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 حقوق مستخدمي الخدمات الصحية

 

 ·الحق في االختيار ؛

 · ؛الحق الحق في الموافقة أو الرفض

؛الحق في توفير رعاية صحية كافية . 

 الحق في حماية البيانات الشخصية للحياة الخاصة ؛

 .الحق في سرية البيانات الشخصية ؛

 .الحق في الحصول على المعلومات ؛

 .الحق في المساعدة الروحية والدينية ؛

؛الحق في تقديم شكوى  . 

 . حق تكوين الجمعيات ؛ 

؛حق القاصرين وغير القادرين على االستعانة بمحام   . 

 .حق المتابعة ؛

 

 االختيار

 للمستخدم الحق في اختيار خدمات الرعاية الصحية ومقدميها ، حسب الموارد ·

  

 الموجودة وقواعد تنظيم الخدمات الصحية .

 الموافقة أو الرفض
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 . يجب أن يتم اإلعالن عن الموافقة أو الرفض على تقديم الرعاية الصحية بحرية 

ح. يجوز للمستخدم ، في أي وقت أثناء تقديم الرعاية الصحية ، إلغاءووضو   

 الموافقة .

  كفاية تقديم الرعاية الصحية

ية تعتبر مقبولة طبيا يحق للمستخدم أن يتلقى ، على الفور أو في غضون فترة زمن 

. الرعاية الصحية التي يحتاجها   

 .للمستخدم الحق في تقديم الرعاية الصحية األكثر مالءمة واألكثر دقة من الناحية ·

 التقنية

. حترام للمستخدميجب تقديم الرعاية الصحية بشكل إنساني وا  . 

في الرعاية وجهًا لوجه دون موعد مسبق ، وفي بيئة سريرية متطابقة الشدة  ·

إعطاء األولوية للمستخدمين ذوي اإلعاقات أو العاجزين بما يعادل والتعقيد ، يجب  

. ٪60أو يزيد عن    

 البيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة

 المستخدم هو صاحب حقوق حماية البيانات الشخصية والخصوصية

يجب أن تتوافق معالجة البيانات الصحية مع أحكام القانون ويجب أن تكون كافية 

 وذات صلة وليست مفرطة
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  · يحق للمستخدم الوصول إلى البيانات الشخصية التي تم جمعها وقد يطلب تصحيح

 المعلومات غير الدقيقة وإدراج المعلومات التي تم حذفها كليًا أو جزئيًا ، بموجب

. أحكام القانون   

 سرية البيانات الشخصية

 .للمستخدم الحق في التكتم على بياناته الشخصية ·

يتعرفون عليها يلتزم المهنيون الصحيون بواجب السرية فيما يتعلق بالوقائع التي  ·

 أثناء ممارسة وظائفهم ، ما لم ينص القانون على خالف ذلك أو إذا كان هناك قرار

. من المحكمة يتطلب الكشف عنها   

 ·معلومة

 للمستخدم الحق في أن يتم إعالمه من قبل مقدم الرعاية الصحية عن وضعه ، 

. وبدائل العالج الممكنة والتطور المحتمل لحالته   

. يجب إرسال المعلومات بطريقة ميسرة وموضوعية وكاملة ومفهومة   · 

لروحية والدينيةالمساعدة ا  

 يحق للمستخدمين الحصول على المساعدة الدينية ·

. بغض النظر عن دينهم   

 الكنائس أو الطوائف الدينية المعترف بها قانونًيا مكفولة بشروط ·

 تسمح بالممارسة الحرة للمساعدة الروحية والدينية للمستخدمين في المستشفيات 
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ية الوطنية، الذين يطلبونها ، بموجب أحكام القانونفي مؤسسات الخدمات الصح   و 

 التعليق وتقديم الشكوى

 يحق للمستخدم تقديم شكوى في المؤسسات الصحية ، بموجب أحكام القانون ،

. هوكذلك الحصول على تعويض عن األضرار التي لحقت ب   

يمكن تقديم الشكاوى والظلم المعرض إ ليه في دفتر الشكاوى ، و في النموذج  ·

 عبر اإلنترنت المقدم من هيئة تنظيم قطاع الصحة ، عن طريق الخطاب ، أو

. الفاكس ، أو البريد اإللكتروني ، ويكون الرد إلزاميًا ، بموجب أحكام القانون   

·  

يُطلب من الخدمات الصحية ومقدمي السلع أو الخدمات الصحية والعاملين الصحيين 

 .أن يكون لديهم دفتر شكاوى يمكن ملؤه من قبل أي شخص يطلب ذلك

 الجمعية

للمستخدمين الحق في تكوين كيانات تمثلهم وتدافع عن مصالحهم ، وبالتحديد  ·

موعات من األصدقاء منفي شكل جمعيات لتعزيز الصحة والدفاع عنها أو مج . 

 المؤسسات الصحية

 القاصرون والمعوقون

 

رين  واألشخاص العاجزين ممارسة حقوقهم ، يجوز للممثلين القانونيين للقا ص ·

 .وهي الحق في رفض المساعدة ، وفقًا للمبادئ الدستورية
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 المتابعة

. في خدمات الطوارئ التابعة للخدمة الصحية الوطنية  - 

. جميع مراحل المخاض في حالة دخول المرأة الحامل للمرفق الصحي خالل  - 

 -عندما يتعلق األمر باألطفال الذين يتم إدخالهم إلى منشأة  ·

  صحية ، و  األشخاص المعاقين

 األشخاص في حالة االعتماد واألشخاص المصابون بمرض ليس لديه عالج  في

. مرحلة متقدمة وفي المرحلة األخيرة من الحياة   

 

: مستخدم الخدمات الصحية   

 

وحقوق العاملين في يجب أن تحترم حقوق المستخدمين اآلخرين ،   -1 

. مجال الصحة الذين تتعامل معهم   

. يجب أن تحترم قواعد تنظيم وعمل  الخدمات   -2 

  والمنشآت الصحية

 3- يجب أن تتعاون مع متخصصي الرعاية الصحية في جميع  

. جوانب المتعلقة بحالتك   

دفع الرسوم المتعلقة  بتقديم  الرعاية يجب عليك   -  4 

. الصحية ، عند االقتضاء   
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