
كن على حق واعرف حقك
)مقدم ومتلقي الخدمة الصحّية(





كن على حق واعرف حقك
)مقدم ومتلقي الخدمة الصحّية(



تحسين مستوى حياة المواطن يتطلب االهتمام 
بالرعاية الصحية، وهي حق كل مواطن ومواطنة 

فاإلنسان السليم المطمئن على صحته وصحة أبنائه 
وأسرته اإلنسان القادر على العمل واالنتاج

من أقوال جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين



قوتنا بإنساننا والكل له صوت وصوت الجميع 
مسموع وتلك هي الرسالة الهاشمية التي تأسس 

وبني وتعزز عليها األردن

من أقوال الحسين بن عبد اهلل الثاني ولي العهد
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�س���ادر ع���ن االئتالف ال�س���حي حلماية املري�ض امل�س���جل حتت 
رقم 6845 رقم االإيداع لدى املكتبة الوطنية 3606 / 8216

اإن التق���دم ال���ذي �س���هده االأردن يف جماالت الرعاية ال�س���حية 
والطبي���ة، قد جعل من ال�س���روري مراجعة الق�س���ايا املرتبطة 
بحماي���ة حق���وق املري����ض واأن�س���نة العملي���ة العالجي���ة لكاف���ة 
االأ�س���خا�ض مبا يف ذلك ذوي ا�سطراب التوحد  وذوي االإعاقات 
واملهاجري���ن  والالجئ���ن  ال�س���ن  وكب���ار  النف�س���ين  واملر�س���ى 

واملعر�سن للخطر ومن هم قيد االإحتجاز الق�سري .
  وبالرغ���م م���ن وجود عدد من االأدبي���ات املتفرقة التي تناق�ض 
املمار�س���ة  والئح���ة  الطب���ي  والد�س���تور  الطبي���ة  االأخالقي���ات 
ال�س���يدالنية اجليدة ، والقواعد االأخالقية التمري�س���ية اإال اأن 
ه���ذه القواعد ال ت�س���مل كاف���ة العملية العالجي���ة التي يقدمها 
واإدارات  واملمر�س���ن  وال�س���يادلة  االأ�س���نان  واأطب���اء  االأطب���اء 
امل�ست�س���فيات وكاف���ة امله���ن امل�س���اندة وامل�س���اعدة مث���ل الهند�س���ة 
الطبي���ة واملخت���رات والتي ت�س���ع يف مركز اهتمامها امل�س���لحة 

الف�سلى للمري�ض.
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اإن م���ا ميي���ز ه���ذا امليث���اق هو ال�س���راكة ب���ن مقدم���ي اخلدمة 
احلري�س���ن عل���ى  �س���المة مر�س���اهم وبن االئتالف ال�س���حي 
حلماي���ة املري����ض الذي ي�س���م ع���ددا كبريا م���ن اجلمعيات التي 
متث���ل املر�س���ى موؤكدين عل���ى اأن املري�ض هو العن�س���ر االأهم يف 

العملية العالجية برمتها وهو حمور االإهتمام.
اإن م���ا ي�س���يفه ه���ذا امليث���اق اأي�س���ا  ه���و التاأكي���د عل���ى واجبات 
املري����ض ك�س���رط رئي����ض لنج���اح العملي���ة العالجي���ة واال�س���ارة 
اإىل املهاجرين والنازحن واملحتجزين و�س���حايا اأ�س���كال العنف 

املختلفة.
 اإن الغاي���ة من اإ�س���دار امليث���اق الوطني حلق���وق املري�ض لي�ض 
و�س���ع حق���وق  جديدة للمر�س���ى واإمن���ا تطبيق حق���وق املري�ض 
املنوط���ة بالفري���ق الطب���ي واالإداري املق���دم للخدم���ة وب�س���ورة 
�سمولية يف وثيقة �ساملة وحمكمة ومتجان�سة يف حقل الرعاية 

ال�سحية املقدمة للمر�سى.
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كلمة رئيسة االئتالف الصحي لحماية المريض 
األستاذة هيفاء البشير 

لق��د ت��وج امليث��اق الوطني حلق��وق املري���ض جه��ود العمر 
والكفاح التي ق�س��يتها يف م�س��رة العمل التطوعي يف ميدان 
اخلدمات ال�سحية التي امتدت ملا يزيد على خم�سة عقود.

اإن اإ�س��هار امليث��اق الأردين حلق��وق املري���ض برعاية دولة 
في�س��ل الفايز رئي�ض جمل�ض الأعيان بتاريخ 10/ 12 /2016 
وبجه��ود الئت��اف ال�س��حي حلماي��ة املري���ض وم�س��اركة 
حميمي��ة م��ن الهيئ��ات ال�س��حية الأردنية املختلفة ي�س��كل 
حتمًا نربا�سًا ملقدمي اخلدمة ال�سحية ومتلقيها يف الأردن. 
كم��ا ويع��د امليث��اق فخ��رًا لاإئت��اف كوثيق��ة معتم��دة يف 
املعاه��د العلمية واجلامعات الأردنية، مما �سي�س��هم حتمًا يف 
تعزيز حقوق املري�ض هدف الرعاية ال�سحية الف�سلى ومن 
اأج��ل حتقي��ق الغايات املتوخ��اه من العملي��ة العاجية ويف 

مقدمتها  كرامة املري�ض و�سامته.
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اأهداف امليثاق
• تاأكي���د حق���وق املري����ض يف احل�س���ول عل���ى رعاي���ة �س���حية 
   ف�سلى ذات جودة عالية كجزء ال يتجزاأ من حقوق االن�سان.
• التاأكي���د عل���ى ح���ق االن�س���ان يف الرعاية ال�س���حية وب�س���كل  
    خا����ض حماية كرامت���ه وكينونته وحتفيز احرتام املري�ض 

    كاإن�سان اأواًل.
• م�س���اعدة املري����ض يف حتقيق اأق�س���ى فائ���دة من اخلدمات 
    ال�س���حية املتوف���رة يف النظ���ام ال�س���حي وتخفيف العقبات 

    التي قد يواجهها عند تلقي اخلدمة .
• حتفي���ز وادام���ة املنفع���ة املتبادل���ة ب���ن املري����ض ومقدم���ي 

   اخلدمة ال�سحية وتفعيل دور املري�ض ايجابياً.
• خلق فر�ض جديدة للحوار بن جمموعات املر�سى ومقدمي 
   اخلدمة واالإدارات ال�س���حية مبا يحقق امل�س���لحة املجتمعية.
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املعوقات والتحديات

الفر�ض املتاحة
• التزام وطني و�سيا�سي وبرملاين ودعم النقابات ال�سحية 

• بيئة �سيا�سية داعمة 
• وجود نظام �سحي متطور و�سمعة �سحية متميزة 
• توفر اإمكانات وطنية واإقليمية ودولية جمتمعية 

• وج���ود نظ���ام وطن���ي لالأخالقي���ات الطبي���ة )يحت���اج اإىل 
 تفعيل (

• تبع���ر اجلهود املختلفة والت�س���ريعات املرتبط���ة بالعملية 
 العالجية وحق املري�ض .

• تداخ���ل عم���ل وم�س���وؤوليات اجله���ات الت���ي تق���دم اخلدم���ة 
 ال�سحية .
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جلنة اإعداد وحترير امليثاق
• الدكت���ور موؤم���ن �س���ليمان احلديدي اإ�ست�س���اري اأول الطب 
   ال�سرعي وخبري االأخالقيات الطبية نائب رئي�ض االئتالف  

  ال�سحي حلماية املري�ض.
• الدكت���ورة مي�س���اء خلي���ل ال�س���اكت مدي���ر مديري���ة ال���دواء 
  )م���ن 1993 - 2004( ومدي���ر ع���ام دائ���رة ال�س���راء املوح���د
  )م���ن 2004 - 2010( ع�س���و الهيئ���ة االإداري���ة لالئت���الف 

   ال�سحي حلماية املري�ض.
• الدكتورة فادية فتحي �سمارة اأمن عام االئتالف ال�سحي 

   حلماية املري�ض.
• الدكتورة وفاء حممود الن�سور مديرال�سيدلة والدواء يف 
   مديرية اخلدمات الطبية امللكية �س���ابقاً، ع�س���و االئتالف 

   ال�سحي حلماية املري�ض.
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قام باملراجعة
• معايل الدكتور يا�سن احل�سبان رئي�ض اللجنة ال�سحية يف 

    جمل�ض االعيان فرتة اإعداد امليثاق
• ال�س���يدة هيفاء الب�سري رئي�س���ة الهيئة االإدارية لالإئتالف  

   ال�سحي حلماية املري�ض
• جميع اجلهات ال�س���حية ممثلة بوزارة ال�س���حة، واللجان 
                      ال�سحية يف جمل�ض االأمة، ومديرية اخلدمات الطبية امللكية، 
      واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء، واملجل�ض ال�سحي العايل، 
     واملجل�ض الطبي االأردين ، ونقباء النقابات ال�سحية )نقابة  
   االأطباء ونقابة اأطباء االأ�س���نان ونقابة ال�س���يادلة و نقابة 
   املمر�س���ن واملمر�س���ات والقاب���الت القانونيات( واأع�س���اء 
اخلا�س���ة  امل�ست�س���فيات  وممثل���ي  وجمعي���ة  جمال�س���ها،   
   واالأكادميي���ن يف الكلي���ات الطبية يف اجلامعات الر�س���مية 
   وجمي���ع اجلهات ال�س���حية والدوائية الداعمة،  واملهتمن 
   بال�س���اأن ال�س���حي وذلك �سواء ب�سورة  مبا�سرة يف مراجعة 
امليثاق قبل اإطالقه اأو بدعم الرتويج للميثاق بعد اإ�سداره.
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اللوح���ي،   الت�س���لب  اأمرا����ض  اأ�س���دقاء  ممثل���و جمعي���ات   •
    واإ�سطراب التوحد، واأمرا�ض الكبد، وال�سكري، والكلى، 

النف�س���ية،      واالأمرا����ض  البي�س���اء،  واالأ�س���رة  وال�س���رطان    
    والع���الج التلطيف���ي، واجلمعي���ات املعني���ة بنق���ل والت���رع  
املف�����ا�س���ل،  واأم����را����ض  العي�������ون،  واأمرا����ض  باالأع�س�������اء،   
    والفيني���ل كيتونيوري���ا، واجلمعي���ات املعني���ة  بامل�س���تهلك 

    و�سالمة املري�ض.

• الهيئ���ة االداري���ة لالئت���الف من غري اأع�س���اء جلنة اعداد 
    وحتري���ر امليث���اق كل م���ن الدكت���ور من���ذر لطفي، االأ�س���تاذ 

    اأحمد �ساكر ، الدكتورة �سناء ال�سخ�سري ،الدكتورة رانيا 
    بدر، املمر�سة منرية �سعبان.
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ال�م��قدم����ة
لقد راأت جلنة اإعداد وحترير امليثاق اعتماد عدد من املواثيق 
القيمي���ة الت���ي ت�س���كل هوي���ة املجتم���ع وم���ن اأبرزه���ا املقا�س���د 
الديني���ة  للحياة وهي خم�ض: حف���ظ النف�ض ، وحفظ العقل، 
وحف���ظ الدي���ن ، وحف���ظ امل���ال،  وحفظ الذرية والن�س���ل ، ويف 
نف�ض الوقت اإعتماد املواثيق الدولية واالن�س���انية ومن اأبرزها 
االإعالن العاملي حلقوق االن�سان ) املادة 25 لعام 1948( والتي 
ن�س���ت على احلق االأ�سا�سي لالإن�س���ان يف احل�سول على رعاية 
�سحية وطبية منا�سبة، واملواثيق القيمية ال�سادرة عن منظمة 
ال�س���حة العاملية الذي �س���در عام 1948 وخال�سته اأن التمتع 
باأعلى م�س���توى ممكن من ال�س���حة هو اأحد احلقوق الرئي�سة 
لكل �س���خ�ض دون متييز ب�س���بب العرق اأو الدين اأو اجلن�ض اأو 
العقيدة ال�سيا�سية اأو الو�سع االقت�سادي اأو االإجتماعي. وهي 
جميعها مواثيق ذات ابعاد دينية وان�س���انية ودولية. و تن�سجم 
- ه���ذه املواثي���ق - مع مب���ادئ امليثاق العربي حلقوق االن�س���ان 
جلامع���ة ال���دول العربية، كما تن�س���جم مع م���ا تبنته اجلمعية 
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ال���دول  جامع���ة  ع���ن  املنبثق���ة  الطبي���ة  للعل���وم  اال�س���المية 
العربية يف الوثيقة اال�س���المية الأخالقيات الطب وال�س���حة.

اإن ه���ذه اجله���ود - التي حتظى باحرتام االئتالف ال�س���حي 
حلماي���ة املري����ض - مت �س���قلها  لت�س���بح مدون���ة ذات هوي���ة 
وطني���ة جامع���ة ت�س���كل ميثاق���اً وطني���اً، يهدف اأول م���ا يهدف 
وحماي���ة  ال�س���حية  الرعاي���ة  يف  املري����ض  ح���ق  حماي���ة  اإىل 
حق���ه يف املعرف���ة وجعل���ه يف مرك���ز اهتم���ام كاف���ة الد�س���اتري و 
القوان���ن والت�س���ريعات ال�س���حية التي تنظم عم���ل مقدميها 
والتي تعك�ض �س���مولية العملية العالجية بدءاً من ت�س���خي�ض 
املر����ض حت���ى الرعاي���ة الالحق���ة وا�س���تقرار احلال���ة الطبية. 
اإن حقوق املري�ض عمادها القيم االأخالقية الواجب مراعاتها 
عن���د تق���دمي اخلدم���ة العالجي���ة و�س���ياجها القان���ون الناظم 
لهذه اخلدمة واإطارها الثقافة والتعاليم الدينية ال�سماوية.
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ال�م�سطلح��ات
تكون للم�س��طلحات الواردة اأدناه املعاين املحاذية لكل منها 

ما مل تدل القرينة على عك�ض ذلك:

• امليثاق:
امليث���اق الوطن���ي حلق���وق املري����ض وه���و  جمموع���ة القواع���د 
والديني���ة  االأخالقي���ة  القي���م  عل���ى  امل�س���تندة  ال�س���لوكية 
والثقافي���ة للمجتمع والتي ي�س���كل القانون �س���ياجاً لها والتي 
تعت���ر ا�سا�س���اً ملقدم���ي اخلدم���ة عن���د اتخ���اذ الق���رارات ذات 
العالق���ة بال�س���حة وعم���اد ه���ذه القواع���د منظوم���ة حق���وق 
االإن�س���ان ومنظوم���ة القيم ال�س���ماوية ويعتر امليث���اق مرجعاً 
عند حدوث نزاع اأو مناق�سة يف املوا�سيع املعقدة وال�سعبة مثل 
زراع���ة االأع�س���اء واملوت الرحيم واملع�س���الت املتعلقة بالن�س���ل 
واجل���ن واجلين���وم وكذل���ك املع�س���الت املرتبطة بالدرا�س���ات 
والتج���ارب الدوائية بحيث تكون هذه القواعد واالأعراف هي 

املرجع لبيان اأوجه االختالف بن اخلطاأ وال�سواب.
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• املري�ض:
ويق�س���د به كل من يتلقى اخلدمة الطبية اأو ال�س���حية �س���واء 
كان بق�س���د ال�س���فاء من املر�ض اأو بق�س���د النقاهة اأو حت�س���ن 
نوعية احلياة اأو حت�سن الوظائف الوظيفية للج�سم  وي�سمل 
ذلك التعريف  كل  م�ستفيد يطلب اخلدمة الطبية وال�سحية 
لغاي���ات تعزي���ز ال�س���حة، كم���ا وينطب���ق مفه���وم املري�ض على 
جمي���ع االأ�س���خا�ض املقيم���ن واملهاجري���ن والنازح���ن مب���ا يف 
ذل���ك من ذوي ا�س���طراب التوحد  وذوي االإعاقات  و املر�س���ى 
النف�س���ين و كبار ال�س���ن و�س���حايا العنف  واملعر�سن للخطر 

عند احلاجة لتلقي اخلدمة ال�سحية.
• مقدم اخلدمة: 

وي�سمل جميع  املنوط بهم تقدمي الرعاية الطبية والدوائية 
وال�سنية والتمري�سية والفنية والرعاية الالحقة كما وت�سمل 
التنظي���م الذي يوفره مكان العمل وتوف���ري البيئة العالجية 

املنا�سبة.
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• القواعد الطبية الإجرائية:
وت�س���مل االإج���راءات والروتوك���والت العالجي���ة  ال�س���حيحة 
وال�س���وابط التي تفر�سها طبيعة احلالة وطبيعة اال�ستجابة 
الطبي���ة الواج���ب توفريه���ا مب���ا يتنا�س���ب م���ع البيئ���ة املكانية 

والزمانية ومبا اتفق عليه اأ�سحاب اخلرة يف املجال.
• اجلني: 

وحدة من وحدات ال�سفات الوراثية العديدة  للكائن احلي.
• اجلينوم: 

ي�س���كل جمم���ل املادة الوراثي���ة التي حتملها اخللي���ة يف الكائن 
احلي  وهومنظومة تركيب وعمل وتكوين اجلينات جمتمعة.

• �سوابط تقدمي اخلدمة: 
الت�س���اركية ب���ن مقدم���ي اخلدم���ة، الراجمي���ة واالإجرائي���ة، 

واالإحرتافية واملرجعية العلمية.
• جودة اخلدمة ال�سحية: 

االإلت���زام بالقواع���د والقوانن و�سيا�س���ات العمل امل�س���تندة اإىل 
اأح���دث املراج���ع العلمي���ة واالإبتعاد ع���ن مدل���والت االإهمال اأو 

التق�سري اأو قلة االحرتاز.
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• حقوق املري�ض:
وهي جميع احلقوق ال�س���امنة للمري�ض )�س���المته وكرامته 
وجودة وكفاءة وفاعلية اخلدمة املقدمة  له( وتعتر واجبات 

العاملن ال�سحين حقوق للمري�ض.
القانوين للمري�ض: • املمثل 

هو املفو�ض من قبل املري�ض كتابة اأمام الكادر ال�سحي باإعطاء 
املوافق���ات، ويك���ون الو�س���ي اأو ال���ويل يف ح���ال القا�س���رين هو 
املفو����ض باإعطاء املوافقة ويف  حال تعار�ض م�س���لحة املري�ض 
م���ع م���ن ميثله يقوم املدع���ي  العام  بدور املمثل ال�س���رعي كما 
وتق���وم جلن���ة االخالقي���ات الطبي���ة بتقيي���م احل���االت التي ال 
يرافقها اأحد لتحقيق امل�س���لحة الف�س���لى واملح�سة للمري�ض 
، ويف ح���ال غي���اب امللكات الذهنية اأو العقلية للمري�ض ب�س���بب 
الع���الج اأو اأثنائ���ه اأوب�س���بب التخدير اأو ب�س���بب املر�ض فيكون 
املفو����ض ه���و الو�س���ي اأو ال���ويل تلقائي���ا يف ح���ال ع���دم توقي���ع 

املري�ض وثيقة التفوي�ض.
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املرجعيات القانونية والدولية
• قانون نقابة االطباء االأردنية رقم 13 لعام 1972 وتعديالته 

   لعام 2015
• قانون نقابة اأطباء االأ�س���نان رقم 17 لعام 1972 وتعديالته

• قانون نقابة ال�سيادلة رقم 51 لعام 1972 وتعديالته
• قانون نقابة املمر�س���ن واملمر�س���ات والقاب���الت القانونيات 

   رقم 18 لعام 1972 وتعديالته
• قان���ون العقوب���ات  لع���ام رقم 16 لعام  1960  وبخا�س���ة املادة 

    62 وتعديالتها
• قانون املجل�ض الطبي االردين رقم 17 لعام 1982 وتعديالته 

   لعام 2005
• قانون املجل�ض ال�سحي العايل رقم 9 لعام 1999 وتعديالته
• قان���ون  حق���وق االأ�س���خا�ض املعوق���ن االردين رق���م 31 لع���ام 

    2007 وتعديالته
• الد�ستور الطبي االردين  ن�سر يف اجلريدة الر�سمية لعام 1989
• الئح���ة املمار�س���ة ال�س���يدالنية اجلي���دة ال�س���ادر ع���ن نقاب���ة 

   ال�سيادلة
• جمل�ض اعتماد املن�سات ال�سحية االردنية HCAC �سركة غري  
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  ربحية م�سجلة يف وزارة ال�سناعة والتجارة 2007
• مدون���ة ميث���اق اأخالقي���ات مهنة التمري�ض العربي ال�س���ادر 

  عن احتاد املمر�سن واملمر�سات العرب
• نقابة االطباء الدولية الطبية

  WMA (World Medical Association)  
 Islamic organization) املنظمة اال�سالمية للعلوم الطبي •

  (for Medical Sciences (IOMS  
 International) الطبي���ة  للعل���وم  الدولي���ة  املنظم���ة   •

(Organization for Medical Science (CIOMS  
 WHO World Health د�س���تور منظم���ة ال�س���حة العاملي���ة •

   Organization Constitution  
 Nordberg Codes 1947      1947 اأحكام وقواعد نورمرج •
BLEMONT REPORT 1974    1974 بليمون���ت  تقري���ر   •
االأوروب���ي  االإحت���اد  يف  ااملري����ض  حق���وق  تروي���ج  اع���الن   •
 Amsterdam 1994 Declaration on  1994 ام�سرتدام  

 ،the Promotion of Patients’ Rights in Europe   
• كافة الت�سريعات االأردنية الناظمة ذات العالقة.
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الإطار العام للقيم التي يت�سمنها امليثاق
(Dignity) احرتام الكرامة االن�سانية •

(Equity) العدل واالإن�ساف •
   (Transparency) ال�سفافية •

• املحافظة على ا�ستقالل وكينونة املري�ض وحرية االختيار 
(Integrity)   

 (Public Interest )احلفاظ على ال�سالح العام  •
 Trust and) بناء الثقة والدقة يف تقدمي اخلدمة  •

 (Accuracy   
 (Honesty) االأمانة واالإخال�ض •

 (Continuous Education) التعليم امل�ستمر •
      (Swift response) سرعة اال�ستجابة�  •

  (Humanitarian Motives) تعظيم الدوافع االن�سانية •
 (Less Financial Motives) التقليل من الدوافع املادية •

(Beneficence) االإفادة •
 (Non Malfeasances) عدم االإ�سرار •

(Free Choice) حرية االختيار •
• املقا�س���د الديني���ة للحياة: حفظ النف����ض و العقل والدين  

   واملال والذرية
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حماور حقوق املري�ض

يف  يتعل���ق  م���ا  يف  باملعلوم���ات(  )التب�س���ري  املعرف���ة  ح���ق   •
   الت�س���خي�ض، املخاط���ر، التكلفة وحجم امل�س���اهمة التاأمينية، 
   اخلط���ة العالجي���ة، التط���ور امل�س���تقبلي العالج���ي وم���دى 
   امكاني���ة ادخ���ال اأ�س���اليب عالجي���ة يف امل�س���تقبل وبخا�س���ة 
   التطور يف ا�ستخدام اجلينات واجلينوم واخلاليا اجلذعية.

• املوافقة املتب�سرة يف قبول العالج اأو رف�سه.
متيي���ز  ب���دون  اخلدم���ة  ج���ودة  عل���ى  احل�س���ول  يف  احل���ق   •
       وبعدالة  يف  اأي وقت  �سمن القواعد ال�سحيحة وتكامل �سل�سلة   

   اخلدمة.
• ال�سرية واخل�سو�سية.

• مراع���اة ذوي ا�س���طراب التوحد وذوي االإعاقات واحل�س���ول 
   على كافة املعينات.

• امل�سلحة الف�سلى للمري�ض يف اإطار امل�سلحة العامة، وحقه 
   يف احل�سول على اخلدمة االآمنة دون اأمل وتطبيق القواعد 
   وال�س���مانات الدولي���ة والوطني���ة عند م�س���اركته يف االأبحاث 

   الدوائية.
• املحور ال�سابع/واجبات املري�ض.



المحور األول
المعرفة التبصير 

بالمعلومات في ما يتعلق 
في التشخيص, المخاطر, 

التكلفة وحجم المساهمة 
التأمينية, الخطة العالجية.

حق المريض في معرفة 
حقوقه وواجباته

حق المعرفة
)التبصير بالمعلومات(
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املحور الأول:
حق املري�ض يف معرفة حقوقه وواجباته

حق املعرفة )التب�سر باملعلومات(:
ح���ق املري����ض يف معرف���ة طبيع���ة اخلدم���ات ال�س���حية والطبية 

املتوفرة 
• احل���ق يف احل�س���ول عل���ى املعلوم���ات ح���ول حالت���ه ال�س���حية   
   وط���رق وخيارات  العالج املتاح���ة واملخاطر والتكلفة واخلطة 
   العالجي���ة وم���دى تط���ور احلال���ة وحق���ه يف املعرف���ة فيم���ا اذا 
   كانت اخلطة العالجية ت�ستخدم يف البحث العلمي وحقه يف 

    ا�ستعمال كافة الو�سائل ل�سمان فهم وتب�سري املري�ض الكامل 
   واإي�س���ال املعلومة له وحقه يف املعرفة بتطور حالته وح�س���ول 
 (Nosocomial) اأي ح���وادث مب���ا يف ذل���ك التعر�ض للع���دوى    
    التي قد ت�سيب املري�ض اثناء تواجده يف امل�ست�سفى واأثر ذلك 

   على التكلفة العالجية.
• احل���ق يف اح���رتام رغب���ة املري����ض ال�س���ريحة يف ع���دم اإبالغه 
     بالرتجيحات اخلطرية اأو املميته حول حالته و يف اأي مرحلة 

    من مراحل عالجه .
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• ح���ق املري����ض يف املعرف���ة باإمكانية وقف الع���الج يف اأي مرحلة 
    من املراحل التي يرى مقدم اخلدمة امكانية حدوث خماطر 

   تفوق االإفادة له.
• ح���ق املري�ض يف احل�س���ول على املعلومات عن اأدويته )االإ�س���م 
    التجاري والعلمي وال�س���كل ال�س���يدالين وطريقة ا�ستخدامه 
ال�س���ماح  ال���دواء وم���دة     واالآث���ار اجلانبي���ة وطريق���ة حف���ظ 
    با�ستخدامه بعد فتحه واأهم االأطعمة واالأدوية التي تتعار�ض 
   مع اأدويته( ب�س���ورة تف�س���يلية و�سهلة الفهم، والتاأكد من دقة 

   املعلومات ومو�سوعيتها.
• ح���ق املري����ض يف تفوي����ض ال�س���خ�ض اأو االأ�س���خا�ض املمك���ن 

   اإعالمهم بكل ما يتعلق بحالته ال�سحية.
• ح���ق املري�ض يف احل�س���ول عل���ى ا�ست�س���ارات اأو راأي طبي ثاين  

   فيما يتعلق بحالته و�سمن ت�سريعات املوؤ�س�سة ال�سحّية.
• حق املري�ض يف معرفة هوية وموؤهالت االأ�سخا�ض املعاجلن 

   وجميع االإجراءات املتعلقة مبعاجلته واإقامته.
• حق املري�ض يف احل�سول على تقرير طبي مف�سل عن حالته 
    ويف حال���ة اأن يك���ون التقري���ر مطلوب���اً جلهات ق�س���ائية فعلى 
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الطبي���ب مق���دم اخلدم���ة مراع���اة التزامه ب�س���رية املهن���ة اإال يف 
احل���االت الت���ي يحدده���ا القانون وعلي���ه اأن يتوخى املو�س���وعية 
ذل���ك  يف  مب���ا  املعلوم���ات  التقريركاف���ة  يف  يب���ن  واأن  والدق���ة 
االأ�س���باب الت���ي اأوجبت كتاب���ة التقريروالتفريق ب���ن املعلومات 
الت���ي ح�س���ل عليه���ا نتيج���ة للفح����ض ال�س���ريري ال���ذي اأج���راه 
ونتيجة مالحظاته اخلا�س���ة والتفري���ق بينهما وبن املعلومات 
الت���ي يعطيه���ا املري����ض غري املرتبط���ة باحلالة التي م���ن اأجلها 
كت���ب التقرير.كم���ا يج���ب اأن يت�س���من التقرير كاف���ة املعلومات 
املرتبط���ة بالتاأك���د م���ن �سخ�س���ية ال�س���خ�ض ال���ذي مت فح�س���ه 

واملعلومات املرتبطة بتاريخ ومكان وا�سم م�سطر التقرير.
الت���ي  االأدوي���ة  انقط���اع  ح���ال  يف  املعرف���ة  يف  املري����ض  ح���ق   •
   ي�س���تخدمها والبدائ���ل املتوف���رة له���ا وذل���ك �س���من م�س���وؤولية 
   اجله���ات الر�س���مية ال�س���حية وم�س���توردي وم�س���نعي ال���دواء 

   ومقدمي اخلدمة ال�سحية.



ح��ق المري��ض ف��ي قب��ول أو رف��ض 
العالج ه��و أحد المتطلبات الرئيس��ة 
للعملي��ة العالجي��ة م��ن الناحيتي��ن 
القانونية     واإلنسانية سواء للبالغين 
او الممث��ل القانون��ي للقاصري��ن واي 
تداخل طبي غير مس��بوق بالموافقة 

يخضع للمساءلة القانونية.

المحور الثاني
الموافقة المتبصرة
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املحور الثاين
املوافقة املتب�سرة:

• ح���ق املري����ض يف قب���ول اأو رف����ض الع���الج ه���و اأح���د املتطلبات 
القانوني���ة  الناحيت���ن  م���ن  العالجي���ة  للعملي���ة  الرئي�س���ة    
    واالإن�س���انية �س���واء للبالغ���ن او املمث���ل القان���وين للقا�س���رين 
    واأي تداخ���ل طبي غري م�س���بوق باملوافقة يخ�س���ع للم�س���اءلة 

    القانونية.
• حق املري�ض بتب�سريه فيما يتعلق بحالته وبجميع االإجراءات 
الطبي���ة  والتداخ���الت  والع���الج  بالت�س���خي�ض  املرتبط���ة   
    واجلراحية وحقه يف معرفة تفا�سيل الرعاية الالحقة عند 
   خروج���ه م���ن املرحلة العالجية وحق���ه يف رف�ض العالج يف اأي 

    مرحلة من هذه املراحل.
• حق املري�ض يف تفوي�ض ممثل قانوين عنه الإعطاء املوافقات 

   يف احلاالت الطارئة.
• ح���ق املري����ض يف امل�س���اركة باتخ���اذ الق���رار املتعل���ق باالأدوي���ة 

   وت�سجيعه على ذلك مبا يحقق م�سلحته.
• يف حال عدم قدرة املري�ض على اإعطاء املوافقة ورف�ض ممثله 
    القان���وين يف اإعط���اء االإذن باملعاجل���ة فعلى اجلهات ال�س���حية 
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حف���ظ ح���ق املري����ض باعتبار م�س���لحته هي امل�س���لحة الف�س���لى 
للخيارات العالجية وح�سب االإجراءات القانونية.

• يف ح���ال ع���دم ق���درة املري����ض عل���ى اإعط���اء املوافق���ة وع���دم 
    وجود ممثل قانوين له فيتم اتخاذ القرار املتعلق باخليارات     
    العالجية من قبل اللجان املتخ�س�س���ة  يف اإطار االأخالقيات  
    الطبية وامل�س���لحة الف�س���لى للمري�ض والرغبة املفرت�سه له 
    يف اإطار االأخالقيات املهنية واالجتماعية والثقافية والدينية.
• حق املري�ض يف اإعطاء املوافقة بعد معرفة جميع االأ�سخا�ض 
    املعنين يف رعايته الطبية واالأدوار املنوطة بكل منهم وحقه 
    يف تب�س���ريه بوج���ود املتدرب���ن وم���دى م�س���اركتهم يف العالج 
    وحق���ه يف املعرف���ة ان كان���ت حالت���ه ت�س���تخدم لغاي���ات التعليم 

   والتدريب واالأبحاث.
• ح���ق املري����ض يف تب�س���ريه عند م�س���اركته باأي بح���ث علمي اأو 
   جتارب دوائية ومعرفته بتفا�سيل الروتوكول املتبع بالبحث 
يف       وحق���ه  وج���دت  اإن  املالي���ة  والتكلف���ة  واملناف���ع  واملخاط���ر    
   االإن�سحاب يف اأي مرحلة من مراحل البحث وحقه يف معرفة 
    اجله���ات املمول���ة للبحث العلمي �س���من الت�س���ريعات واالإطار 

   االأخالقي املتعارف عليه يف اإجراء الدرا�سات على االن�سان.



الحق في الحصول على جودة 
الخدمة بدون تمييز وبعدالة 
في أي وقت ضمن القواعد 

الصحيحة وتكامل سلسلة 
الخدمة.

المحور الثالث
جودة الخدمة



34

املحور الثالث:
جودة اخلدمة:

اإن الهدف الرئي�س��ي من جودة اخلدمة هو �سامة متلقي 
اخلدم��ة ويق��ع على عاتق مق��دم اخلدمة مهمة �س��مان 
ج��ودة الرعاي��ة يف بيئة ومكان تقدميها ويت�س��من ذلك 

التاأكد من:
• ح���ق املري����ض يف احل�س���ول عل���ى خدم���ة عالجي���ة اآمن���ة وذات  
   ج���ودة عالي���ة وحقه يف احل�س���ول عل���ى امل�س���تجدات العالجية 

   وال�سحية املتطورة .
• حق املري�ض يف م�ساركة وتعاون جميع مكونات الفريق املعالج 
   م���ن كافة التخ�س�س���ات ال�س���ريرية واملخرية والت�سخي�س���ية 

   والدوائية والغذائية والبيئية.
• �سمان حتليل البيانات التي مت جمعها من املري�ض .
• �سمان  فاعلية وكفاءة كافة مكونات الفريق املعالج .

• �س���مان و�س���ع خط���ة منهجي���ة لالأ�س���لوب العالج���ي �س���من 
    املقايي����ض واملعاي���ري املتف���ق عليه���ا و�س���مان تطبي���ق �سيا�س���ات 

   عالجية و�سحية امنة ومراقبة جودتها .
• �سمان و �سع �سيا�سة للتدقيق والرقابة والتبليغ عن احلوادث 
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العر�سية املمكن حدوثها خالل فرتة العالج والفرتة الالحقة 
   لها .

• و�سع �سيا�سة �سامنة لتقييم حالة املري�ض واأمان االجراءات 
     التداخلي���ة واجلراحي���ة واجلودة يف اأق�س���ام االأ�س���عة واملختر 
     وعن���د اإ�س���تخدام االأجهزة الطبي���ة و اأدوات التخدير واإعطاء 

     امل�سكنات والدم وم�ستقاته و�سبط العدوى  .
• �س���مان �س���بط اأي���ة اأحداث متوقع���ة كاالثار اجلانبي���ة للدواء 
    اأو نقل الدم اأو اأية اأخطاء ناجمة عن اإعطاء الدواء اأو ب�سبب 
    تغيري او اختالف بن اأ�سماء املر�سى اأو اأية اأخطاء تنجم عن 

   ا�ستخدام اأدوات التخدير التي قد ت�سبب اأذى للمري�ض.
• �سمان اآلية فاعلة لتلقي مقرتحات و�سكاوى املر�سى وقيا�ض 

   مدى ر�سى املري�ض
• ح���ق املري����ض يف املحافظ���ة على كرامت���ه االن�س���انية واحرتام 
    الف���وارق الثقافي���ة ومعتقدات���ه وقيمه خا�س���ة التي توؤثرعلى 
    موقف���ه جت���اه عالجه، يف جميع مراحل الت�س���خي�ض والعالج 

   ودون  متييز للعرق اأو  الدين اأو اجلن�ض اأو الهوية. 
• حق املري�ض يف احل�سول على دعم اأ�سرته واالأ�سخا�ض الذين 

   تربطهم به عالقة حميمة وعدم حرمانه من هذا الدعم.
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• حق املري�ض  يف احل�س���ول على كافة الو�س���ائل واملعينات التي 
من �س���اأنها ازالة املعاناة الناجمة عن مر�سه وحقه يف احل�سول 
عل���ى الرعاي���ة التلطيفي���ة يف  املراح���ل ال�س���عبة ويف احل���االت 

امليوؤو�ض من �سفائها .
• حق املري�ض يف توثيق املعلومات املتعلقة بحالته املر�سية.

• حق املري�ض يف اإمتام �س���ماع �س���كواه و�س���ماع ال�س���رية املر�س���ية 
للمر����ض ال���ذي يعاين منه حالي���اً و االأمرا�ض الت���ي عانى منها 

�سابقاً وحقه يف اإمتام الفح�ض ال�سريري ال�سامل.
• ح���ق املري����ض يف العم���ل عل���ى تاأم���ن االأدوي���ة م���ن م�س���ادرها 

الر�سمية املوثوقة  مبا فيها قنوات النقل والتخزين. 
• ح���ق املري����ض ب�س���مان ا�س���تمرارية تقدمي اخلدمة ال�س���حية 

حتى يف حال تعار�ض ذلك مع امل�سالح ال�سخ�سية ملقدميها.
• ح���ق املري����ض  يف احل�س���ول عل���ى فات���ورة تف�س���يلية بتكالي���ف 

العالج واخلدمات املقدمة له بناء على طلبه.  



المحور الرابع
الس��رية تعن��ي ح��ق المري��ض في 
الحف��اظ عل��ى كاف��ة المعلومات 
المتعلقة بمرضه ومراحل عالجه 
ومآل حالته لنفس��ه ولألشخاص 
المفوضيين لإلط��الع عليها من 

قبله.

السرية 
والخصوصية
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املحور الرابع: 
ال�سرية واخل�سو�سية :

• ال�س���رية تعن���ي ح���ق املري����ض يف احلفاظ على كاف���ة املعلومات 
لنف�س���ه  حالت���ه  وم���اآل  عالج���ه  ومراح���ل  مبر�س���ه  املتعلق���ة 

ولالأ�سخا�ض املفو�سين لالإطالع عليها من قبله. 
• اخل�سو�س���ية  تعن���ي حق املري����ض يف املعاينة واحل�س���ول على 
كاف���ة االإجراءات العالجية املتعلقة مبر�س���ه يف اأماكن منا�س���بة 
بعيداً عن الناظرين والف�سولين ويف اإطار االأخالقيات املهنية 
الت���ي تتطل���ب وجود �س���خ�ض ثالث يف�س���ل اأن يك���ون من جن�ض 

املري�ض. 
• يدخل يف مفهوم ال�سرية كل ما يتعلق بحالة املري�ض الطبية 
وكل م���ا يقول���ه اأو ي�س���معه الفريق الطبي اأو ال�س���حي عن حالة 
املري����ض االجتماعي���ة وال�س���حية اأو اأ�س���رته عن���د ب���دء العملي���ة 

العالجية اأو املداخلة ال�سحية .
• جمي���ع املعلوم���ات املرتتبطة باملري�ض بدءاً من ا�س���مه وتاريخ 
او  ال�س���حية  وحالت���ه  بهويت���ه  املرتبط���ة  واملعلوم���ات  مي���الده 

املر�سية م�سمولة مبفهوم ال�سرية. 
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• ح���ق املري����ض يف اف�س���اء اأ�س���راره الأ�س���خا�ض يحدده���م ه���و يف 
النموذج اخلا�ض باملعاجلة. 

• حق املري�ض يف احل�سول على تقرير يت�سمن كافة املعلومات 
الطبي���ة املتعلق���ة بحالت���ه ب���دءاً من الت�س���خي�ض وكاف���ة مراحل 
معاجلت���ه وال ي�س���مل ذل���ك  االطالع على املل���ف الطبي املودع يف 
امل�ست�س���فى والذي يخ�سع لتعليمات التعامل مع امللفات الطبية 

اخلا�سة بتلك املوؤ�س�سة العالجية. 
• حق املري�ض يف طلب ت�سويب ، ا�ستكمال، تو�سيح، اأو طلب اأو 
حتديث اأي معلومة �سخ�سية اأو طبية اأو غري ذات �سلة بحالته 

املر�سية يف ملفه الطبي .



المحور الخامس
حق جميع المرضى من 
ذوي اإلحتياجات الخاصة 
والمحتجزة حريتهم في 
الحصول على دواء آمن 

وفّعال دون انقطاع.

 الحق في  الحصول على 
كافة المعينات وبخاصة 

من ذوي اضطرابات التوحد 
أو ذوي اإلعاقات الخاصة
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املحور اخلام�ض:
 احلق يف  احل�سول على كافة املعينات وبخا�سة من ذوي 

ا�سطرابات التوحد اأو ذوي الإعاقات اخلا�سة:
• توف���ري كاف���ة املعينات التي يحتاجها ذوو ا�س���طرابات التوحد 
   وذوو االإحتياجات احلركية اخلا�سة اأو املكفوفون اأو امل�سابون 
    باالأمرا�ض املزمنة مما يعينهم على ق�ساء حوائجهم و�سمان 
   اأمنه���م وحماي���ة اأبدانهم  وحقه���م يف توفري الرامج الوقائية 
   والتثقي���ف ال�س���حي مب���ا يف ذل���ك اإج���راء امل�س���وحات الفني���ة   
    الالزم���ة  للك�س���ف املبك���ر ع���ن االإعاق���ات  ومعاجل���ة اأ�س���بابها  

   والوقاية منها
• الت�س���خي�ض  املبك���ر والت�س���نيف العلم���ي واإ�س���دار التقاري���ر 
    الطبي���ة ل���ذوي ا�س���طرابات التوح���د و لالأ�س���خا�ض املعوقن  
لتمكينه���م  االإعاق���ات  وذوي  التوح���د  اإ�س���طراب  ذوي  م���ن    
   م���ن احل�س���ول عل���ى املعين���ات الالزم���ة املرتبط���ة بخدم���ات 
    التاأهيل الطبي والنف�سي واحل�سول على االإعفاءات اخلا�سة 
    بالنقل والتاأمن ال�سحي والرعاية ال�سحية للمراأة من ذوي 
    اإ�سطراب التوحد وذوي االإعاقات وتاأمن حملها خالل فرتة 
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وما بعد الوالدة .
• ال تختل���ف حق���وق املر�س���ى االأ�سا�س���ية )املوافق���ة واحل���ق يف 
    املعرف���ة وحفظ الكرامة وجودة اخلدمة واأمنها( �س���واء كانوا 
    من كبار ال�سن اأو من ذوي ا�سطراب التوحد  وذوي االإعاقات   
     اأو املحتج���زة حريته���م اأو الالجئ���ن اأو املهاجري���ن ع���ن باق���ي 
   احلقوق للمر�سى مهما اختلفت اأ�سولهم اأو عرقهم اأو دينهم.

• حقوق االأ�سخا�ض قيد االحتجاز يف حالة احلاجة للتنومي يف 
    امل�سايف وحقهم يف التاأمن ال�سحي واحل�سول على اال�ست�سارات 
   التخ�س�س���ية والنقل واالإ�س���عاف جميعها من احلقوق التي ال 

    تختلف بن �سائر املر�سى.
• حق جميع املر�سى من ذوي ا�سطراب التوحد وذوي االإعاقات  
    واملحتج���زة حريته���م يف احل�س���ول على دواء اآم���ن وفّعال دون 

   انقطاع.
• مراعاة حقوق املر�سى النف�سين وامل�سابن باأمرا�ض عقلية 

    وتوفري الرعاية اخلا�سة لهم.
• مراع���اة التعام���ل م���ع املر�س���ى امل�س���ابن باأمرا����ض معدية اأو 
دون   مهن���ي  باإح���رتاف  املكت�س���ب  املناع���ة  نق����ض  اأو  �س���ارية    
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    امل�سا�ض بكرامة املر�سى ومناق�سة جميع التحديات واملحددات  
   العالجي���ة واإ�س���راك املر�س���ى يف مناق�س���ة واإق���رار االج���راءات 
    العالجية اخلا�س���ة مبا يكفل حماية الكادر الطبي واملر�س���ى   

   االأخرين واأ�سرهم.
• مراع���اة االحتياج���ات النف�س���ية والبدنية لالأ�س���خا�ض الذين 
    تعر�س���وا للعن���ف من االأطفال اأو الن�س���اء م���ن حيث حمايتهم 
    ومعاجلته���م واإب���الغ اجله���ات ذات العالق���ة وتق���دمي الرعاية 

   االإر�سادية والنف�سية والطبية اأثناء وما بعد املعاجلة.



ان المحور السادس يج��ب  طب��ي  عم��ل  كل 
المريض  مصلحة  يستهدف 
ل����ه  تك����ون  وأن  المطلق���ة 

مبرراته.

 المصلحة الفضلى 
للمريض في اطار 

الحقوق والمسؤوليات
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املحور ال�ساد�ض:
 امل�سلحة الف�سلى للمري�ض يف اطار احلقوق وامل�سوؤوليات:
• كل عم���ل طب���ي يجب ان ي�س���تهدف م�س���لحة املري����ض املطلقة 

   واأن تكون له مرراته.
• حري���ة الطبي���ب فيما ي�س���فه من ع���الج مع مراع���اة الظروف 

   االقت�سادية للمري�ض.
القا�س���رين يج���وز للجن���ة االأخالقي���ات  • يف ح���االت معاجل���ة 
    الطبي���ة اإج���راء املقت�س���ى الطبي لتحقيق امل�س���لحة الف�س���لى 
    للطف���ل خا�س���ة يف ح���ال غي���اب ال���ويل اأو الو�س���ي اأو اخت���الف 

    اأرائهما مع ذكر املررات.
• للطبي���ب اإخف���اء خط���ورة املر����ض عل���ى املري����ض اإذا اقت�س���ت 
    احلاجة ال�س���حية ويجب اإعالم املفو�ض الرا�س���د عن املري�ض 

   بذلك.
• حظ���ر االإجها����ض اإال اإذا كان احلمل وا�س���تمراره ي�س���كل خطراً 

   على حياة االأم احلامل او �سحتها.
• ح���ق املري����ض يف تطبي���ق املعاي���ري االإن�س���انية يف موا�س���يع نقل 
   وزراع���ة االأع�س���اء م���ع مراع���اة ح���ق الت���رع وانتف���اء ال�س���بهة 

   التجارية يف هذه العملية. 
• ال يجوز اإنهاء حياة املري�ض مهما كانت االأ�س���باب ومهما رافق 
    ذل���ك م���ن اأمل  اإال اأن���ه يج���وز مراع���اة رغبة املري����ض وذويه يف   
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   وقف التداخالت االإنعا�س���ية والطبية التي تطيل اأمد املعاناة  
    بق���رار م���ن جلنة االأخالقيات الطبية  يف املوؤ�س�س���ة العالجية 
    ويج���وز بق���رار طبي وقف االأجهزة االنعا�س���ية يف حاالت موت 
   الدم���اغ م���ع مراعاة قرارات االإفت���اء ويف جميع احلاالت يجب 
   حماي���ة املري����ض م���ن املعان���اة التي تراف���ق نهاي���ة احلياة وهي 

   احلماية من االأمل والتجويع واخلنق.
• اح���رتام رغبة املحتجزين يف التوقف عن تناول الطعام وعدم 
    التدخ���ل اإال ح���ن يفق���د املري����ض وعي���ه فت�س���بح التداخالت 

   لغايات اإنقاذ احلياة.
يف  ال�س���ارية  القوان���ن  واح���رتام  العام���ة  امل�س���لحة  مراع���اة   •
    التعام���ل م���ع حاالت �س���حايا العن���ف اأو امل�س���ابن باالأمرا�ض 

   املعدية وال�سارية.
• مراعاة م�س���لحة املري�ض الف�س���لى لذوي ا�س���طراب التوحد  
    وذوي االإعاق���ات  ل���الأزواج عن���د احلاجة للع���الج باالأنابيب اأو 

    اختيار جن�ض املولود اأو املعاجلة باجلينات اأو اجلينوم.
• ح���ق املري����ض يف اإبالغ ذويه بوجوده يف امل�ست�س���فى يف احلاالت 

   الطارئة.
• ح���ق املري����ض يف احل�س���ول على احلماية املنا�س���بة ل���ه من اأي   

   اعتداء ج�سدي اأو لفظي اأو معنوي.



 إن م��ن مس��ؤولية المريض المحور السابع
وعائلته تقدي��م المعلومات 
المتعلق��ة بحالت��ه  الكامل��ة 

الصحية الحالية  والسابقة

واجبات المريض
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املحور ال�سابع  /واجبات املري�ض:
• تق���دمي املعلومات: اإن من م�س���وؤولية املري�ض وعائلته تقدمي 
     املعلومات الكاملة املتعلقة بحالته ال�سحية احلالية  وال�سابقة 

   وتزويد الفريق ال�سحي املعالج بال�سرية املر�سية ال�سابقة. 
• اتب���اع خط���ط وتعليم���ات الع���الج: عل���ى املري�ض اتب���اع خطط 

   وتعليمات العالج التي ين�سح بها االأطباء وال�سيادلة 
    والتمري�ض ومقدمو اخلدمة ال�سحية امل�سوؤلون عن رعايته.
• عل���ى املري����ض اأو اأ�س���رته اأن يعلم���وا الطبيب اأو ال�س���يديل  اأو 
    التمري����ض بوج���ود االأمل اأو بع���دم اختف���اء االأمل اأو ظهور اأية 
    اأعرا�ض جديدة اأو جانبية لتناول الدواء اأو م�ساحبة للعالج .
• على املري�ض واأ�سرته  اتباع جميع التعليمات االإدارية واملالية 
   للموؤ�س�سة ال�سحية واحرتام حقوق وكرامة مقدمي اخلدمة 
    ال�س���حية وعدم االإ�س���اءة لهم باأي و�س���يلة من و�سائل االإ�ساءة 

   �سواء بالفعل اأو �سفاهة بالقول  اأو اإ�سارة اأو بالكتابة.
• عل���ى املري����ض واأ�س���رته مراع���اة مواعي���د املراجع���ة وااللت���زام 

   بتعليمات العالج بدقة .
• عل���ى املري����ض واأ�س���رته اح���رتام حاج���ات املر�س���ى االأخري���ن 

   ومراعاة راحتهم.
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شكراً لكل من ساهم ويساهم في نشر 
وتعزيز مفاهيم حقوق المريض

• على املري�ض اإعالم مقدمي اخلدمة ال�سحية اإذا كان يعاين 
    من ح�سا�سية الأدوية معينه اأولديه احتياجات خا�سة كاملر�سى 

   النف�سين اأو الن�ساء املحتاجات لرعاية خا�سة.
• عل���ى املري�ض امل�س���اب باأي م���ن االأمرا�ض املعدية اأو ال�س���ارية 
    اإب���الغ الطبي���ب و مقدم���ي اخلدم���ة ال�س���حية حر�س���ا عل���ى 

   ال�سالمة العامة.





عمان - أم السماق
حديقة األميرة رحمة
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هــاتــف: 5529397 06
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خلـــوي: 5807238 079
ص . ب : 142760 عمان 11814  األردن
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