
SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa
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1 وثيقـــة الحقـــوق

مقدمة

يشــهد مجال تقديم الخدمــات الصحية للمرضــى في المملكــة العربية الســعودية تطورًا 

مستمر يرتكز على تعاليم الشريعة اإلســامية واآلداب االجتماعية التي تحدد طرق التعامل 

اإلنســاني واألخاقي مع طالبــي الخدمة وهو االمر الــذي نعمل جاهدين لنكــون القدوة فيه.

ومن خال الدور الذي يقدمه مركز تجربة المريض في دعم حق المريض وتوضيح مسؤولياته 

عملنــا جاهديــن لتطويــر وثيقــة حقــوق ومســؤوليات المرضــى بالتعــاون مع الجهــات ذات 

االختصاص في مجال تقديم خدمــات الرعاية الصحية واضعين نصب اعيننا الحقوق والواجبات 

اإلنســانية واالجتماعيــة والوطنيــة التــي كفلهــا النظام لألفــراد لإلرتقــاء بمســتوى الخدمة 

المقدمة وزيادة ثقة المرضى بالمنشــآت الصحية وتوطيد أواصر العمل الصحي واإلنســاني 

المشــترك بين مقدمي الخدمــة ومتلقيها علــى جميع األصعدة.

وايمانًا منا لحق المريض وتمكينه واشــراكه في القرارات التي تدعم وتحسن من الخدمات 

المقدمــة فقــد التزمنــا بإيضــاح الحقوق التــي يجب ان يحصــل عليهــا المريــض باإلضافة إلى 

المســؤوليات التي تقع على عاتقه تجاه المنشــأة بأســلوب مبســط يضمن وصول الرسالة 

بيسر وســهولة لكافة شــرائح المجتمع لتحقيق األهداف المطلوبة.
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التعاريف 

ســترد بعض المصطلحــات في هذه السياســة 
وُيقصد بهــا في حــال ورودها:

المنشـــأة الصحية: هـــي الجهة التابعـــة لوزارة 
الصحـــة أو التـــي تعمل تحـــت إشـــرافها وُتقدم 
الخدمة الصحية للمريض ســـواًء كانـــت عيادة، 
مركـــز صحـــي، مســـتوصف أو مستشـــفى أو 

. مختبر

حقـــوق المرضى: هـــي السياســـات والقوانين 
التي تلتزم المنشأة الصحية بحمايتها والحفاظ 

عليها تجـــاه المرضى وذويهم.

مســـؤوليات المرضى: هـــي التعليمات التي 
يجب على المرضـــى وذويهم االلتـــزام بإتباعها 

بها. والتقيد 

ذوي المريض: تشـــمل عائلة المريـــض وزواره 
ومرافقيـــه والوصي القانونـــي عليه.

الوصـــي القانوني: هو الشـــخص المســـؤول 
عـــن المريـــض قانونيـــًا أو شـــرعيًا ولـــه الحـــق 
بالتوقيع نيابًة عـــن المريض في حال عدم قدرته 

التمييزيـــة أو العقليـــة أو الصحية.

الطفل: هو كل مريض تحت سن 12 سنة.

القاصـــر: هو كل مريض تحت ســـن 15 ســـنة أو 
تحت 18 ســـنة ولكنه مكلف مسؤولية حسب 

رشده.

نمـــوذج اإلقـــرار أو االذن الطبي: هـــو نموذج 
مكتوب بشـــكل واضـــح ال ُيعتد به مـــا لم يتم 
توقيعه من قبـــل المريض أو الوصـــي القانوني 
عليه للبدء في تنفيـــذ اإلجراء المطلـــوب لحالة 
المريـــض وُيعتبر التوقيع عليـــه موافقة كاملة 

على ُكل مـــا يتضمنه.

برامـــج البحـــث والدراســـة الســـريرية: هـــي 
برامـــج تتطلب إشـــراك مرضى للقيـــام بتجربة 
أدويـــة أو ُطـــرق عاجية جديـــدة بغـــرض المُقارنة 
والهدف منهـــا التطوير واإلكتشـــاف ويقوم بها 
متخصصين فـــي مجالها وتحت إشـــراف كوادر 

مؤهلة.

فئات المرضى: هم االطفـــال والبالغين وكبار 
الســـن وجميع المرضى الذيـــن تجمعهم صفة 

واحدة ويحصلون علـــى الخدمة الصحية. 

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة: تمثـــل فئـــة كبار 
الســـن والمرضى المزمنين والمعاقين جسديًا 
او ذهنيـــًا وكل مـــن ال يتمكـــن من مســـاعدة 

. نفسه
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حقوق 
المرضى وذويهم

1/ للمرضى وذويهم الحق في  
الرعاية الصحية

الحصـــول علـــى الخدمـــة الصحية وفـــق )الطب 
المبني على البراهين( المناســـبة والمستمرة 
والمنظمـــة والمتخصصـــة في كل مســـتوى 
من مســـتويات الرعاية، ســـواء وقائية او عاجية 
وفي الوقت المناســـب وذلك طبقًا لسياســـات 
وإجراءات أهليـــة العاج وضمن طاقة المنشـــاة 

والقوانين المنظمـــة لعملها.  
أن تتم معاينـــة كل فئة من فئـــات المرضى من 	•

قبل فريق طبـــي متخصص.
توفيـــر األجهـــزة واألدوات والمســـتلزمات الخاصـــة 	•

الفئـــة العمرية والحالـــة الصحية  والمناســـبة مع 
في المنشـــأة.

الحصـــول علـــى جميـــع المســـتلزمات الطبيـــة 	•
والتمريضية واألدوية والمســـتلزمات االستهاكية 
للرعايـــة الطبيـــة مثـــل اســـطوانات االكســـجين 

والحفاضـــات.
البيئة المناسبة التي تساعد المرضى على 	• توفر 

التكيف أثناء فترة العاج بالمنشأة الصحية.
الحصول على الرعاية الوقائية من األمراض ســـواًء 	•

)التطعيمات لألطفال والكبار -  الفحوصات الدورية 
الوقائية - الكشف المبكر عن األمراض(.

الحصول على الرعاية الطبية في الحاالت المهددة 	•
للحيـــاة والحـــاالت الحرجة فـــي أقســـام الطوارئ 
للمستشفيات الحكومية والخاصة حتى استقرار 
الحالـــة )سياســـة إنقاذ الحيـــاة( لجميـــع المرضى 

وفقا لقوانيـــن وأنظمة وسياســـات وزارة الصحة.

تقديـــم الرعايـــة الطبية فـــي التشـــخيص والعاج 	•
والخدمات االخـــرى بالصورة التي تحقـــق تطلعات 

ورضـــى المرضى قـــدر االمكان. 
ضمان إلمـــام المريض أو الوصـــي القانوني عليه 	•

بكافـــة المعلومـــات المتعلقـــة بالحالـــة والوضع 
الصحي للمريـــض بشـــكل وافي وواضـــح وبلغة 

مفهومة.
وجـــود آلية مناســـبة للتثقيف وتقديم االرشـــادات 	•

حول العاج الدوائـــي والعاجات االخرى المســـاندة 
كالتغذيـــة بصـــورة تؤهلهم للتعامل مـــع الحالة 

الصحيـــة للمريض داخل وخارج المنشـــأة.
الحصـــول علـــى تغذيـــة كافيـــة ومناســـبة لحالة 	•

الصحية. المريـــض 
التـــي منحت 	•  توعيتهـــم وتعريفهـــم بحقوقهم 

له من قبـــل األوامر الملكيـــة الصـــادرة والقرارات 
التنفيذية الخاصة مثل )تخفيض التذاكر او اإلجازات 

او ساعات العمل(.
 تأميـــن وســـائل التنقـــل أو تكاليفهـــا للمريـــض 	•

والمرافقين حســـب الضوابط وبمـــا يغطي جميع 
المواعيـــد بدون حد أعلـــى لعددها حتى الشـــفاء 

لألمـــراض المزمنة والحرجة كالســـرطان.
تلقي التقييم المناسب لأللم عند قبول المريض 	•

في المنشـــأة وبصورة مســـتمرة وتوفيـــر العاج 
الكفيل بالتســـكين الســـريع لأللم، مـــع تقييم 
مـــدى االســـتجابة لألدويـــة المســـكنة، ومعالجة 
التأثيرات الجانبية لهـــا، التي قد تحدث، وتوعيتهم 
وإحاطتهـــم بالمعلومـــات الضرورية عـــن ألمهم 
وكيفية التخفيف منـــه والتعامل مع االلم المزمن. 

تلقي األســـرة المقربة للمريـــض المصاب بمرض 	•
معدي الكشـــف والعاج الازم في حـــال العدوى.



5 وثيقـــة الحقـــوق

2/ المعرفة بحقوق المرضى وذويهم 
ومسؤولياته

توفيـــر كافـــة الوســـائل الممكنـــة داخـــل وخارج 	•
المنشـــأة لتعريفهـــم واطاعهـــم علـــى وثيقـــة 
حقـــوق المرضى ومســـؤولياتهم وتوفير نســـخة 
الكترونيـــة او ورقيـــة للمرضى عنـــد الدخول إلى 
المنشأة او التســـجيل فيها وفي أقســـام تقديم 
الخدمات الصحية وأماكـــن االنتظار على أن تكون 

في مـــكان بارز.
وضع سياسة لتطبيق وتمكين المرضى وذويهم 	•

من حقوقهم وإلزام جميع العاملين في المنشأت 
الصحية  باحترام وتطبيق سياسة حقوق المرضى 
باعتبارهـــم ممثلـــون لـــوزارة الصحة ومســـاعدة 
المرضى وذويهم على فهمها وتوضيحها  واقامة 
مؤتمرات أو ندوات أو ورش لمناقشـــة أوجه حقوق 

المرضى وتشكيل اللجان.

3/ تقديم الخدمات والرعاية الصحية 
المبنية على االحترام والتقدير   

تقديم الرعاية الصحية بصورة الئقة في كل األوقات 	•
وتحـــت كل الظـــروف بما يكفل حفـــظ كرامتهم 
دون المســـاس بمعتقداتهم الدينيـــة والمذهبية 

والروحية وخلفيتهـــم الثقافية واالجتماعية. 
التحلـــي باآلداب اإلســـامية واالجتماعية المناســـبة 	•

عند التعامل المباشـــر مع المرضـــى وذويهم من 
الناحية العامة، واستعمال اسم المريض الشخصي 
الموجود في األوراق الرسمية وال يعطى أي تعريف 

أخر.  
احترام حق المريض فيما يخص التعبير عن شـــدة 	•

األلم.
 ال ُيعزل المريض إال عند ضرورة ذلك.	•
تقديم الرعاية الكريمة للمريض في حاالت االحتضار 	•

والوفاة وحسن التعامل مع الجثمان.

4/ الخصوصية والسرية:

توفير الخصوصية والســـرية عند مناقشة البرنامج 	•
العاجي للمريض ســـواًء معه أو الوصي القانوني 

عليه.
كفل ســـتر عـــورة المريض فـــي غير مـــا تفتضيه 	•

ضـــرورة العاج.
منع تســـريب أو سوء اســـتخدام أو تداول او االطاع 	•

علـــى المعلومـــات الخاصـــة بالمريض ســـواء في 
)الملـــف الطبـــي والمعلومـــات الطبيـــة الخاصـــة 
بالتشـــخيص والتحاليل والعاج ألي جهة أو شخص 
كان دون موافقة المريض أو الوصي القانوني عليه 

)فيما عدا مـــا تطلبه الجهـــات القضائية(. 
منع االطـــاع على الملـــف الطبـــي للمريض لغير 	•

اعضاء الفريق الطبي المشـــرف على العاج او من 
تخولهم ادارة المنشأة أو من يخولهم المريض او 

الوصي عليـــه او الجهات القضائية.
منع مقابلة أي شخص للمريض ال عاقة له بتقديم 	•

الرعاية الصحية بما في ذلك الزوار.
تهيئة أماكن التنويـــم والفحص واالجراءات الطبية 	•

واتخـــاذ جميع التدابير الممكنـــة للمحافظة على 
الخصوصيـــة وســـتر العورة فـــي غير مـــا تقتضيه 
ضـــرورة العاج واالنتقـــال الى غرفـــة خاصة للفحص 
إن لم تكن غرفة التنويم مناســـبة والحرص على 
عدم ابقـــاء المريض فـــي غرفة الفحـــص أكثر من 
المدة الضرورية، والحرص على تواجد شـــخص من 
نفس جنـــس المريض أثنـــاء الفحص الســـريري أو 

التداخات المطلوبة.
توفيـــر المابـــس المناســـبة واألدوات الشـــخصية 	•

الضروريـــة للمريـــض.
توفيـــر أماكـــن انتظار للنســـاء والرجال مناســـبة 	•

ومنفصلة.



وثيقـــة الحقـــوق6

5/ توفير الحماية والسالمة  

تقديـــم الرعايـــة الصحية فـــي بيئة آمنـــة ونظيفة 	•
ومعقمـــة ومناســـبة لوضـــع المرضـــى الصحـــي، 
تساعدهم على الشفاء وتمنع إصابتهم أو ذويهم 
باألمراض المعدية أو االذى الجسدي أو المعنوي أو 

النفسي.
توفيـــر األدوات واالليـــات المناســـبة لحمايتهم من 	•

االذى الجسدي واالمراض والعدوى، كغسل اليدين 
وتوفير احتياطات الســـامة قبل وأثنـــاء الدخول أو 
النقل من وإلـــى وداخل مرافق المنشـــأة الصحية، 

وقبل البدء بأي اجـــراء طبي.
تطبيق قواعد مكافحة العدوى التي اقرتها انظمة 	•

وزارة الصحة لحماية المرضى من العدوى. 
التأكد من أن مقدم الخدمة يتبع ارشادات السامة 	•

قبل واثناء وبعد القيام باالجـــراء الطبي أو الفحص 
ويحق للمريض تذكيره بذلك أو طلب تغييره. 

التنبيـــه بجميع الوســـائل التوضيحية التي يمكن 	•
للمرضى وذويهم فهمها قبـــل وأثناء الدخول إلى 
جميـــع األماكـــن التي قد تعـــرض المريـــض وذويه 
لـــألذى كمناطـــق اإلشـــعاعات والتصويـــر بالرنيـــن 
المغناطيســـي واألماكن قيد اإلنشاء وأثناء القيام 

بعمليـــات التنظيـــف او التعقيم وغيرها.
وجود سياســـة لتوفير األمن واألمـــان لحماية ذوي 	•

اإلحتياجـــات الخاصـــة مثـــل األطفـــال وكبار الســـن 
والنســـاء والمعاقيـــن ومـــن هـــم فـــي المواقـــع 
الحساســـة والبعيـــدة )كأجنحة التنويـــم وتنويم 
النســـاء وغرفة الوالدة وقســـم األطفـــال وحديثي 

الوالدة( مـــن اإلعتـــداء أو الخطف. 
حمايتهـــم من االذى النفســـي والتوبيـــخ والتأنيب 	•

والتقريـــع والســـباب مـــن قبـــل أي موظـــف مـــن 
منســـوبي المنشـــأة الصحية.

التـــزام الفريـــق الطبـــي بالتبليغ عن كافـــة حاالت 	•
العنف الجســـدي أو النفســـي للجهـــة المعنية.

توفيـــر أماكن وآليـــات واجـــراءات مائمـــة لحماية 	•
ممتلكاتهـــم مـــن الســـرقة والتلف.

منع التدخين في جميع مرافق المنشأة الصحية.	•
وجـــود إجـــراءات خاصـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصة 	•

)من حيث المساعدة أو تســـهيل االجراءات أو توفير 
المرافق المناســـبة أو المواقف أو عـــدد المرافقين 

ذلك(. وغير 
التأكد من هويـــة الوصي أو ولي األمر أو من خّوله 	•

المريض للتوقيع نيابة عنه.

6/ المُشاركة في خطة الرعاية 
الصحية:

تمكينهـــم وذويهـــم مـــن التواصـــل مـــع الفريق 	•
العاجي للحصول على معلومات كاملة ومحدثة 
بخصوص التشخيص والمعالجة المقترحة وفوائدها 
المتوقعـــة والنتائـــج المتوقعـــة ومعرفـــة البدائل 
الطبية المقترحة - في حال وجودها والمضاعفات 
والمخاطر ونســـبة احتمال نجـــاح المعالجة باللغة 

التي يدركوهـــا ويفهموها.
التوضيح بشـــفافية امكانيات الرعاية المتاحة في 	•

المنشـــأة الصحية للمرضى الذيـــن يحتاجون إلى 
رعاية تفـــوق امكانيات المنشـــأة واطاعهم على 
الخدمات االخـــرى التي تقدمها الوزارة ويســـتحقها 
المريض ويستفيد منها مثل برامج الرعاية المنزلية 
والمراكـــز الطبيـــة المتخصصة وخدمـــات الهيئات 
الطبية ومسؤولياتهم والســـعي لتوفير ذلك مع 

الجهات ذات االختصاص.
المعرفة بأسماء المشـــاركين في تقديم الخدمة 	•

الصحيـــة لهـــم وتخصصاتهـــم وأســـم الطبيـــب 
المســـؤول عن العاج ومتابعة الحالـــة قبل القيام 

بأي اجـــراء عاجي.
إباغهم بوجود متدربيـــن مرخصين في حال كانوا 	•

ضمن الفريق الطبي المُعالج.
مناقشـــة الفريق الطبي حـــول المعلومات الازمة 	•

قبل أي إجراء عاجـــي أو عملية وقبل التوقيع على 
نمـــاذج االذن الطبي ما عـــدا حاالت الطـــوارئ التي 
تســـتدعي التدخل الطبـــي العاجل بمـــا يتفق مع 

األنظمـــة والقوانين المتبعة.
واألدويـــة 	• التدخـــات  بنوعيـــة  المريـــض  معرفـــة 

واإلشـــعاعات المســـتخدمة في العـــاج وفعاليتها 
ومـــدى أمنهـــا وســـامتها.
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توضيح أســـباب نقل المريض إلى مـــكان أخر داخل 	•
أو خـــارج المنشـــأة الصحية قبل النقـــل مع إعطائه 

اإلرشادات الضرورية.
طلـــب أخـــذ رأي طبي آخـــر بالتنســـيق مـــع الجهة 	•

المختصـــة بالمنشـــأة الصحيـــة عنـــد الضرورة.
توضيح أســـباب نقـــل أو تغيير رعايـــة المريض من 	•

استشـــاري إلى آخر .

7/ رفض العالج:

تعريفهم بإمكانية رفض كل العاج المقرر أو جزء 	•
منه بما ال يتنافى مع األنظمـــة والقوانين المتبعة 
وإباغهم عـــن النتائـــج المتوقعة من قـــرار الرفض 
ويعتبر المريض أو الوصي القانوني عليه مسؤوالً 
مســـؤولية تامة عن قراراته وأفعاله في حال رفض 
المعالجة أو عـــدم المتابعة لتعليمـــات العاج مع 
ضرورة توقيعهم على نموذج اإلقرار الخاص باإلجراء 

المقرر وتوثيق ذلك فـــي ملف المريض.
أال يترتب علـــى رفض العـــاج أي قـــرارات أو إجراءات 	•

ليس لهـــا عاقة بالحالة الصحيـــة للمريض ويلتزم 
مقدم الخدمة في المنشـــأة الصحية باالســـتمرار 
بتقديـــم الرعايـــة المناســـبة له وحتى فـــي أوقات 
المراجعـــة لنفس المرض او غيـــره طبقًا للمعايير 

المتبعة. الطبية 
تعريفهم بالعاجات األخرى البديلة في حال الرفض.	•
االمتنـــاع عن القيـــام باإلنعاش لمعالجـــة المرضى 	•

المصابين بأمراض حســـب ما يتوافـــق مع الفتاوى 
الشـــرعية والقوانين بالمملكة العربية الســـعودية.

8/ وجود سياسة للتعامل مع 
التكاليف المادية والتأمين 

الصحي

الحصول علـــى معلومـــات تقريبية عـــن التكلفة 	•
المتوقعـــة قبل بـــدء العاج.

التعرف على حدود تغطية التأمين الصحي المتوفر 	•
للمريض وما يترتب على ذلك.

اإلجابة عن كافـــة االستفســـارات المتعلقة بفاتورة 	•
العاج بغض النظـــر عن الجهة التي ســـتدفعها.

إصدار فاتورة دقيقة بالخدمات المقدمة وتكاليفها.	•
تعليق لوحة جدارية للمستحقين أهلية العاج.	•
تعليـــق لوحـــة تصـــف بصـــورة مبســـطة الخدمات 	•

وتكاليفهـــا.
 توافق أي نشـــاط دعائي أو إعاني أو تسويقي مع 	•

أخاقيات المهنة.

9/ وضوح وشمولية النماذج والتقارير

تخويل شـــخص للتوقيع عنهم على االذن الطبي 	•
واتخـــاذ القـــرارات بالنيابـــة عنهـــم عنـــد الضـــرورة 

بمعرفهـــم وموافقـــة المريـــض التامة 
تعريفهم بالمعلومات التي يحتويها اإلذن الطبي 	•

بطريقة واضحة وبلغة مفهومة مع توضيح النتائج 
الســـلبية وااليجابية المتوقعة من جـــراء الموافقة 
أو الرفض. مع توفـــر قائمة بالتدخـــات التي تحتاج 
إلـــى إذن طبي منفصـــل واالحتفاظ بـــاإلذن الطبي 

في ملـــف المريض.
  الحصول على التقارير الطبية التي تثبت حالتهم 	•

وتبريـــر فترات تغيبهـــم عن العمـــل وذلك لضمان 
الحق فـــي العـــودة إلى العمـــل أو الحصـــول على 
الدعـــم المالـــي إذا كان غيـــر قادر علـــى مواصلة 
العمل والحق في الحصول على المنافع االجتماعية 

من الوزارات والجهـــات ذات االختصاص.
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10/ وجود سياسات وإجراءات 
للشكاوى والمقترحات:

التقـــدم بمقترحات أو طلبـــات أو استفســـارات أو 	•
شكاوى شفوية أو مكتوبة، موقعة أو غير موقعة 
على المنشـــاة الصحية، دون أي تأثيـــر على جودة 
الخدمة المقدمة لهم مع إمكانية رفع الشـــكوى 

لمختلف المســـتويات في المنشاة الصحية.
وجـــود سياســـات وإجـــراءات لمعالجة الشـــكاوى 	•

تتضمن تحديد الجهة أو الجهات المخولة باستقبال 
الشـــكاوى بالمنشـــأة وتحديد مســـار الشكاوى 
والسياســـة المتبعة بالمعالجة ثـــم الرفع بتقارير 
دورية لجميع المستويات عن الشكاوى واإلجراءات 
المتخـــذة واألجوبـــة النهائيـــة للمرضـــى ورضاهم 
عن ذلـــك ودراســـة وتحليل الشـــكاوى وأســـبابها 

ومعالجتها. 
تعريفهم بالسياســـات واإلجراءات واآلليات المتبعة 	•

الشـــكاوى  لدراســـة  الصحيـــة  المنشـــاة  فـــي 
والمقترحات والوقت المُتوقع للرد عليها. وافادتهم 
بـــاي معلومـــات متوفـــرة بخصوص الشـــكوى أو 

المقترح واالســـراع لحل الشـــكاوى.

11/ وجود سياسات وإجراءات للتبرع 
باألعضاء واألنسجة:

أن يتـــم التبـــرع وفـــق معاييـــر وسياســـات التبرع 	•
باألعضاء واالنســـجة من االحيـــاء أو مـــن المتوفين 
دماغيا والتي اقرتها المملكة العربية الســـعودية 

وحســـب اإلجراءات القانونيـــة المتبعة.
يمنـــع منعا باتـــا اإلتجـــار باألعضاء البشـــرية وتحدد 	•

المكافآت والدعم المزايا المادية واإلعانات والمزايا 
المعنويـــة لقاء التبرع حســـب األنظمة المتبعة.

الحصول على المزايا الوظيفية واإلجازات المستحقة 	•
والتوظيف لهم أو لألقارب من الدرجة األولى والمزايا 

الداعمة من جهات أو وزارات أخرى.
تزويـــد المتبرعيـــن والواهبيـــن االحيـــاء أو االوصياء 	•

القانونييـــن علـــى المتوفيـــن دماغيـــا بكافـــة 
المعلومات والفتاوى الشرعية الصادرة من اللجان 

الشـــرعية بشـــأن التبرع.
توفر كافة الكوادر المدربة والمؤهلة والمتخصصة 	•

في كافة المجاالت الطبية واالدارية والنفسية.
احترام قرار المتبرع والمتبرع لـــه وذويهم أيًا كان 	•

واحترام رغبة المتبـــرع بالتراجع في أي لحظة قبل 
إتمام عملية التبرع وال يحق له المطالبة بالعضوض 

بعد نزعه منه.
توفيـــر اإلقـــرارات المطلوبة إلجـــراء عمليـــة التبرع 	•

بصياغـــة ولغـــة واضحـــة يفهمهـــا المتبرع.
ال يســـمح التبرع بأعضـــاء المرضى األحيـــاء )دون 18 	•

ســـنة، وفوق 60 ســـنة( حتـــى ولو بموافقـــة األهل.
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12/ المشاركة في برامج البحث 
والدراسة:

امكانية مطالبة المريض باإلشتراك ببرامج البحث 	•
أو الدراســـة المتعلقـــة بحالته عند تطابق شـــروط 

البحث عليه وحســـب اإلمكانـــات المتاحة للبحث.
توفر معلومـــات واضحة ومفهومة عـــن البحث أو 	•

الدراســـة والمعالجة الطبيـــة الســـريرية والعاجية 
والدوائية المتعلقة باإلنسان المستخدمة والنتائج 

المتوقعة للمشـــاركة فيها. 
التأكيد على الضوابط والقواعد األخاقية واإلنسانية 	•

والمهنية والتقيد باإلجراءات الطبية الكفيلة بضمان 
سامته الشخصية وفقًا للتشريعات النافذة.

إمكانية قبـــول أو رفض المشـــاركة قبـــل أو أثناء 	•
البحث أو الدراســـة.

وجود نموذج مخصص للمشـــاركة في أي بحث أو 	•
دراسة وال يسمح للمريض المشاركة إال بعد توقيعه 

أو توقيع الوصي القانوني عليه على النموذج.
وجود لجنة أو جهة )رسمية / علمية( تجيز وتشرف 	•

على البحث أو الدراسة.
وجود آليات واضحة لكيفية حماية المريض وتلقي 	•

شكواه وآرائه أثناء إجراء البحث أو الدراسة.
ضمان حـــق المريض بالتوقف عن المشـــاركة دون 	•

أن يؤثر ذلـــك على حقه بالعاج واســـتمراره.
ال يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص 	•

أو اســـتغال أعضائه من دون رضائه الحـــر و إدراكه 
الكامل للمضاعفات التـــي قد تنجم عنها.
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حقوق
المرضى من األطفال

اضافة الى الحقوق العامة من 1- 12
وجود مرافق للطفـــل عند التنويم في المنشـــأة 	•

الصحية باستثناء العناية المركزة وقسم الحضانة 
حسب اإلجراءات واألنظمة المتبعة.

توفر سياســـة واضحـــة للتطعيمـــات والفحوصات 	•
لألطفال حســـب التعاميم الواردة مـــن وزارة الصحة.

أال يحجز الطفل بالمنشأة.	•
 أال يعزل إال للضرورة القصوى التي تتطلب ذلك.	•
أن تتـــم معاينـــة الطفـــل مـــن قبـــل فريـــق طبي 	•

متخصـــص .
توفر األجهزة واألدوات والمستلزمات الخاصة بالطفل 	•

في المنشأة.
وجود سياســـة خاصـــة لحمايـــة األطفـــال من كل 	•

أشـــكال اإليذاء.
توفر البيئة المناســـبة للطفل التي تساعده على 	•

التكيف أثناء فترة العاج بالمنشـــأة الصحية.
التـــزام الفريـــق الطبـــي بالتبليغ عن كافـــة حاالت 	•

العنـــف ضد الطفـــل للجهـــة المعنية.

حقوق
المرضى المسنين

اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
ان يكـــون تصميـــم المنشـــآت الصحيـــة مراعيـــة 	•

للســـن وصديقـــة لكبار الســـن )مدخل المنشـــأة 
ومدخل العيادات والممـــرات تكون عريضة تكفي 
مرور كرســـي مدولب و وجود درابزين على الدرج 

والجدران ودورات الميـــاه .....الخ(
تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعاجية والتأهيلية 	•

لكبار السن بما يتناسب مع احتياجاتهم الصحية
أن يعطى كبار السن األولوية عند تقديم الخدمات 	•

الصحيـــة منـــذ دخولهـــم المنشـــأة الصحية حتى 
خروجهم منهـــا )تقليل وقـــت االنتظـــار للخدمات 

الصحية وتبســـيط إجراءات تلقـــى الخدمة(
توفيـــر االجهزة المعينة لكبار الســـن فـــى المنزل 	•

مثل الكرسي المتحرك، العكاز ذو القاعدة الثاثية 
النظارات والسماعات الطبية.

تقديـــم خدمـــات اإلرشـــاد النفســـي واالجتماعـــي 	•
لكبـــار الســـن وراعي المســـن بالمنـــزل من خال 

فرق متخصصة.  
تقديم الرعاية الطبية بالمنزل لجميع كبار الســـن 	•

غير القادريـــن على الوصـــول للمنشـــآت الصحية 
لتلقي الخدمـــات الصحية.

تدريـــب كبـــار الســـن وتدريـــب راعي كبير الســـن 	•
بالمنزل على أساســـيات الرعايـــة الصحية اليومية 

لكبار الســـن فـــي المنزل.
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حقوق
المرضى ذوي اإلعاقة

اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
تقديم الرعايـــة لهم على أســـاس الموافقة الحرة 	•

المستنيرة. 
توفير احتياجاتهم من األدوات والمعدات الطبية. 	•
المساواة في جميع الحقوق الصحية دون تمييز. 	•
تهيئة المنشـــآت الصحية بكافة مرافقها لتتوافق 	•

مع معايير الوصول الشـــامل مـــا أمكن ذلك. 
توفير الدعم الكامل وحماية كرامتهم وحقوقهم 	•

كافة. 
تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية )العاجية 	•

والتأهيلية(.
حمايتهم من االستغال او العنف او االعتداء.	•

حقوق
مرضى السرطان

اضافة الى الحقوق العامة من 12-1

حقوق صحية عامة لمرضى السرطان:
من حق المريض وحده معرفة التشـــخيص وال يحق 	•

ألفراد عائلته/ عائلتها معرفة التشخيص إال بموافقة 
المريض.

مـــن حق المريـــض تقديم شـــكوى إذا تم إفشـــاء 	•
تشـــخيصه بدون موافقتـــه/ او موافقتهـــا الخطية.

مـــن حـــق مريـــض / مريضـــة الســـرطان )العاقلـــة 	•
البالغـــة( وحدهـــا اتخـــاذ القـــرارات بالموافقة على 
العـــاج الكيماوي والعـــاج اإلشـــعاعي، وال يتطلب 

موافقـــة ولـــي األمر.
من حـــق المريضة وحدهـــا اتخاذ القـــرار بالموافقة 	•

على التدخل الجراحي مثل عملية استئصال الورم، 
أو الثدي وال تحتـــاج موافقة ولي األمر.

الحقوق الصحية اإلنجابية لمرضى السرطان:
من حق مريض / مريضة الســـرطان تمكينه صحيًا 	•

من كافة المعلومات عن مرضه.
من حق المريض / المريضة تمكينهم من معرفة 	•

تأثير السرطان / عاجات الســـرطان على الخصوبة 
وفرصتهم في اإلنجاب مستقباً.

من حق المريض / المريضة تمكينهم من معرفة 	•
أهميـــة مراجعـــة طبيـــب العقـــم وتحويلهم قبل 
البدء فـــي العاج الكيمـــاوي لمعرفـــة طرق حفظ 

الخصوبة المتاحة فـــي المملكة .
مـــن حـــق المريـــض / المريضـــة معرفـــة األحكام 	•

الفقهيـــة المنظمـــة لكل طـــرق حفـــظ الخصوبة 
المتاحـــة فـــي الداخل أو لـــو تم العـــاج فـــي الخارج.
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الحمل والسرطان:
مـــن حـــق المريضـــة المصابـــة بالســـرطان معرفة 	•

فرصتهـــا في الحمـــل مســـتقباً ومتـــى يمكنها 
 . لحمل ا

مـــن حـــق الســـيدة التـــي تحمـــل وهـــي مصابـــة 	•
بالســـرطان أو يتم تشـــخيصها بالســـرطان وهي 
حامـــل أن يتـــم اإلشـــراف عليهـــا مـــن قبـــل فريق 
متخصـــص مـــن أطبـــاء األورام والتوليـــد واألطفال 
كما من حقها مناقشة الجوانب األخاقية والشرعية 

حســـب وضعها.
من حق الزوجين المشـــاركة في إتخـــاذ القرار بعد 	•

تقديـــم كافة المعلومـــات أي التمكيـــن الصحي 
ليكونا أكثـــر قدرة على إتخـــاذ القرار.

حقوق مرضى السرطان في العمل:
ال يحق التمييز ضد مريض السرطان وفصله طالما 	•

أنه قادر على العمل.
ال يحق لرب العمل أن يطلـــب معلومات عن الحالة 	•

الصحية للمريـــض إال بعد أخذ إذن المريض.
من حق المريض اإلجازات أيام أخذ العاج الكيماوي 	•

او الجراحة.

 الحق بعمل الفحوصات الوراثية: 
يحق لمريض الســـرطان تقديـــم معلومات كافية 	•

له عن دور العامـــل الوراثي.
القيام بتحويلهن لمتخصص لـــو كان هناك تاريخ 	•

عائلي وطلبت المـــرأة تحويلها. 
من حق المريضـــة معرفة القـــرارات المترتبة على 	•

إجـــراء الفحص الوراثـــي قبل البدء فيـــه فالتمكين 
الصحـــي مـــن المعلومات يســـاعدها علـــى اتخاذ 

القرار المناســـب لها ولعائلتها.

حق مريض السرطان في معالجة األلم: 
من حق المريض خاصة الحاالت المتقدمة أن يحصل 	•

على معالجة األلم ليعيش ويموت بسام. 
من حقه المشـــاركة في القـــرارات الطبية الخاصة 	•

بمعالجة األلم، وتمكينه صحيًا مـــن كافة الخيارات.

حق الحصول على المعالجة التلطيفية:
مـــن حـــق المريـــض توفيـــر عنايـــة متخصصة في 	•

المراحـــل النهائيـــة مـــن المرض.
من حق المريض دعمه نفسيًا وإيمانيًا. 	•

حق عدم اإلنعاش الرئوي:
من حق المريض حسب وضعه الصحي عرض األمر 	•

عليه طبيًا وبما يتماشى مع القرارت الشرعية.
من حق المريض التلطف معه في تبليغه ومراعاة 	•

وضعه ويكون التبليغ حسب عمر المريض، وحالته 
الصحية والنفسية، وحسب مايراه الطبيب بخبرته 
من قدرة المريض على تفهم واحتمال المعلومة.

من حق المريض إتخاذ القـــرار أو تفويض من يتخذ 	•
القرار عنه كتابيًا. 
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حقوق
مرضى السرطان 

اليافعين

نظـــرا لخاصية هـــذه الفئـــة العمريـــة وخصوصا 
بهـــذا النوع من المـــرض وإلحتياجاتهـــم الفريدة 
مـــن نوعهـــا، مـــن الناحيـــة الطبيـــة التكوينية 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة تـــم تخصيـــص هذه 
الفقـــرة، فباإلضافـــة إلى مـــا ذكر فـــي الفقرات 
)من 1 الى 12( والفقرات الســـابقة بحقوق مرضى 
الســـرطان فلهذه الفئة حقوق يجـــب األخذ بعين 

االعتبـــار فيها:
الحق في الوقاية: من خال تثقيفهم عن السرطان 	•

وبرامج الكشف المبكر عنه.
الحق في السرعة في التشـــخيص والعاج للحاالت 	•

المشتبهة والمؤكدة.
الحـــق فـــي الحصول علـــى متخصصيـــن متعددي 	•

التخصصات الطبية المؤهلـــة مع خبرة كبيرة في 
عاج الســـرطان في هذه الفئـــة العمرية.

الحصـــول علـــى الدعـــم النفســـي واالجتماعـــي 	•
والتلطـــف مـــن قبـــل االختصاصييـــن.

المحافظـــة على الخصوبـــة المعلومـــات وتقديم 	•
المشورة بشان االثار القصيرة االجل والطويلة االجل 

من الســـرطان والعاج الذي يؤثـــر على الخصوبة.

حقوق
مرضى متالزمة نقص 

المناعة المكتسبة )االيدز(

ال تختلف حقوق مرضى االيدز عن حقوق المرضى 
بشــكل عام وتكمن األهمية في التركيز على 

النقاط التالية. 

اضافة الى الحقوق العامة من 12-1
حـــق المريض فـــي االحتـــرام والتقدير )الســـام، او 	•

التواصـــل وغيرها(.
مراعاة الخصوصية والسرية بدرجة عالية مع العلم 	•

أنه يحق للـــزوج أو الزوجـــة معرفـــة إذا كان الطرف 
االخر حامل الفيروس.

حق المريـــض فـــي اإلطاع علـــى الســـجل الطبي 	•
وطلب نســـخة مـــن الســـجل الطبي.

حق المريـــض فـــي الوقـــت الكافي مـــن الطاقم 	•
الطبي فـــي مختلف مراحـــل التشـــخيص والعاج 
والمراحـــل جميعها لشـــرح وتثقيـــف المريض عن 
التشـــخيص والياتـــه والخطـــة العاجيـــة والعواقب 
والعاجات البديلة وفق أحدث الطرق الطبية المبنية 

علـــى البراهين.
من حق مريض االيدز أن يوفر له خدمات المشـــورة 	•

والدعم النفسي.
تســـهيل إجراءات الحصول على المواعيد والتقارير 	•

عند مراجعته ألي من مرافق المنشـــأة الصحية.
من حق المريض المعاملـــة الائقة وعدم المبالغة 	•

في ردود األفعال تجاه المـــواد التي ال تنطبق عليها 
االحتياطات العالمية: البراز - االفرازات االنفية - البلغم 

- العرق - الدموع - البول - القيء.
حـــق المريض مـــن مقـــدري الرعاية الطبيـــة بتتبع 	•

االحتياطـــات العالمية وشـــرحها واليـــات تطبيقها.
من حق اســـرة المريـــض المقربة )الزوجـــة واألوالد( 	•

الحصـــول على الكشـــف الازم.
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حقوق
المرضى النفسيين

اضافة الى الحقوق العامة من 12-1 
حمايته من كافة أشـــكال االيذاء والعنف الجسدي 	•

والنفسي واللغوي.
عدم تقييد حريته بأي وســـيلة أو وضعه في غرفة 	•

عزل دون سبب طبي.
 الحصول على الخدمة العاجية بأيسر الطرق وذلك 	•

بتخصيص عيادات نفسية في المنشأة الصحية.
توفر وســـائل تعليم وتأهيل مناسبة لقدراته عند 	•

بقائه لمدة طويلة في المنشـــأة الصحية.
ال يجـــوز إجبار أي شـــخص على إجـــراء فحص طبي 	•

يســـتهدف تقرير مـــا إذا كان مصابـــًا أو غير مصاب 
بمرض عقلي إال وفقا إلجـــراء مصرح به من الجهات 
القضائية وذلك وفق أحـــكام نظام الرعاية الصحية 

النفسية.
تقرر اإلصابة بالمرض العقلي وفقًا للمعايير الطبية 	•

المقبولة دوليـــًا وال يجـــوز ذلك على أي أســـاس ال 
يمت بصلة مباشـــرة لحالتـــه الصحيـــة العقلية وال 
تعتبر اإلصابة دائمـــة حتى في حـــال معالجته في 

مركـــز أو مصح عقلي.
حينما يجـــرى العاج في مصحة لألمـــراض العقلية 	•

يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب من منزله 
أو منـــزل ذويه متـــى أمكن ذلـــك، وأن يعـــود إلى 

مجتمعه في أقـــرب وقت ممكن.
يعالج في أقل الظروف تقييدًا للحرية.	•
يعالج على أســـاس خطة توضع لكل مريض على 	•

حـــدة أو وليـــه وتناقـــش معه، ويعـــاد النظـــر فيها 
بانتظام، وتعدل حســـب تطور حالته واســـتجابته.

تقدم الرعايـــة وفق معاييـــر آداب المهنة المتعلقة 	•
بالممارســـين في ميدان الصحة العقلية ومبادئ 
آداب مهنـــة الطـــب المتعلقـــة بـــدور العامليـــن 

الصحييـــن، وال ســـيما األطباء.

يوصف العاج والدواء عن طريق متخصصين ويتعين 	•
أن تفي األدويـــة باحتياجات المريـــض الصحية على 

أفضل وجه وليس على ســـبيل العقوبة.
ال يجوز إعطاء أي عاج إغراء باستثناء المريض الغير 	•

مدرك لحالتـــه يوافق وصيه القانونـــي عنه لمريض 
دون موافقته عن علم، يتم الحصول عليها بحرية 
دون تهديد أو بعد تقديم جميع المعلومات الازمة 

التخاذ القرار على بينة.
للمريض أن يطلب حضور شـــخص أو أشخاص من 	•

اختياره أثناء إجـــراء إعطاء الموافقة.
التدخـــل العاجل إلعطائـــه العاج إذا قـــرر ذلك أطباء 	•

العقلية. الصحة 
 إعـــام المريـــض بالعـــاج إذا لـــم تؤخـــذ موافقته 	•

وإشـــراكه في خطـــة العاج بـــأي وســـيلة ممكنة.
ال يستخدم التقييد الجسدي أو العزل غير اإلختياري 	•

للمريض إال حســـب اإلجـــراءات المعتمدة رســـميا 
لمصحـــة األمراض العقليـــة، وفقـــط عندما يكون 
ذلك هـــو الوســـيلة الوحيـــدة المتاحـــة للحيلولة 
دون وقـــوع ضـــرر فـــوري أو وشـــيك للمريـــض أو 
لآلخريـــن. ويجـــب أال يمتـــد هـــذا اإلجـــراء إال ضمـــن 
الفتـــرة الضروريـــة تمامـــا لتحقيـــق هـــذا الغرض. 
وتســـجل جميع حاالت التقييد الجســـدي أو العزل 
غير االختياري، وأســـبابها، وطبيعتها، ومداها في 
الســـجل الطبي للمريـــض، ويجب إبقـــاء المريض 
المقيـــد أو المعزول فـــي ظروف مناســـبة وتحت 
الرعاية والمراقبة الدقيقـــة والمنتظمة من جانب 
موظفي المصحة المؤهلين ويجب إشعار الوصي 
القانوني، )إن وجد( بأي تقييد جســـدي أو عزل غير 

اختيـــاري للمريض.
ال يجوز مطلقا إجـــراء التعقيم )منـــع القدرة على 	•

اإلنجاب بشـــكل دائم( كعاج للمـــرض العقلي.
 ال يجـــوز مطلقـــا إجراء تجـــارب إكلينيكيـــة وعاج 	•

تجريبي علـــى أي مريض دون موافقتـــه عن علم 
ودراية، ويســـتثنى من ذلك حالة عجز المريض عن 

إعطاء الموافقـــة عن علم.
اإلعتـــراف فـــي كل مكان بصفتـــه االعتباريـــة أمام 	•

القانون ومراعاة خصوصيته وإعطائه حرية االتصاالت 
وحرية تلقـــي الزيارات.
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احترام دينه ومعتقده.	•
تكون البيئـــة واألحوال المعيشـــية فـــي مصحات 	•

األمـــراض العقليـــة أقرب مـــا يمكن ألحـــوال الحياة 
الطبيعيـــة التـــي يحيياها األشـــخاص ذوو الســـن 

المماثلة.
تشمل المصحات العقلية مرافق لألنشطة الترفيهية 	•

وأنشـــطة أوقات الفراغ ومرافـــق للتعليم ومحات 
تجارية لبيع األشياء الازمة للحياة اليومية واالتصال 
ومرافق الشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته 
االجتماعية والثقافية، وال يجوز في أي ظروف إخضاع 
مريـــض للعمل اإلجبـــاري ويتم اختيار نـــوع العمل 

الذي يريد أن يؤديه.
في حالـــة احتيـــاج المريض إلى العـــاج في مصحة 	•

لألمـــراض العقليـــة، تبـــذل كل الجهـــود الممكنة 
لتجنب إدخالـــه على غيـــر إرادته.

تتم إجـــراءات دخول المريض إلـــى مصحة األمراض 	•
العقليـــة بنفس طريقـــة دخول أي منشـــأة صحية 

أخـــرى من اجل أي مـــرض آخر.
يكون لـــكل مريض ادخـــل في مصحـــة لألمراض 	•

العقليـــة على غيـــر إرادته الحق فـــي مغادرتها في 
أي وقت، ما لـــم تنطبق عليه المعاييـــر المتعلقة 

باحتجـــاز المرضى على غيـــر إرادتهم.
ال يجوز إدخال شخص إلى مصحة لألمراض العقلية 	•

على غيـــر إرادتـــه بوصفـــه مريضـــًا، أو اســـتبقاؤه 
كمريـــض على غيـــر إرادته فـــي مصحـــة األمراض 
العقلية بعد إدخالـــه كمريض باختياره، ما لم يقرر 
طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص 
لـــه قانونا بالممارســـة في هـــذا المجـــال، ويكون 
قراره أن ذلك الشـــخص مصاب بمرض عقلي، وأنه 

يرى مـــا يلي:
أنه يوجد، بســـبب هذا المرض العقلي، احتمال  -

جّدي لحدوث أذى فوري أو وشيك لذلك الشخص 
أو لغيره من األشخاص.

 أن يؤدى عدم إدخاله المصحـــة أو احتجازه فيها  -
إلى تدهور خطير فـــي حالته أو إلـــى الحيلولة 
دون إعطائه العاج المناســـب الـــذي ال يمكن أن 
يعطي إياه إال بإدخاله مصحة لألمراض العقلية، 

وفقا لمبدأ اقل الحلـــول البديلة تقييدًا.

استشارة طبيب ممارس اخر في مجال الصحة  -
العقليـــة، يكون مســـتقا عـــن الطبيـــب األول، 
وإذا تمـــت هذه االستشـــارة، فإنه ال يجـــوز إدخال 
الشـــخص أو احتجازه على غير إرادته إال بموافقة 

الطبيب الممـــارس الثاني.
يكـــون إدخـــال الشـــخص أو احتجـــازه على غير  -

إرادتـــه في بـــادئ األمر لفتـــرة قصيـــرة يحددها 
القانون المحلـــي للماحظة والعاج األولي، في 
انتظـــار قيـــام هيئة فحـــص بالنظر فـــي إدخال 
المريـــض أو احتجـــازه، وتبلغ أســـباب اإلدخال أو 
االحتجـــاز إلـــى المريـــض دون تأخير كمـــا يبلغ 
اإلدخال أو االحتجاز وأسبابه فورًا وبالتفصيل إلى 
هيئة الفحص، وإلى الوصي القانوني للمريض 
)إن وجـــد(، وكذلك إلى أســـرة المريـــض ما لم 

يعترض المريـــض على ذلك.
ال يجـــوز أن تســـتقبل مصحة األمـــراض العقلية  -

مرضى ادخلـــوا على غير إرادتهـــم إال إذا كلفت 
الســـلطات المختصـــة وفـــق القانـــون المصحة 

بالقيـــام بذلك.
تقوم هيئـــة الفحـــص دوريا باســـتعراض حاالت  -

المرضى المحتجزيـــن على غيـــر إرادتهم.
يحق للمريض المحتجـــز على غير إرادته تقديم  -

طلب إعادة الفحص على فترات معقولة، إلطاق 
سراحه أو تحويله إلى وضع االحتجاز الطوعي.

يتعين إخاء سبيل المريض المحتجز على غير  -
إرادته في حال انتهاء األسباب الداعية لاحتجاز.
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حقوق
المرأة الصحية

تخضع جميع حقـــوق المرأة لألحكام الشـــرعية 
والفتاوي الشـــرعية من هيئة االفتـــاء والقوانين 
واالنظمة الحاكمة وأي فقرة تـــّم ذكرها تعدل 

وفق االحكام الشـــرعية والقوانين 
إضافة لما ورد في الحقوق العامة من 1 الى 12  

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز 	•
ضد المرأة في مجال الرعاية الصحية.

المســـاواة بين الرجل والمرأة، فـــي الحصول على 	•
الرعاية الصحية االساســـية والخدمـــات الصحية ذات 

العاقة بخصوصيتها.
الحصـــول علـــى جميـــع الفحوصات التشـــخيصية 	•

والعاجيـــة والوقائية وتوفيـــر اللقاحـــات الضرورية 
وفق جداول اللقاحات الوطنية في كل مرحلة من 
مراحل عمر المرأة والدعم النفســـي والمشـــورة 

طلبها. عند 
توفيـــر المـــواد العلميـــة التثقيفيـــة لمـــا يخـــص 	•

كل المراحـــل الســـنية واالضطرابات والمشـــكات 
الصحية التي قد تمر بها في كل المراكز الصحية 

والمستشـــفيات بصفه عامه.
إجـــراء االختبارات التشـــخيصية والوقائيـــة لألمراض 	•

التـــي تصيب الحمل وتســـبب تشـــوهاته. 
االطاع على تقرير فحص ما قبل الزواج ونتائجه.	•
إجـــراء الفحـــوص الروتينيـــة الســـريرية والمخبرية 	•

والشـــعاعية للتأكـــد من قـــدرة تحملهـــا لإلجهاد 
الحملـــي وتقديـــم المشـــورة الصحيـــة الضرورية 
لإلجـــراءات والتوصيـــات الواجـــب اتباعهـــا فـــي حال 

االمـــراض المرافقة.
إجراء الفحـــوص الوقائية والتشـــخيصية والعاجية 	•

لألمراض التناسلية المعدية وغير المعدية والتأكيد 
على الســـرية و الخصوصية في االمراض الجنسية 

اال بما يقتضيه القوانيـــن واالجراءات المرعية.

 الحصول على المشـــورة الصحية والشـــرعية في 	•
حال رغبتها بتنظيم االنجاب والحصول على وسائل 
منع الحمل وفق إشـــراف طبي وبأيـــدي مدربة في 
المراكز الصحية والمستشفيات وأن تكون مجانية 
في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة 

الصحة.
 الحصـــول علـــى المشـــورة الصحيـــة والشـــرعية 	•

لإلجهاض فـــي حالة الحمـــل المترافقة مع االمراض 
شـــديدة الخطورة وفي حالة التهديد الشديد لحياة 
الحامل أو الجنين وتأكيـــد ذلك من خال لجنة من 
ثاث استشـــاريين ودعمها بقرار إفتائي من اللجنة 

الشـــرعية الطبية بشكل عاجل.
المســـاعدة على االنجاب فـــي حاالت تأخـــر الحمل 	•

وفق الشرع والقانون ومســـاعدة المنشأة الصحية 
الماديـــة والمعنوية وفق االنظمـــة الضابطة لذلك.

الحصـــول علـــى الفحـــوص الســـريرية والمتممة 	•
للوقاية من أمراض الســـرطان والهشاشـــة خاصة 

مع وجـــود عوامـــل خطورة.
توفير برامـــج التأهيل  المختصة للحـــاالت العاجية 	•

والوقائية. 

الحمل والوالدة.
الحصول علـــى الرعايـــة الصحية قبل وأثنـــاء وبعد 	•

الحمـــل والـــوالدة وإجـــراء الفحـــوص الروتينية قبل 
الوالدة سواًء )والدة طبيعية أو قيصرية( والمساعدة 
علـــى التحويل الـــى مراكز متخصصة عنـــد الحاجة.

التوعية والتثقيـــف والحصول على المواد العلميه 	•
التثقيفيه للتهيئة للحمل والوالدة والتشجيع على 
الرضاعة الطبيعيـــة في المنشـــآت الصحية  ومنح 
المشورة الطبية و ارشـــادات الرضاعة أثناء الحمل 

وأواخره و بعد الوالدة.
أن تـــزّود بوقت مبكر مـــن الحمل )عنـــد بداية فتح 	•

ملـــف الحمل( بمعلومـــات كاملـــة وواضحة حول 
فوائد ومخاطرإختبارات الحمل والعاجات المقدمة 
لهـــا، وجميع الخيـــارات المعقولة األخـــرى، بما في 

ذلك تكاليـــف اإلجراءات. 
حـــق المرأة فـــي اختيار تفاصيل والدتهـــا الطبيعية 	•

مثل خطة الوالدة، الوالدة الغريزية الخ  من مجموعة 
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كاملة من الخيارات المتاحة  على أسس كاملة و 
معلومات منقحة حول فوائد ومخاطر كل طريقة. 
كما يجب أن يكون الفريـــق الطبي لديه التخصص 
والمهـــارة في الـــوالده باإلضافـــة الى توافـــر الكادر 

المؤهل المتخصـــص بالمضاعفات التي قد تطرأ.
توفيـــر بيئـــة امنـــة تضمـــن الـــوالدة بصـــورة الئقة 	•

ومحترمة فـــي كل األوقات وتحفـــظ كرامة المرأة 
وتكفـــل لها الحـــق في اختيـــار القابلـــة أو الطبيب 
المقدم لرعاية األمومة )حسب االمكانيات المتاحة 
للمنشأة(. كما يجب أن يكون الفريق الطبي لديه 
التخصص والمهارة فـــي اإلنجاب الطبيعي باإلضافة 
الى توافر الكادر المؤهل المتخصص بالمضاعفات 

التي قـــد تطرأ. 
 المحافظة على الخصوصية والتشـــديد على ستر 	•

العورة )الـــوالدة بغرفة خاصة أو مســـاحة مخصصة 
تســـترها عن باقي المريضات او أي شـــخص ليس 

من الفريق الطبي المشـــرف عليها(.
الحصول على المســـكنات المناسبة لأللم حسب 	•

الضرورة وبمشاركة الرأي الطبي.
الحصول على رعاية األمومة المناســـبة لخلفيتها 	•

الثقافية والدينية، والحصول على المعلومات في 
لغة التواصل التي تفهمها.

إمكانيـــة مرافقة أحد أفراد أســـرتها لها خال جميع 	•
جوانب رعاية األمومة لها )وفـــق االنظمة والقوانين 

المرعية واألماكن المســـموح لهم التواجد فيها(.
 الحصـــول علـــى الدعـــم االجتماعـــي والعاطفـــي 	•

والجســـدي المســـتمر أثناء المخاض والوالدة من 
مقدمي الرعاية الذين تم تدريبهم على المخاض 

والوالدة.
الوالدة بـــدون تدخات طبيه وتوفير جميع أســـاليب 	•

وطرق تخفيف اآلم المخاض الطبيعية )وفق الطرق 
المناســـبة( وذلك بما يتوافق مع مصلحة الضرورة 

الطبية التي تقتضيها.
حريـــة الحركة أثنـــاء المخاض، مالم تلـــزم حالتها 	•

الصحيـــة أو حالة جنينهـــا غير ذلك.
أال يتم قـــص العجان عند الـــوالدة إال للضـــرورة بعد 	•

موافقتـــك الشـــفهية واالطـــاع علـــى المعلومات 
والخيـــارات المتاحة لك

اإلتصـــال با انقطـــاع تقريبا مع وليدهـــا منذ لحظة 	•
الـــوالدة، طالمـــا انها وطفلهـــا في صحـــة جيدة وال 

يحتاجون إلـــى رعاية يتطلـــب اإلنفصال.
من حـــق المرأة البالغـــة من العمـــر 18 عامًا فأكثر 	•

إتخـــاذ القـــرارات المتعلقة بالرعايـــة الطبية، والحق 
فـــي قبول أو رفـــض العـــاج، الحق في المشـــاركة 
المستنيرة في القرارات التي تنطوي على رعايتها 

الصحية وال تحتاج موافقـــة ولي األمر.
أن تمكن المرأة من التقدم بشـــكوى لمحاسبة 	•

المقصرين عنـــد التعرض لوالدة غيـــر متوافقة مع 
تجهيـــزات وشـــروط وزارة الصحـــة الواجـــب توفرها 

الصحية. بالمنشأة 
الحصول على نسخة كاملة من السجات المتاحة 	•

عنهـــا ســـواء لرعايـــة الحمـــل والمخاض والـــوالدة، 
والرعاية بعد الـــوالدة والرضاعة.

يحق للمـــرأة الموافقة على دخـــول أو خروج ذويها 	•
من المرضى القصـــر الذين تقـــل أعمارهم عن 18 
عامًا أو فاقـــدي األهلية من وإلى المنشـــأة الصحية.

تعتبـــر المـــرأة البالغة مـــن العمر 18 عامـــًا فأكثر 	•
مخولة عن نفسها ويمكنها توقيع إقرارات التنويم 
والخروج الخاصة بهـــا والتوقيع علـــى اإلذن الطبي 

الخاص بـــأي إجراء طبـــي أو تدخل طبي.
المريضة الغير قـــادرة من الناحية الجســـدية على 	•

توقيع إقرارات التنويـــم والخروج واالذن الطبي يحق 
لها تخويـــل من ترغب فـــي التوقيع عنها.

من حـــق المرأة البالغـــة من العمـــر 18 عامًا فأكثر 	•
وحدها قبول أو رفض توقيـــع اإلذن الطبي بالعمل 
الجراحي الخاص بهـــا وال تحتاج موافقـــة ولي األمر 
)مثال ذلـــك: التوقيع والموافقة مـــن عدمها إلجراء 

عملية قيصرية(.
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حقوق
المرافقين

وجود سياســـات واضحة بالمنشـــأة الصحية خاصة 	•
بالمرافقـــة مع المريض.

المعاملة المبنية على اإلحترام 	•
توفير التغذية المناسبة لهم.	•
توفير مرتبه أو كرســـي مرافق وتستخدم حسب 	•

األنظمة المتبعة في المنشـــأة الصحية.
الحصول على بطاقة مرافقة.	•
إتبـــاع إحتياطـــات الســـامة والنظافـــة والتعقيـــم 	•

لحمايتهـــم من التقـــاط العـــدوى أو االصابـــة باألذى. 

حقوق
الـــــــــزوار

تحافظ المنشأة والعاملين فيها على أمن وسامة 	•
الزوار.

أن يعامل الزائر باحترام مـــن قبل جميع موظفي 	•
المنشأة.

أن تكون مواعيد الزيارة مناسبة.	•
تحديد ساعات الزيارة بشكل تفصيلي.	•
وجود سياسات واضحة بالمنشأة الصحية للتعامل 	•

مع الزوار في الحاالت اإلستثنائية.
 توضيح الحد األدنى للعمر المســـموح لـــه بالزيارة 	•

حســـب أنظمة وزارة الصحة.
قد تكون هنـــاك اســـتثناءات بناء علـــى إحتياجات 	•

المريـــض في تحديـــد عـــدد الـــزوار وطـــول الزيارة 
)بترخيـــص من المســـؤول عـــن ذلك(.

 يحق للزائـــر التقدم بشـــكوى ألي ســـبب يراه قد 	•
اعترضه أثنـــاء الزيارة.
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مسئوليات
المرضى وذويهم 

المرافقين لهم
 
اإلطـــاع علـــى مســـؤولياتهم واإللتـــزام باإلجراءات 	•

والسياســـات المتبعة في المنشأة الصحية والتي 
تم تصميمها وفـــق األنظمة والقوانيـــن واإلجراءات 
الطبيـــة والشـــرعية لتحقيـــق مصلحـــة المرضى 
اآلخريـــن والمرافقيـــن والمجتمع وتوعيـــة زوارهم 

علـــى مســـؤولياتهم والحرص علـــى تطبيقها.
المحافظـــة علـــى ممتلـــكات المنشـــاة الصحية 	•

وممتلـــكات اآلخرين.
اإلســـتخدام اآلمـــن والصحيح للمرافـــق والتجهيزات 	•

الموجودة بالمنشـــاة الصحية.
إتباع اللوائح واإلرشادات، وتشمل:	•
إحضار ما يثبت هوية المريض. -
إعطاء معلومـــات كاملـــة ودقيقة عـــن بيانات  -

المريـــض الشـــخصية والصحيـــة والمرضية.
إبـــاغ الطبيب عن أي أمـــراض وراثيـــة مؤكدة أو  -

لـــدى المخالطين. محتملة وعن األمـــراض المعدية 
إشـــعار مقدمـــي الخدمـــة الصحيـــة بالعمليات  -

الجراحية السابقة للمريض ومراجعاته للمنشآت 
الصحية األخرى.

اإلباغ عن أي تغيير في حالة المريض الصحية. -
إباغ الطبيـــب المعالج عن عدم فهم خطة العاج  -

والتدخات المقررة.
توفير معلومـــات كاملة ودقيقـــة حول تغطية  -

التأمين الصحـــي للمريض وتحمل مســـؤولية 
ذلك.

إباغ المريضات عن حالـــة الحمل لحمايتهم من  -
األشـــعة والتخدير أو أي إجراءات قـــد تؤثر عليهن 

أو على أجنتهن.
إبـــاغ المرضى عن الشـــبكات المعدنية القلبية  -

أو تقويم األســـنان أثنـــاء التصوير التـــي قد تؤثر 
علـــى صحتهم أو ما يشـــابه ذلك.

دفع المريـــض أو ذويـــه الفواتيـــر المترتبة على  -
العاج فـــي المنشـــآت الخاصة.

إتبـــاع خطة العـــاج المقـــررة، وفي حالـــة الرفض أو 	•
عدم إتباع التعليمات يتحمـــل المريض أو الوصي 
القانونـــي مســـؤولية ذلك ومـــا يترتـــب عليه من 

آثـــار ومضاعفات.
معاملة جميع الموظفين والمرضى اآلخرين والزوار 	•

بلباقة واحترام.
االلتزام بالقواعد العامة واحترام معتقدات اآلخرين 	•

الدينية والفكرية والمذهبية.
احترام خصوصيات اآلخرين.	•
إتبـــاع اللوائـــح التنظيميـــة والتعليمات اإلرشـــادية 	•

الخاصـــة بالمنشـــأة الصحية.
إتبـــاع أنظمـــة وتعليمـــات األمـــن والســـامة فـــي 	•

المنشـــاة الصحيـــة.
التقييد بالمواعيد واالتصال على قســـم المواعيد 	•

في حال عدم القـــدرة على الحضور.
االلتزام بتنفيذ قرار النقل إلى مكان آخر أو الخروج 	•

حسب ما يقرره الطبيب المعالج.
االلتزام بعدم التدخين في جميع مرافق المنشـــأة 	•

الصحية.
إعـــام موظـــف القبـــول والموظفيـــن والطاقـــم 	•

الطبي ذوي العاقـــة بالعاج في حـــال إصابته بأحد 
األمـــراض المعديـــة )مثـــل متازمة نقـــص المناعة 
المكتســـبة )االيدز( أو التهـــاب الكبد الفيروســـي 

بي وســـي وغيرها(.
وذلك ألهمية اتخـــاذ االحتياطات العالمية التي تفيدة 
وتفيد المخالطين والطاقم الطبي دون أن يؤثر ذلك 
في معاملته أو إنقاص حقوقه أو التأثير على خطته 

العاجية أو عزله دون أسباب موجبة  
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مسؤوليات
الـــــزوار

اال تؤثر الزيارة سلبا على الرعاية المقدمة للمريض أو 	•
للمرضى االخرين، أو تنتهك خصوصيتهم، أو أمنهم.

 التوقف عن الزيـــارة في حال إصابـــة الزائر بأمراض 	•
معدية للتخفيف من العدوى وانتشـــارها.

 االلتزام بفترات الزيارة المعلنة وعدم إحضار األشياء 	•
الغير مســـموح بها في المنشـــأة الصحية ومنها 
عدم جلب الطعـــام إلى غرف المرضـــى أو أماكن 
العـــاج إال في الحـــاالت التي تســـمح بها المنشـــأة 

نظـــرا لحالة المريض.
اإللتزام بحقوق المريض بالنســـبة للزوار من حيث 	•

حقه في منع أو الســـماح لزوار وأشخاص معينين 
أو عدد الزوار في وقت واحـــد أو أوقات الزيارة.

االلتـــزام بسياســـة الزيارة ألقســـام وحـــدة العناية 	•
المركزة نظرًا للخصوصية الازمـــة لهؤالء المرضى.

 االلتزام بسياسة الزيارة ألقسام العزل نظرًا للرعاية 	•
الوقائية الازمة لهؤالء المرضى وتتم الزيارة برفقة 

الممرضة المسؤولة.
المحافظـــة خال وقت الزيارة علـــى نظافة المكان 	•

وعلى الممتلكات وعـــدم إزعاج اآلخرين.
معاملة جميع الموظفين والمرضى اآلخرين والزوار 	•

بلباقة واحترام.
االلتزام بالقواعد العامة واحترام معتقدات اآلخرين 	•

الدينية والفكرية والمذهبية.
احترام خصوصيات اآلخرين.	•
إتبـــاع اللوائـــح التنظيميـــة والتعليمات اإلرشـــادية 	•

الخاصـــة بالمنشـــأة الصحية. )مثاً حـــاالت الطوارئ 
واالستنفار(

االلتـــزام بقوانيـــن حظـــر التدخيـــن - المشـــروبات 	•
الكحوليـــة - اضطـــراب الســـلوك - المخـــدرات.

إتبـــاع أنظمـــة وتعليمـــات األمـــن والســـامة فـــي 	•
المنشـــاة الصحيـــة.

 يحظر حيازة األســـلحة في المستشفى باستثناء 	•
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

 ال يســـمح للزوار زيارة المرضى في قسم اإلنعاش، 	•
وبعـــد إجـــراء العمليـــات الجراحية. ويمكـــن إجراء 
اســـتثناءات لهذه من قبـــل الممرضة المســـؤولة 

في الحـــاالت الحرجة.
 يلتزم الزوار بالعدد المحدد من الزوار مثاً )يسمح 	•

للمرضـــى لتلقي اثنين من الـــزوار في وقت واحد( 
حسب سياسة المنشأة.

ينبغي أن يرافق أي زائر تحت ســـن 12 عامًا من قبل 	•
شخص بالغ.

ال يســـمح التصويـــر فـــي أقســـام الرعايـــة الصحية 	•
للمرضى، بمـــا في ذلـــك التقاط الصور بواســـطة 

الهواتـــف المحمولة.
يحق للمنشـــأة الصحية تقييـــد حق الزيـــارة )حتى 	•

في أوقات الزيارة المســـموحة( في حاالت األمراض 
الســـارية المعدية فـــي المجتمع )مثـــل األنفلونزا 
والحصبـــة والنكاف وجـــدري الماء، ومـــا إلى ذلك(. 

عند خضوع المريض لتداخات عاجية أو رعاية صحية.	•
عند تداخل الزيارة مع رعاية المرضى اآلخرين.	•
أوامـــر المحاكـــم القائمـــة بتقييـــد االتصـــال مـــن 	•

المستشـــفى.
 التصرفات التخريبية، أو تهديد بالعنف من أي نوع.	•
حاجة المريض للراحة أو الخصوصية.	•
مخالفة شروط السن الدنيا للزوار األطفال.	•
المرضى المشـــار لهـــم بماحظـــات معينة )مثل 	•

حـــاالت االنتحـــار أو المصحات النفســـية وغيرهم(.
يطلب من الزوار ارتداء اللباس المناســـب حســـب 	•

سياســـة المنشـــأة الصحيـــة )أقســـام معينـــة أو 
المنشـــأة كلها(.

 يحـــق للمنشـــأة الصحيـــة تحويـــل الزائـــر صاحب 	•
السلوك غير الائق أو من ال يســـتجيب للتعليمات 

إلى مســـؤول التمريـــض أو األمن أو الشـــرطة.
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حقوق
المرضى في االستقبال

أن يعامل المريض وذويه باحتـــرام من قبل جميع 	•
موظفي االستقبال. 

أن يقدر للمريض الوقت التقريبي لانتظار. 	•
معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه. 	•
تهيئة أماكن انتظار مناسبة. 	•
أن تكون البيئة نظيفة ومعقمة. 	•
أن تراعى الخصوصية والسرية للمريض أو المراجع. 	•
أن يطلب المريض أو ذويه تغيير الطبيب إن أمكن. 	•
المحافظة على أوراق المرضى الخاصة والرسمية. 	•
يحـــدد الموعـــد الذي يتناســـب مـــع المريـــض قدر 	•

اإلمكان.
توفيـــر المســـاعدة لـــذوي االحتياجـــات الخاصة من 	•

المعاقيـــن والمســـنين والمرضـــى ذوي االمـــراض 
المزمنة. 

مسؤوليات
المرضى في االستقبال

احترام موظفي المنشاة.	•
الحفاظ على ممتلكات المنشاة.	•
المحافظة على نظافة المكان.	•
المحافظة على الهدوء.	•
مراعاة خصوصية المراجعين االخرين.	•
المريـــض أو ذويـــه مســـؤول مســـؤولية تامة عن 	•

صحـــة المعلومـــات المقدمة. 
وجود 	• عن  للتبليغ  المعنية  الجهة  مع  التواصل 

مشكلة.
سيتعرض المخالف للمسائلة حسب األنظمة.	•
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حقوق
المرضى في قسم 

المختبر

التعريف بمقدم الخدمة للمريض.	•
تقديم خدمة مناســـبة للمريـــض أو المراجع بكل 	•

احتـــرام و تقدير وتفاني.
توفير اإلمكانيات والمكان المائم لذوي االحتياجات 	•

الخاصة وكبار السن.
توفـــر األجهـــزة واألدوات والمســـتلزمات الخاصـــة 	•

باألطفـــال باإلضافـــة إلـــى البيئـــة المناســـبة لهـــم.
توفير غرف إنتظار وســـحب عينـــات منفصلة لكل 	•

من الرجال والنســـاء.
توفيـــر مترجم بيـــن المريض ومقـــدم الخدمة إذا 	•

اســـتدعت الحالة. 
طلـــب تقديـــم الخدمـــة من نفـــس الجنـــس عند 	•

لحاجة. ا
المحافظـــة على خصوصيـــات المريـــض من حيث 	•

نـــوع الفحص وســـرية البيانـــات والمعلومات.
حصول المريض على شـــرح وافي بـــكل ما يخص 	•

الفحوصـــات الطبية مـــن محاذيـــر وتعليمات قبل 
وبعد اجراء الفحـــص واالجابة على كافة التســـاؤالت.

توضيح الفحوصات المطلوبة ومدى توفرها وموعد 	•
صدور النتائج.

حفـــظ النتائج مـــع إمكانية الحصول على نســـخة 	•
. منها

توفير بيئة آمنة وســـليمة بتوفير سياســـات األمن 	•
والســـامة ومكافحة العدوى لحماية المريض من 

التعرض ألي ضرر. 
رفض التحدث أو مقابلة أي شخص غير مختص.	•
اتخاذ القرار في إكمال اإلجراء أو الرفض بشـــرط أن 	•

يكون هذا الرفض غيـــر مهدد للحياة. 
إبـــاغ المختصيـــن أو قســـم الطواري عنـــد تعرض 	•

المريـــض ألي حالـــة طارئة ال قـــدر اهلل.
توفير نسخة من لوائح وإرشادات قسم المختبرات 	•

الطبية وبنوك الدم لإلطاع والقراءة. 
أخـــذ الموافقة الخطيـــة من المريض إذا اســـتدعت 	•

الحالة.
معرفـــة كيفيـــة تقديـــم الشـــكوى واالقتراحـــات 	•

ومتابعتهـــا.

مسؤوليات
المرضى في قسم 

المختبر

إحضار ما يثبت هوية المريض.	•
تقديم كل المعلومات الكاملة والدقيقة بالمريض 	•

والحالة الصحية بما فيها االدوية واالمراض المزمنة.
احتـــرام جميـــع العاملين فـــي المختبـــر ومراعاة  	•

حقوق المرضـــى اآلخريـــن وعدم التســـبب في أي 
إيذاء جســـدي أو نفســـي.

االلتزام بالقواعد العامة واحترام معتقدات اآلخرين 	•
الدينية والفكرية  والمذهبية.

يجب علـــى المريـــض أو المراجع االلتـــزام واحترام 	•
أنظمة وتعليمـــات المختبر وبنـــك الدم.

االلتـــزام  بالمواعيد واالتصـــال بالمختبـــر في حال 	•
عدم القـــدرة علـــى الحضور.

اتباع االرشادات والتعليمات المقدمة مسبقًا وفي 	•
حال عدم االتباع يتحمل المريض المســـئولية عما 

يترتب على ذلك.
المحافظة على الممتلـــكات العامة وممتلكات 	•

اآلخرين.
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حقوق
المرضى في قسم 

الصيدلية

المعاملة القائمة على اإلحترام.	•
مراعاة الخصوصية في تداول معلومات المريض.	•
الشرح الكافي للعاج وطريقة استخدامه	•
وتأثيراتـــه الجانبية أن وجدت وطريقـــة حفظه بلغة 	•

يفهمها المريض.
توفير وسيلة للتواصل واالستفسار أو الشكوى.  	•

مسؤوليات
المرضى في قسم 

الصيدلية

احترام موظفي المنشاة.	•
الحفاظ على ممتلكات المنشاة.	•
المحافظة على نظافة المكان.	•
المحافظة على الهدوء.	•
مراعاة خصوصية المراجعين االخرين.	•
المريـــض أو ذويـــه مســـؤول مســـؤولية تامة عن 	•

صحـــة المعلومـــات المقدمة.
إعطاء الصيدلي المعلومات الازمة. 	•
التواصـــل مـــع الجهة المعنيـــة للتبليـــغ عن وجود  	•

. مشكلة
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حقوق
المرضى في قسم 

االشعة

المعاملة القائمة على اإلحترام.	•
الحفاظ على كامـــل خصوصية المريض حال اجراء 	•

الفحص.
ال ينصـــح بعمل فحوص األشـــعة حال توافـــر البديل 	•

المناسب ولســـبب طبي واضح.
للمريـــض الحق فـــي الحصـــول على نســـخة من 	•

فحوص األشـــعة التي تمت له في أي مستشفى 
آخـــر وذلك لاســـتفادة منهـــا وتجنب إعـــادة عمل 
الفحـــص وال ينصح بتكـــرار فحوص األشـــعة إال في 
حالة الحاجة الطبية التي يحددهـــا الطبيب المعالج.

توفير جميع السبل لكي نضمن للمريض فحص 	•
آمنا من خـــال تطبيق أحدث التقنيـــات في األجهزة 
والمعـــدات وطرق الفحـــص وتقديم االستشـــارات 
والدعم لألطبـــاء من أجل الوصول إلى تشـــخيص 

نهائي دقيق.
للمريـــض الحق فـــي توفر مـــكان الئق ومناســـب 	•

حـــال انتظاره.
توفير الرعاية الازمة للمريض بعد الفحص كعدم 	•

الســـماح للمريض بمغادرة قسم االشـــعة إال بعد 
التأكـــد مـــن أن حالته تســـمح بذلـــك، وخاصة في 

فحوص الصبغات.
يعمـــل قســـم األشـــعة   قـــدر االســـتطاعة لتوفير 	•

شـــخص من نفس الجنس ليقوم بعمل الفحص 
االشـــعاعي للمريـــض أو حضور مرافـــق من نفس 

الجنس. 
ال يجوز للعاملين بقســـم األشـــعة كشف أي جزء 	•

من جســـد المريض اال بالقدر الذي تفتضيه طبيعة 
الفحص.

للمريض الحريـــة الكاملة في معرفة اســـم من 	•
ســـيقوم بعمل الفحص له.

يلتزم قسم األشـــعة بتطبيق سياسات مكافحة 	•
العدوى.

الفحـــوص التـــي تحتـــاج إلـــى توقيـــع المريض أو 	•
ذويـــه علـــى إقـــرار منفصـــل، للمريض الحـــق بأن 
يتم تعريفـــه بالمعلومـــات التي يحتويهـــا اإلقرار 
بطريقة واضحة ولغـــة مفهومة مع شـــرح النتائج 
الســـلبية واإليجابية المتوقعة من جـــراء الفحص، 

وله حـــق الموافقـــة أو الرفض.
للمريض الحق في رفض الفحص بشـــرط توقيعه 	•

على ذلـــك، كما انـــه له الحـــق في معرفـــة بدائل 
الفحص المناسبة. 

للمريـــض الحق في عدم اســـتخدام صور االشـــعة 	•
الخاصة به فـــي البحوث والدراســـات إال بإذنه.

التـــي تجنـــب تعرض 	• اللوحـــات التحذيريـــة  توفـــر 
المريض لـــألذى وال يتـــم عمل الفحـــص للحوامل 
إال في ظـــروف معينة مـــع أخذ جميـــع االحتياطات 

الازمة.
للمريـــض الحـــق فـــي أن يتـــم تثقيفـــه بطبيعـــة 	•

الفحص الذي سوف يتم اجراؤه له، وطرق التحضير 
المناســـبة وفائـــدة الفحـــص وما قـــد يترتب على 
الفحص مـــن مضاعفـــات، إما عن طريـــق التثقيف 
المباشر وجهًا لوجه أو باستخدام الوسائل الفعالة 

األخرى )كالمطويـــات( متى توفرت.
الحفاظ على سرية معلومات المريض الشخصية.	•
احيانًا وفي بعـــض الفحوص اإلشـــعاعية قد يحتاج 	•

المريـــض لتغيير مابســـه، فلـــذا فإننا نـــزود كل 
مريـــض بمابس خاصة مناســـبة لطبيعـــة الفحص.

قســـم األشـــعة يوفر للمريض مكان خاص لحفظ 	•
مقتنياتـــه الشـــخصية اثناء الفحـــص لحفظها من 

التلف والسرقة.
كبار الســـن تاج على رؤوســـنا.. نقدرهم ونراعي 	•

مشـــاعرهم النفســـية ونقـــدم لهـــم الخدمـــة 
المناســـبة والســـريعة واآلمنة.

اطفالنا زهـــرة حياتنا. نحن نتعامـــل معهم بكل 	•
احترافيـــة ونوفـــر لهـــم البيئـــة المناســـب الـــذي 
اثناء الفحص وتحميهم  تساعدهم على التكيف 

مـــن االيذاء بكافـــة أنواعه.
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ذوي االحتياجات الخاصـــة لهم مكانه في قلوبنا... 	•
نهتم بهم ونراعي مشاعرهم.

إدارة االشعة تستقبل الشـــكاوى بصدر رحب ولك 	•
الحق في معرفة مســـار الشـــكوى دون ان يكون 

هناك أي أثر ســـلبي على الخدمـــة المقدمة لك.

مسؤوليات
المرضى في قسم 

االشعة

احترام موظفي المنشاة.	•
الحفاظ على ممتلكات المنشاة.	•
المحافظة على نظافة المكان.	•
المحافظة على الهدوء.	•
مراعاة خصوصية المراجعين االخرين.	•
المريـــض أو ذويـــه مســـؤول مســـؤولية تامة عن 	•

صحـــة المعلومـــات المقدمة.
إعطاء الموظف المعلومات الازمة. 	•
التواصل مع الجهة المعنية للتبليغ عن وجود 	•

مشكلة.
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حقوق
المرضى في العيادات

 
المعاملة بإحترام وتقدير.	•
الحصول علـــى العاج على اســـاس الطب المبني 	•

على البراهين.
السرية التامة بشأن التشخيص والعاج.	•
التعامل بلغة يفهمها المريض.	•
معرفة اسم الطبيب والفريق المعالج.	•
اتخاذ كافة تدابير السامة. 	•
تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى في العيادة.	•
مناقشة المريض في الخطة العاجية.	•
سهولة الحصول على معلومات المريض الصحية 	•

)السجات(.
تقدير الفترة الزمنية لمقابلة الطبيب.	•
يحق للمريـــض طلب اإلحالة لطبيـــب متخصص إذا 	•

كان هناك احتيـــاج لرعاية متخصصة.
الحصـــول على معلومـــات إرشـــادية والتحول إلى 	•

التخصصات المســـاعدة كالتغذية إن لـــزم األمر.
معرفة مسؤولياته كمريض.	•
له الحق فـــي المطالبة بحقوقـــه كمريض دون أي 	•

قيود.
توفير بيئة نظيفة ومعقمة للكشف.	•
مناقشـــة المريض وأخذ موافقتـــه المتبصرة قبل 	•

عمل أي إجراء.
شرح آلية عاج الحاالت الطارئة للمريض.	•

مسؤوليات
المرضى في العيادات

احترام موظفي المنشأة.	•
الحفاظ على ممتلكات المنشأة.	•
المحافظة على نظافة المكان.	•
المحافظة على الهدوء.	•
مراعاة خصوصية المراجعين اآلخرين.	•
المريض أو ذووه مســـؤولون مســـؤولية تامة عن 	•

صحة المعلومـــات المقدمة.
إعطاء الموظف المعلومات الازمة.	•
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حقوق
المرضى في المنشآت 

الخاصة

يجب علـــى أي منشـــأة تقـــدم خدمـــات صحية أن 	•
تكون مرخصة مـــن وزارة الصحة )وضـــع الترخيص 
في مـــكان بارز يحمـــل التخصص ومواعيـــد العمل( 

يجب على أي ممارس صحـــي ارتداء بطاقة العمل 	•
و أن يحمل تسجيل وتصنيف من هيئة التخصصات 

الصحية وترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة.
تلتزم المنشـــأة بتطبيق نظام مكافحة العدوى 	•

والتعقيم ونظـــام النفايات الطيبة. 
فتح الملف مجانا.	•
أن يحتـــوي المبنى علـــى مداخل و مخـــارج لذوي 	•

االحتياجـــات الخاصـــة وتســـهيل حركتهـــم داخـــل 
. لمبنى ا

تخصص أماكن مناســـبة للرجال والنساء وتوفير 	•
األثاث المناســـب والماء الصالح للشرب.

مشاهدة أسعار الخدمات الصحية المعتمدة وفي 	•
مكان بارز أو نشر االســـعار المعتمدة إلكترونيًا أو 

بنسخه مطبوعة. 
تقديم تقريـــر تقريبي عن تكلفـــة العاج قبل بدئ 	•

والخدمات التي ســـتقدم له.
تقديـــم بيـــان تفصيلي نهائـــي للمراجـــع عن نوع 	•

العاج و الخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.
 توفـــر العدد المناســـب من المصاعد لنقل اســـرة 	•

المرضى إذا كان المستشـــفى مكونًا من دورين 
و أكثر.

 توفر النظافة المناسبة.	•
توفر االدوية االسعافية في المنشأت الصحية. 	•
يجب توفر استشـــاري فـــي المجمعـــات العامة أو 	•

المتخصصة في المناطـــق التاليـــة )الرياض، مكة 
المكرمـــة، المدينة المنـــورة، جدة، الدمـــام، الخبر(

ضـــرورة تحديد أجـــر العمليـــة وابـــاغ المريض قبل 	•
إجرائها بشكل مكتوب موقع عليها من المريض 

وتحفظ في ســـجله الطبي. 
تلتزم المنشـــأة بتقديم العاج اإلســـعافي لجميع 	•

الحاالت الطارئـــة الخطرة الـــواردة إليهـــا وذلك دون 
مطالبـــة مالية قبل تقديـــم العاج.

ال يحق ألي مؤسســـة صحية خاصـــة االحتفاظ بأصل 	•
االوراق الثبوتيـــة أو احتجار المرضـــى أو المواليد أو 
جثـــث المتوفين لديهم مقابل مســـتحقات مالية 

عليهم.
يمنع تصويـــر المرضى بدون موافقـــة كتابيه من 	•

المريض وأن تكـــون ألغراض علمية.
حفاظًا علـــى خصوصيـــة المريض وســـتر عورته إال 	•

في الضـــرورة التي يحددهـــا الطبيب.
الحصـــول علـــى الوصفة الطبيـــة الورقيـــة إذا كان 	•

نظام المؤسســـة الكتروني. وأن تكون باإلســـم 
العلمي، وأن يعرض لـــك بدائل لنفـــس الدواء وأن 

تختار األنســـب.
من حقـــك المحافظـــة علـــى ســـرية المعلومات 	•

الخاصة بـــك في ملفـــك الطبي والتحاليـــل والعاج.
من حـــق المريـــض أن يوفر لـــه مترجم الـــى اللغة 	•

العربية.
عند دفعـــك لقيمة الكشـــف عنـــد الطبيـــب، فإن 	•

المراجعـــة المجانيـــة تكون خـــال 7 ايام.
يجب توفيـــر المابـــس المناســـبة واالدوات الطبية 	•

المعقمة عنـــد التعامل مـــع المريض.
مـــن حقـــك معرفـــة إســـم وتخصـــص الطبيـــب 	•

والممرضـــة وكل شـــخص مســـؤول عـــن عاجـــك.
يحق لك رفـــض أو وقف العاج في حدود ماتســـمح 	•

به األنظمة وســـوف يتم إعامـــك بالتبعات الصحية 
والمســـؤوليات المترتبة على هذا الرفض وسوف 

يطلب منـــك توقيع إقرار معد لهـــذا الغرض.
من حقك رفـــض القيام بفحصـــك أو معاينتك من 	•

قبل شخص غير مسؤول مســـؤولية مباشرة عن 
تقديم الرعاية له.

من حقك مناقشـــة تكاليف عاجك مع األشـــخاص 	•
المعنيين بذلك.

يحق لمـــن لهـــم أهلية عـــاج الـــذي تكـــون حالته 	•
طارئـــة في حالة عـــدم توفر ســـرير لـــه إحالته إلى 

مستشـــفى خاص علـــى نفقـــة وزارة الصحة. 



وثيقـــة الحقـــوق28

يحق لك التقدم بشـــكوى عن أي قصـــور تراه في 	•
المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة من خـــال اإلتصال 

على 937.
يمنع إلزام المريض التوجـــه إلى صيدلية معَينة أو 	•

مستشفى أو مختبر محدد وللمريض حق اإلختيار.
أن لـــك الحـــق في رفـــض المشـــاركة فـــي األبحاث 	•

عند عرضهـــا عليك أو االنســـحاب من المشـــاركة 
فـــي أي بحث إلتزمت به مســـبًقا، كما انســـحابك 
من المشـــاركة في البحث لن يؤثـــر مطلقًا على 

مســـتوى الرعاية الصحيـــة المقدمة لك.
أن يزورك الطبيب اإلستشـــاري خال 24 ســـاعة من 	•

دخولك للمستشـــفى وبصـــورة منتظمة بعد ذلك.
ال يحق للمارس الصحي اإلعتذار عـــن متابعة العاج 	•

بعد الحصول على ضـــرر ظاهر للمريض. 
لديك شـــكوى أو ماحظة على مؤسســـة صحية 	•

خاصه؟ إتصـــل على 937.
وجود إجراءات كافيه لحمايـــة ممتلكات المريض 	•

من السرقه والتلف.
منع التدخين في جميع مرافق المنشأه الصحيه.	•
إحتـــرام شـــخصية المريـــض بإســـتعمال إســـمه 	•

الشـــخصي الموجود فـــي األوراق الرســـميه وعدم 
إعطـــاءه أي تعريف.

تعريف المريض بالعاجات األخـــرى البديلة في حال 	•
الرفض.

مراعـــاة المرضى )األطفـــال - المرضى النفســـيين 	•
- المرضـــى المســـنيين - ذوي اإلحتياجـــات الخاصه(.

التعريـــف بجميـــع أقســـام المنشـــأة عبـــر لوحات 	•
ارشادية.






