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، كذلك WGBO، المشار إلیھ باختصار المعالجة الطبیةعلى  االتفاققانون تم في 
 تحدید حقوق الطفل كمریض.

 إعطاء الموافقة
أن إجراء فحص طبي أو  ]WGBO[ المعالجة الطبیةعلى  االتفاققانون یحدد 

ویوجب القانون  معالجة طبیة ال یُسمح بھ إال إذا أعطى المریض الموافقة لذلك.
على المعالج أیضاً على أن یعتني بأن یحصل المریض على جمیع المعلومات 

 قرار.الالالزمة للتمكن من اتخاذ 

 ویجب إعالم المریض على كل حال حول:
	الفحص أو العالج؛ھدف  -
	الفحص أو العالج؛ نوعیة -
النتائج المتوقعة والمخاطر المحتملة. -

ویجب أیضاً أن یتم اإلخبار عن ما إذا كانت ھنالك إمكانیات عالج أخرى ومما 
 لطفل. ویكون ذلكلالوالد(ان)/الممثل القانوني  رروفي الحیاة الیومیة یق تتكون.

 الطبیة. ویخبر القانون عن ذلك بما ھو في التالي:بشكل مغایر فیما یخص الرعایة 

 سنة 12األطفال حتى سن 
بصفة كاملة تحت سلطة الوالد(ان)/الممثل سنة  12یكون األطفال حتى سن 

یأخذ الوالد(ان)/الممثل القانوني في االعتبار ویجب حسب القانون أن  القانوني.
 أو الفحوص.وجھة نظر الطفل ورغباتھ فیما یخص العالجات الطبیة 

یكون الوالد(ان)/الممثل القانوني من یقوم باالتفاق على العالج مع المعالج ومن  -
	الموافقة؛ وایجب أن یعط

	التي یتم اتخاذھا؛ القرارات فيحام الطفل ما أمكن قیجب ا -
	الوالد(ین)/الممثل القانوني؛ عالمإیجب  -
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معلومات للمرضى

الطفل أیضاً، بحیث تكون المعلومات المقدمة مناسبة للقدرة  عالمیجب إ -
	اإلدراكیة للطفل؛

 على الملف الطبي للطفل،یكون للوالد(ین)/للممثل القانوني الحق في االطالع  -
وال یكون لألطفال ذلك. إذا أراد الوالد(ان)/الممثل القانوني ذلك، فیمكنھم تصفح 

	الملف أو جزء منھ مع الطفل.

موقع العد خاصة في حاالت خاصة. یمكن لكم إیجادھا فیما ھو على تنطبق قوا
www.kindenziekenhuis.nl 
 إحدى ھذه الحاالت الخاصة ھي:

دائماً وبدون إذن من الوالد(ین)/الممثل القانوني التصرف یمكن لمقدم الرعایة  -
في حاالت االستعجال، عندما یجب علیھ التدخل مباشرة لتجنب عواقب سلبیة 

	للطفل.
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 سنة 16إلى  12سن  مناألطفال 
	مھم خاص بھم. رأيیكون لألطفال من ھذا السن بحسب القانون 

یجب إلى جانب الوالد(ین)/الممثل القانوني أن یعطي الطفل بنفسھ الموافقة من  -
	عالج؛الفحص أو الأجل 

	یكون لكل من الطفل والوالد(ین)/الممثل القانوني الحق بأن یتم إعالمھم؛ -
یكون للطفل الحق في االطالع على ملفھ الطبي. وإذا أراد الوالد(ان)/الممثل  -

	.الزمة لذلك الطفل تكون موافقة، االطالع على الملف الطبي للطفلالقانوني 

 قواعد لحاالت خاصة:وتنطبق ھنا كذلك 
إذا لم یمنح الوالد(ان)/الممثل القانوني مثالً الموافقة ولكن الطفل ال یرید العالج،  -

	طفل إذا لم تترتب عن ذلك عواقب شدیدة للطفل؛الفإن المعالج یتبع إرادة 
إذا كان ھناك في حاالت االستعجال خطر على حیاة الطفل فإنھ یُسمح دائماً  -

لم تكن لدیھ موافقة الوالد(ین)/الممثل  لمقدم الرعایة بالتدخل الفعلي، وحتى إذا
	القانوني والطفل على العالج.

 وما فوق 16سن  مناألطفال 
	سنة في خط واحد مع البالغین. 16یضع القانون األطفال ابتداء من السن 

فحص لاعلى  ةموافقال سیعطونیمكن للشباب اتخاذ القرار باستقاللیة عن ما إذا  -
	عالج؛الأو 

؛ ویكون للشباب الحق بأن یتم الوالد(ین)/الممثل القانونيال تُوَجب موافقة من  -
 لالطف فقط إذا كانالوالد(ین)/الممثل القانوني إعالمھم بشكل تام؛ ویتم إعالم 

	؛موافق على ذلك
ال تُوَجب موافقة من الحق في االطالع على ملفھ الطبي. و شابیكون لل -

	لك.لذ الوالد(ین)/الممثل القانوني
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نحن نھتم كثیراً بحمایة شؤونكم الخاصة والشؤون الخاصة للموظفین لدینا.  إذا قمتم 
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  تم من أجل حمایة ممتلكاتكم وممتلكاتنا وضع كامیرات في أماكن عدیدة
  .المستشفى

 معلومات للمرضى

	

على الملف الطبي إذا كان الطفل  باالطالع لوالد(ین)/الممثل القانونيیسمح ل -
	؛موافق على ذلك

 :نطبق ھنا كذلكیو
فإنھ یُسمح دائماً لمقدم  مریضإذا كان ھناك في حاالت االستعجال خطر على حیاة ال
	على العالج. الشابالرعایة بالتدخل الفعلي، وحتى إذا لم تكن لدیھ موافقة 

افیة عن حقوق وواجبات ضتجدون على موقعنا وموقع الحكومة العامة معلومات إ
 المرضى (القاصرین).

 الواجبات
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 المستشفىفي المعمول 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 

. وإذا أوانھ حضوركم في إلغاءد في المستشفى أو من الواجب علیكم الوفاء بالمواعی
 لم تقوموا بذلك، فقد تكون إذن تكالیف موعد المعالجة على حسابكم.

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

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