذلك محوھا.

ولكم أیضاً الحق  .اتوالمعالج فحوصصة خالل الخالكم الحق في حمایة شؤونكم ال
في حمایة شؤونكم الخاصة عندما یناقش مقدم الرعایة نوعیة مرضكم وحالتكم 

 الصحیة معكم أو مع أفراد عائلتكم.

م في أوانھ. وإذا ل لغاء الموعدمن الواجب علیكم الوفاء بالمواعید في المستشفى أو إ
 تقوموا بذلك، فقد تكون إذن تكالیف موعد المعالجة على حسابكم.

ب علیكم دفع ثمن العالج الذي تلقیتم للمستشفى. وإذا كنتم تشكون في أن من الواج
 بمسؤول التأمین الصحي الخاص بكم.كاف، فاتصلوا إذن مسبقاً  كمتأمین

عندما تریدون مغادرة المستشفى بدون إذن من  التوقیع على تصریحیطلب منكم 
 طبیبكم المعالج أو عندما تریدون إنھاء عالجكم.

كثیراً بحمایة شؤونكم الخاصة والشؤون الخاصة للموظفین لدینا. إذا قمتم نحن نھتم 
ي وتص تسجیلصور، أو فیلم أو  التقاطخالل مكوثكم أو تواجدكم في المستشفى ب

صورة، فمن الواجب الصوت أو بالموظف أو مریض أو زائر بحیث یكون فیھ 
 علیكم طلب اإلذن من أجل ذلك.

في  وممتلكاتنا وضع كامیرات في أماكن عدیدةتم من أجل حمایة ممتلكاتكم 
 .المستشفى

 أسئلة
اطرحوھا بدون تردد على أخصائي التمریض أو الطبیب المعالج. ھل لدیكم أسئلة؟

 معلومات للمرضى
 

	

مسرورون إذا شاركتم، لكنكم لستم مرغمین على ذلك. وإذا قررتم عدم المشاركة 
 بحث، فإن ذلك لیست لھ عواقب على معالجتكم الالحقة.الفي 

ثوا تحدطبي یمكنكم المشاركة فیھ؟ علمي ان ھنالك بحث ھل تریدون معرفة ما إذا ك
 مع طبیبكم المعالج عن ذلك.

المنشور الوطني حول البحث العلمي الطبي  یوجد على موقع الحكومة العامة
 ‘.البحث العلمي الطبي، معلومات  عامة لألشخاص المشاركین في التجارب’

ھنالك طالب طب في . ویعني ھذا أن يھو مستشفى تعلیم Maasstadمستشفى 
التكوین لیصیروا أطباء، كما أن ھنالك أطباء في التكوین لیصیروا أطباء مختصین. 
إذا كان لدیكم اعتراض على تواجد طالب طب أثناء معالجتكم أو محادثتكم فیمكنكم 

 اإلشارة إلى ذلك لدى طبیبكم.

ون ط بدفانا، فإن لكم الحق في توسإذا كنتم غیر راضین عن الرعایة في مستش
 تكالیف من طرف موظف الشكاوى أو بحث محاید من طرف لجنة الشكاوى.

(رأي ثان)، مثالً إذا  ‘]opinion	secondان [نیسیكوند أوب’طلب ولكم الحق في 
 التشخیص أو من العالج المقترح. اتصلوا بمسؤول التأمینكنتم غیر واثقین من 

 الخاص بكم لمعرفة تكالیف السیكوند أوبنیان.

 اجباتالو
من الواجب علیكم إخبار مقدم الرعایة كلیاً وبصدق عن حالتكم الطبیة وأن تتعاونوا 

 بجد من أجل شفائكم.

ملوا مع كل العاملین في المستشفى بشكل جید. ویجب علیكم ایجب علیكم أن تتع
 ھا.تباعوا ىفي المستشفالمعمول بھا التعرف على القواعد المنزلیة 

یجب علیكم التعریف عن ھویتكم من خالل شھادة تعریف صالحة بحیث یكون رقم 
 یھا أیضاً.فالخدمة الوطنیة الخاص بكم مسجل 
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