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حقوق� وواج�ات�

ن�ح� ��ﻼح�ات� وتعل�قات�
ّ
إذا �انت لد�� استف�ارات أو رغبت في توج�ه إ�راء ،أو �رح س�ال حول
رعايت�ُ ،يرجى التحدث مع أحد أع�اء فر�� الرعا�ة ال�اص �� أو اﻻتصال
���دوب عﻼﻗات ال�رضى:
www.nshealth.ca/contact-us/patient-feedback
رقم الهاتف المجاﻧﻲ1-844-884-4177 :

www.nshealth.ca

Also available in English: Your Rights
)and Responsibilities (WX85-0466

أﻨت ﻋضو ﻤﻬم ﻓﻲ اﻟﻔر�ق اﻟمﻌنﻲ ﺒرﻋﺎﯿتك اﻟصحیﺔ .وﻤن اﻟمﻬم أن ﺘﻔﻬم ﺤﻘوﻗك

ﺘوﻀﺢ ﻟك ﻤﺎ ُ�ﻔترض �ك
وﻤسؤوﻟیﺎﺘك �مر�ض ﻓﻲ إدارة اﻟصحﺔ ﺒنوﻓﺎ ﺴكوﺸﺎ .ﻓﺎﻟحﻘوق ّ
أن ﺘتوﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤستوى اﻟمﻌﺎﻟجﺔ اﻟتﻲ ﺴتخضﻊ ﻟﻬﺎ �مر�ض .أﻤﺎ اﻟمسؤوﻟیﺎت ،ﻓتشرح
ﻟك دورك �ﻌضو ﻨﺎﺸط ﻓﻲ اﻟﻔر�ق اﻟمﻌنﻲ ﺒرﻋﺎﯿتك اﻟصحیﺔ ﻟمسﺎﻋدﺘنﺎ ﻋﻠﻰ ﻤنحك
أﻓضﻞ رﻋﺎ�ﺔ ﻤمكنﺔ وأﻛثرﻫﺎ أﻤﺎﻨﺎً.

وﻨشجﻊ ﻤزودي اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟمسؤوﻟین ﻋن ﻋﻼﺠك ﻋﻠﻰ اﻟتحدث �صراﺤﺔ ﻋن
ﻨشجﻌك
ّ
ّ
رﻋﺎﯿتك اﻟصحیﺔ .و�ذا �ﺎﻨت ﻟد�ك أﺴئﻠﺔ أو ﺘرﻏب ﻓﻲ ﻤنﺎﻗشﺔ ﺤﻘوﻗك وﻤسؤوﻟیﺎﺘك �شكﻞ
ﻤﻔصﻞ� ،مكنك اﻟتحدث ﻤﻊ أﺤد أﻓراد اﻟﻔر�ق اﻟمﻌنﻲ ﺒرﻋﺎﯿتك أو ﻤندوب ﻋﻼﻗﺎت
ّ
ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﺴتﻔسﺎراﺘك وﻤسﺎﻋدﺘك ﻋﻠﻰ ﺘبدﯿد أي ﻤخﺎوف ﺘتﻌﻠق ﺒتجر�تك ﻓﻲ
اﻟمرﻀﻰ ّ
ﻤجﺎل اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟصحیﺔ.

ﻤﺎ ﻫﻲ أﺴئﻠتك؟ ﻻ ﺘتردد ﻓﻲ طرﺤﻬﺎ .ﻨحن ﻫنﺎ ﻟمسﺎﻋدﺘك.
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ﺤﻘوﻗك وﻤسؤوﻟیﺎﺘك
ﺠودة اﻟرﻋﺎ�ﺔ
اﻟحﻘوق:
•

�حق ﻟك اﻟحصول ﻋﻠﻰ أﻓضﻞ رﻋﺎ�ﺔ ﺼحیﺔ ﻤمكنﺔ وأﻛثرﻫﺎ أﻤﺎﻨﺎً.
ّ

•

�حق ﻟك اﻟتمتّﻊ �ﺄﻗصﻰ درﺠﺎت اﻟراﺤﺔ اﻟتﻲ ﻨستطیﻊ ﺘوﻓیرﻫﺎ.
ّ

اﻟمسؤوﻟیﺎت:
•

ﻤن ﻤسؤوﻟیتك أن ﺘكون ﻋضواً ﻨﺎﺸطﺎً ،وﻤشﺎر�ﺎً ،وﻤطﻠﻌﺎً ﻀمن اﻟﻔر�ق اﻟمﻌنﻲ
ﺒرﻋﺎﯿتك اﻟصحیﺔ.

اﻟكراﻤﺔ واﻻﺤترام

اﻟحﻘوق:
•

ﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ �ر�مﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺤت ارم واﻟتﻘدﯿر.
ّ
�حق ﻟك أن ﺘُ َ

•

�حق ﻟك أن ﺘتﻠﻘﻰ اﻟرﻋﺎ�ﺔ ﻀمن ﺒیئﺔ آﻤنﺔ �سودﻫﺎ اﻻﺤترام.

اﻟمسؤوﻟیﺎت:
•

ﻤن ﻤسؤوﻟیتك ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ �ﺎﻓﺔ اﻟموظﻔین ،واﻟمتطوﻋین واﻟمرﻀﻰ اﻵﺨر�ن ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻛر�مﺔ ،ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺤترام واﻟتﻘدﯿر.

•

ﻤن ﻤسؤوﻟیتك أن ﺘتحدث وﺘتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻊ �ﺎﻓﺔ اﻟموظﻔین ،واﻟمتطوﻋین واﻟمرﻀﻰ
اﻵﺨر�ن �ﺎﺤترام.
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معلومات حول رعايت� ال���ة
ال�قوق:


�ح� ل� �رح اﻷس�لة والح�ول على معلومات واف�ة حول رعايت� ال�ح�ة
ّ
�ع�ارات �م�ن� فهمها.



�ح� ل� معرفة أسماء أع�اء الفر�� المعني برعايت� والمناص� التي
ّ
��غلونها ،وألﻘابهم وعﻼﻗتهم المهن�ة.



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



�ح� ل� مراجعة أو استﻼم ن�خ عن س�ل� ال�حي ،إﻻ في �روف محدودة.
ّ
للم��د من المعلومات ،الرجاء التواصل مع خدمة الوصول إلى المعلومات
ال�ح�ة ال����ة .Privacy@nshealth.ca :ﻗد يترت� عن ذل� دفع

رسوم.

ال���ول�ات:


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



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



من م��ول�ت� �رح اﻷس�لة للح�ول على معلومات واف�ة تم ّ�ن� من ات�اذ
ﻗ اررات م�تن�رة حول رعايت� ال�ح�ة.
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رعايت� ال���ة
ال�قوق:


�حق لك معرفة وفهم �افة الم�ا�ر والفوائد المترت�ة ع� �افة اﻷدو�ة ،أو
ّ
العﻼجات أو الق اررات المتعلقة برعايتك ال�ح�ة.



�حق لك رف� أ� دواء أو عﻼج ،إﻻ فﻲ �روف محدودة.
ّ
�حق لك رف� الم�ار�ة فﻲ أ� دراسة �ح��ة فﻲ حال أت�حت أمامك م�ل ه�ه
ّ



الفرصة .ل� ي�ثر قرارك على جودة الرعا�ة المقدمة لك.




�حق لك الم�ار�ة فﻲ وضع إج ارءات خروجك م� الم�ت�فى.
ّ
�حق لك مغادرة الم�ت�فى خﻼفاً ل���حة ����ك المعالج ،إﻻ فﻲ �روف
ّ
محدودة.

ال���ول�ات:


تم اﻻتفاق عل�ه مع ال���� المعالج
م� م��ول�تك اﻻلت�ام ���ة العﻼج �ما ّ
أو فر�ق الرعا�ة ال�ح�ة.



م� م��ول�تك إبﻼغ ال���� المعالج أو فر�ق الرعا�ة ال�ح�ة �أ� تغ��ر قد
�� أر على صحتك.



م� م��ول�تك اﻻلت�ام �المواع�د أو إلغائها.
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ال��وص�ة:
ال�قوق:


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



في ما يتعل� برعايت� الم�تمرة ،يتم م�ار�ة معلومات� ال�ح�ة ب�ن أفراد
الفر�� المعني برعايت�� .ما �م�ن م�ار�ة معلومات� مع اﻵخر�ن في حال
موافقت� على ذل�.



�ح� ل� أن تنعم �أق�ى درجة مم�نة من ال��وص�ة التي ن�ت��ع توف�رها.
ّ

ال���ول�ات:


من م��ول�ت� احترام خ�وص�ة وسر�ة معلومات اﻵخر�ن �ما في ذل�
المرضى والعائﻼت وال�وار والعامل�ن.

في حال أردت �رح أ� س�ال أو ساورت� أ� شواغل ��أن ال�ر�ة وال��وص�ة في
إدارة ال�حة بنوفا س�وشا ،الرجاء إرسال رسالة ال�ترون�ة إلى العنوان التالي:
Privacy@nshealth.ca
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ﺨدﻤﺎت ﻏیر ﻤشموﻟﺔ �ﺎﻟضمﺎن اﻟصحﻲ
اﻟحﻘوق:
�حق ﻟك اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺘوﻀیﺢ وﻗﺎﺌمﺔ ﺒرﺴوم اﻟخدﻤﺎت ﻏیر اﻟمشموﻟﺔ ﺒبرﻨﺎﻤﺞ اﻟضمﺎن
اﻟصحﻲ اﻟحكوﻤﻲ أو اﻟخﺎص.
اﻟمسؤوﻟیﺎت:
•

ﻤن ﻤسؤوﻟیتك أن ﺘكون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم �ﺎﻟخدﻤﺎت اﻟتﻲ �ﻐطیﻬﺎ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻟضمﺎن اﻟصحﻲ
ﺘبین أن إﺤدى اﻟخدﻤﺎت ﻏیر ﻤشموﻟﺔ ﺒبرﻨﺎﻤﺞ
اﻟخﺎص اﻟذي ﺘشﺎرك ﻓیﻪ ،ﻓﻲ ﺤﺎل ّ
اﻟضمﺎن اﻟصحﻲ اﻟحكوﻤﻲ اﻟذي ﺘوﻓرﻩ ﻤﻘﺎطﻌﺔ ﻨوﻓﺎ ﺴكوﺸﺎ .ﻟﻠمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت،
ُﯿرﺠﻰ ز�ﺎرة اﻟموﻗﻊ اﻟتﺎﻟﻲwww.nshealth.ca/fees-and-bill-payments :

•

ﻣن ﻤسؤوﻟیتك ﺘسدﯿد رﺴوم اﻟخدﻤﺎت اﻟمستحﻘﺔ ﻤن دون أي ﺘﺄﺨیر.

ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻀﺎﻓیﺔ
•

ﺴوف ﻨبذل ﻗصﺎرى ﺠﻬدﻨﺎ ﻟتﺄﻤین إﻗﺎﻤتك ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟتﻲ طﻠبتﻬﺎ .ﻏیر أن اﻟﻐرف

•

ﻨبذل ﻤﺎ ﺒوﺴﻌنﺎ ﻟضمﺎن إﻗﺎﻤﺔ ﻤرﻀﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻏرف ﻏیر ﻤختﻠطﺔ .إﻻ أن ﻋدد

اﻟخﺎﺼﺔ أو اﻟمزدوﺠﺔ ﻻ ﺘكون دوﻤﺎً ﻤتوﻓرة.

اﻟحﺎﻻت اﻟتﻲ �ستﻘبﻠﻬﺎ اﻟمستشﻔﻰ ﻓﻲ �ﻌض اﻷﺤیﺎن �ﻔرض ﻋﻠینﺎ وﻀﻊ اﻟمرﻀﻰ
اﻷﺴرة اﻟمتوﻓرة .ﻤﺎ �ﻌنﻲ أﻨﻪ ﻤن اﻟممكن وﻀﻊ اﻟمر�ض ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ ﻤﻊ أﺸخﺎص
ﻓﻲ
ّ
ﻟیسوا ﻤن ﻨﻔس اﻟجنس .ﻓﻲ ﺤﺎل �ﺎﻨت ﻟد�ك أي ﺸواﻏﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟشﺄن ،اﻟرﺠﺎء
اﻟتحدث ﻤﻊ اﻟممرﻀﺔ اﻟمسؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘسم ﺨﻼل إﺘمﺎم إﺠراءات اﻟدﺨول إﻟﻰ
اﻟمستشﻔﻰ.
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•

اﻟحضور اﻷﺴري :ﻗد �حتﺎج اﻟمر�ض ﻓﻲ �ﻌض اﻷﺤیﺎن إﻟﻰ أن ﯿبﻘﻰ �جﺎﻨبﻪ

أﺤد أﻓراد ﻋﺎﺌﻠتﻪ أو اﻟشخص اﻟرﺌیسﻲ اﻟذي ﯿوﻓر ﻟﻪ اﻟدﻋمُ .ﯿتیﺢ ﺒرﻨﺎﻤﺞ
"اﻟحضور اﻷﺴري" ﻟﻠمر�ض ﻓرﺼﺔ اﺨتیﺎر ﻟﻐﺎ�ﺔ ﺸخصین ) (2ﻋند إﺘمﺎم

إﺠراءات اﻟتسجیﻞ /اﻟدﺨول �كوﻨﺎن إﻤﺎ ﻤن أﻓراد أﺴرﺘﻪ أو ﻤن ﻤﻘدﻤﻲ اﻟدﻋم

ﻟﻪ� .مﺎ �حدد ﻫذا اﻟبرﻨﺎﻤﺞ �یﻔیﺔ ﻤشﺎر�تﻬمﺎ ﻓﻲ ﻋمﻠیﺔ اﻟرﻋﺎ�ﺔ واﺘخﺎذ اﻟﻘ اررات.
ﻤﻌینین� ،مﺎ ﻓیﻪ
�حق ﻟﻠمرﻀﻰ وﻀﻊ ﻗیود ﺤول ﺤضور أو ز�ﺎرة أﺸخﺎص ّ
ّ
رﻓض ﺤضورﻫم أو ز�ﺎرﺘﻬم �شكﻞ ﻗﺎطﻊ.
•

ﺨﻼل ﻤسﺎر ﺘﻘد�م اﻟرﻋﺎ�ﺔ ،ﻗد ﯿتم ﻨﻘﻠك إﻟﻰ ﻤرﻓق آﺨر ﻤن ﻤراﻓق إدارة اﻟصحﺔ

ﻓﻲ ﻨوﻓﺎ ﺴكوﺸﺎ .ﯿوّﻓر �ﻞ ﻤرﻓق ﻤن ﻤراﻓﻘنﺎ ﻤستو�ﺎت ﻤختﻠﻔﺔ ﻤن اﻟرﻋﺎ�ﺔ،
وﻨحن ﺤر�صون ﻋﻠﻰ وﺼول ﻤرﻀﺎﻨﺎ إﻟﻰ ﻤستوى اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟذي ﯿتواﻓق ﻤﻊ
اﺤتیﺎﺠﺎﺘﻬم.
•

ﻤواقف اﻟسیﺎرات :إدارة اﻟصحﺔ ﻓﻲ ﻨوﻓﺎ ﺴكوﺸﺎ ﻫﻲ ﻤنظمﺔ ﻏیر ر�حیﺔ،

•

ﻤراﻓق إدارة اﻟصحﺔ ﻓﻲ ﻨوﻓﺎ ﺴكوﺸﺎ ﻫﻲ ﺨﺎﻟیﺔ ﻤن اﻟتدﺨین واﻟرواﺌﺢ اﻟﻌطر�ﺔ.

واﻟرﺴوم اﻟمﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﻗﻒ اﻟسیﺎرات ﺘُستخدم ﻟتﻌز�ز رﻋﺎ�ﺔ اﻟمر�ض.
طرة.
اﻟرﺠﺎء ﻋدم اﺴتخدام اﻟرواﺌﺢ اﻟمﻌ ّ

إدارة الص�ة بنوفا س�وشا
www.nshealth.ca

من إعداد :ق�م عﻼقات المر�� واﻻتصاﻻت

تصم�م :خدمات م�ت�ة إدارة الص�ة بنوفا س�وشا
إن المعلومات الواردة في هذه الوث�قة م�صصة ﻷهداف إعﻼم�ة وت�ق�ف�ة فق�.

معدة لت�ون أو تقوم مقام الرعا�ة الص��ة أو الم�ورة ال���ة.
هذه المعلومات ل��ت ّ
لد�� أ� أس�لة ،الرجاء اﻻتصال �م�ود الرعا�ة الص��ة ال�اص ��.
�انت د��
�انت
انت
إذا �ان
اﻻتصاﻻت
صاﻻت
صا
صا
اﻻتص
المر�� واﻻت
من إعداد :ق�م عﻼقات م
الص�ة ببنوفا س�وشا
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