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 � ��الح�ات� وتعل�قات�ن�حّ 

 س�ال حول أو �رح ، إ�راءتوج�ه غبت في استف�ارات أو ر  �إذا �انت لد�
 لرعا�ة ال�اص �� أو االتصال رعايت�، ُيرجى التحدث مع أحد أع�اء فر�� ا 
  :  ال�رضىعالقات ���دوب  

www.nshealth.ca/contact-us/patient-feedback  
  4177-884-844-1ي: ن رقم الهاتف المجا
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حقوقك . ومن المهم أن تفهم الصحیة تكالفر�ق المعني برعایفي  مهمأنت عضو 
لك ما ُ�فترض �ك  حتوّض . فالحقوق الصحة بنوفا سكوشا إدارةفي �مر�ض  مسؤولیاتكو 

فتشرح   ،تولیاالمسؤ  أما .�مر�ض المعالجة التي ستخضع لهاأن تتوقعه على مستوى 
منحك   على اعدتناسمل الصحیة برعایتكني ق المع� الفر  في دورك �عضو ناشط لك

 أمانًا. أفضل رعا�ة ممكنة وأكثرها 

 

الرعا�ة المسؤولین عن عالجك على التحدث �صراحة عن   مزوديع  عك ونشجّ نشجّ 
�شكل  مسؤولیاتكو حقوقك  مناقشة ترغب في أو  �ك أسئلة�انت لد�ذا و رعایتك الصحیة. 

  عالقات مندوبأو  تكالمعني برعای�ق ر فلا، �مكنك التحدث مع أحد أفراد لمفّص 
في بتجر�تك  على استفساراتك ومساعدتك على تبدید أي مخاوف تتعلق المرضى للردّ 

 الرعا�ة الصحیة.   مجال

 

 

 

 . نحن هنا لمساعدتك. ال تتردد في طرحهاما هي أسئلتك؟  
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 مسؤولیاتك و  حقوقك
 ا�ة جودة الرع

 : الحقوق 

 . ا أماناً كثرهة وأكنممرعا�ة صحیة  أفضلالحصول على  �حّق لك •

 . رهانستطیع توفیالتي الراحة  �أقصى درجات التمّتع �حّق لك •

 :المسؤولیات

  المعني الفر�ق ضمنومطلعًا  ،ومشار�اً  ،ناشطاً أن تكون عضوًا  مسؤولیتكمن  •
  .الصحیة برعایتك

 
 حترام الكرامة واال

 :الحقوق 

  .والتقدیرم تقوم على االحترال معاملة �ر�مة أن ُتعامَ  لك �حقّ  •

 . االحترام�سودها ق لك أن تتلقى الرعا�ة ضمن بیئة آمنة ح� •

 :المسؤولیات

معاملة  خر�نآلاالمرضى و   والمتطوعین، الموظفین�افة  معاملة مسؤولیتكمن  •
 .والتقدیرتقوم على االحترام كر�مة، 

  المرضىو ین ، والمتطوعالموظفین�افة  معوتتعامل دث أن تتح مسؤولیتكمن  •
 . حترام�ا خر�نآلا
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  رعايت� ال���ةل معلومات حو

 :ال�قوق 

 �رعايت� ال�ح�ة   حولمعلومات واف�ة  والح�ول علىاألس�لة  �رح �حّ� ل
   .�ع�ارات �م�ن� فهمها

 �والمناص� التي المعني برعايت� فر�� الأسماء أع�اء  معرفة �حّ� ل
  .تهم المهن�ةعالقم و بهألقا��غلونها، و 

  ّ�ت� حول ت�ر�ت� على  ، وم�ار�ة آرائ� ومالح�ات�است�ار  تتمّ  أن ل� �ح
   .الرعا�ة ال�ح�ة، والتع��ر عن شواغل� م�تو� 

 �محدودةن�خ عن س�ل� ال�حي، إال في �روف  استالمأو  مراجعة �حّ� ل  .
  ماتالوصول إلى المعلو خدمة  التواصل معللم��د من المعلومات، الرجاء 

. قد يترت� عن ذل� دفع  Privacy@nshealth.caل�ح�ة ال����ة: ا
 . رسوم

  

 :ال���ول�ات

  الرعا�ة ال�ح�ة معلومات دق�قة وواضحة عن   �م�ود منح م��ول�ت�من
 .صحت�

  م�ن عن أ� �أسرع ما � اإلبالغم الدعم مقدأو  أنت أو عائلت� م��ول�ت�من
 تغ��ر في حالت�.

  ات�اذ   ن� منتم�ّ  واف�ة على معلومات ولح�لل س�لةاأل �رح م��ول�ت�من
  .ال�ح�ة رعايت�حول  م�تن�رةقرارات 
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 رعايت� ال���ة 

  :ال�قوق 

 أو  و�ة، داأل  �افة المترت�ة ع�  والفوائدم�ا�ر �افة ال معرفة وفهم �حّق لك
    .العالجات أو القرارات المتعلقة برعايتك ال�ح�ة

 ةدمحدو  �روف إال في  أ� دواء أو عالج، رف� �حّق لك.   
  م�ل ه�ه  كأمامأت�حت  في حال �حّق لك رف� الم�ار�ة في أ� دراسة �ح��ة

 لك.   المقدمةل� ي�ثر قرارك على جودة الرعا�ة  الفرصة. 
 خروجك م� الم�ت�فى ءاتإجرا الم�ار�ة في وضع  �حّق لك.   
 مغادرة الم�ت�فى خالفًا ل���حة ����ك المعالج، إال في �روف  �حّق لك

 محدودة.
 

 :ل�اتال���و 

  �مع ال���� المعالج  فاق عل�ه�ما تّم االتااللت�ام ���ة العالج  م��ول�تكم
 . الرعا�ة ال�ح�ةأو فر�ق 

  �إبالغ ال���� المعالج أو فر�ق الرعا�ة ال�ح�ة �أ� تغ��ر قد  م��ول�تكم
   .��رأ على صحتك

  �واع�د أو إلغائهاااللت�ام �الم م��ول�تكم. 
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  ال��وص�ة: 

 :  قوق ال�

 �(ال��وص�ة) �ر�ة معلومات� ال�ح�ة� أن تحتف� �حّ� ل . 

  �معلومات� ال�ح�ة ب�ن أفراد   م�ار�ةالم�تمرة، يتم  برعايت�في ما يتعل
مع اآلخر�ن في حال   معلومات��م�ن م�ار�ة �ما . المعني برعايت��� ر فال

 . موافقت� على ذل�

 �ن�ت��ع توف�رها.  �أق�ى درجة مم�نة من ال��وص�ة التيتنعم  أن �حّ� ل 

 

 :ال���ول�ات

  اآلخر�ن �ما في ذل�  معلومات احترام خ�وص�ة وسر�ة  م��ول�ت�من
 والعامل�ن. وال�وار  والعائالتالمرضى 

 

 

 

��أن ال�ر�ة وال��وص�ة في   شواغلردت �رح أ� س�ال أو ساورت� أ� أفي حال  
عنوان التالي:  نوفا س�وشا، الرجاء إرسال رسالة ال�ترون�ة إلى الال�حة ب إدارة

Privacy@nshealth.ca  
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 الصحي  الضمان�مشمولة خدمات غیر 

 الحقوق: 

  الضمان نامجر ببمشمولة الغیر  الخدمات رسوموقائمة ب  توضیحالحصول على  �حق لك
 . الحكومي أو الخاص  الصحي

 :المسؤولیات

  الصحي الضمانبرنامج غطیها �أن تكون على علم �الخدمات التي  مسؤولیتكمن  •
ببرنامج ن أن إحدى الخدمات غیر مشمولة ، في حال تبیّ الذي تشارك فیهالخاص 
مقاطعة نوفا سكوشا. للمز�د من المعلومات،  الذي توفرهومي الحكالصحي   الضمان
 www.nshealth.ca/fees-and-bill-paymentsي: �ارة الموقع التالز ُیرجى 

 أي تأخیر. من دون  المستحقةخدمات ال رسومتسدید  مسؤولیتكمن  •

 

 معلومات إضافیة

إقامتك في الغرفة التي طلبتها. غیر أن الغرف  نبذل قصارى جهدنا لتأمین سوف  •
 ال تكون دومًا متوفرة. الخاصة أو المزدوجة 

عدد   إال أنفي غرف غیر مختلطة.   قامة مرضاناإ لضمانا نبذل ما بوسعن •
لینا وضع المرضى  ع �فرضفي �عض األحیان المستشفى  �ستقبلهاالحاالت التي 

في غرفة مع أشخاص   وضع المر�ضة المتوفرة. ما �عني أنه من الممكن في األسرّ 
  لیسوا من نفس الجنس. في حال �انت لد�ك أي شواغل في هذا الشأن، الرجاء

إلى  المسؤولة عن القسم خالل إتمام إجراءات الدخول ع الممرضة التحدث م
 المستشفى. 
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 أن یبقى �جانبهفي �عض األحیان إلى  المر�ض : قد �حتاجالحضور األسري  •
ُیتیح برنامج . الذي یوفر له الدعم الرئیسيأو الشخص   عائلتهأحد أفراد 

إتمام  عند   )2( شخصین لغا�ة فرصة اختیار  الحضور األسري" للمر�ض"
  من مقدمي الدعم من أفراد أسرته أو  �كونان إما إجراءات التسجیل/ الدخول

القرارات.   واتخاذلبرنامج �یفیة مشار�تهما في عملیة الرعا�ة  �حدد هذا ا�ما له. 
ا فیه �م، نین حضور أو ز�ارة أشخاص معیّ حول  قیود  وضع�حّق للمرضى 

 رفض حضورهم أو ز�ارتهم �شكل قاطع.

الصحة   إدارةآخر من مرافق  قد یتم نقلك إلى مرفق ،قد�م الرعا�ةسار تمخالل  •
مرافقنا مستو�ات مختلفة من الرعا�ة،  ر �ل مرفق من في نوفا سكوشا. یوفّ 

ونحن حر�صون على وصول مرضانا إلى مستوى الرعا�ة الذي یتوافق مع  
 احتیاجاتهم.  

، ر�حیةیر ظمة غالصحة في نوفا سكوشا هي من إدارة: قف السیاراتامو  •
 سیارات ُتستخدم لتعز�ز رعا�ة المر�ض. المفروضة على مواقف الوالرسوم  

.  خالیة من التدخین والروائح العطر�ةهي ي نوفا سكوشا الصحة ف إدارةمرافق  •
 رة. الرجاء عدم استخدام الروائح المعطّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

الص�ة بنوفا س�وشاإدارة
www.nshealth.ca 

  من إعداد: ق�م عالقات المر�� واالتصاالت
الص�ة بنوفا س�وشاإدارةتصم�م: خدمات م�ت�ة 

  . وت�ق�ف�ة فق�إعالم�ةألهدافإن المعلومات الواردة في هذه الوث�قة م�صصة
ال���ة.الم�ورةأوالص��ةالرعا�ةمقامتقومأولت�ونمعّدةالمعلومات ل��تهذه 
  .��ال�اصالص��ةالرعا�ة�م�وداالتصالالرجاءأ� أس�لة،لد���انتإذا

  من إعداد: ق�م عالقات المر�� واالتصاالت
AR85-2205©  إدارة الص�ة بنوفا س�وشا 2021يون�و/ح��ران
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تانتانتإذا أ�د��لد��لد��ان�ان�

اصاصاالت ص واالتص واالت مر�� عالقات المر�� عالقات المر��
AR85-2205© ص�إدارة الص�إدارة الص�ة ب
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