حقوق المرضى الخاضعين لتصوير الماموجرام

مسؤوليات المريض

يحق لكل مريض يخضع لتصوير الماموجرام في  Fenway Healthما يلي:

لنضمن أننا قادرون على توفير أفضل رعاية ممكنة لك ،نطلب من المرضى قبول

 nأن تتم معاملته بكرامة واحترام؛

المسؤوليات التالية:
nتقديم معلومات دقيقة وكاملة لنا بخصوص هويتك وتاريخك الطبي وأي حاالت

nأن يتم إعالمه ،في وقت تحديد موعد التصوير الخاص به ،بأنه ينبغي عليه إما
الترتيب إلرسال أحدث صور لتصوير الماموجرام السابق الذي خضع له (الفيلم
األصلي) إلى المنشأة قبل الموعد ،أو القيام بإحضارها معه إلى المنشأة في وقت
الموعد؛
nأال ُتمنع عنه أي خدمات أو يتم التمييز ضده بأي طريقة أخرى فقط ألنه قد أحال
نفسه ذاتيًا وبدون قيام طبيب بإحالته؛
nأن ُتتاح له ،عند الطلب ،فرصة مناقشة أي مخاوف مرتبطة بالسالمة فيما يتعلق
باإلشعاع مع الطبيب المسؤول و/أو أخصائي تقنية األشعة المسؤول عن التصوير
بالماموجرام قبل الخضوع لفحص التصوير بالماموجرام؛
nأن يتم إعالمه ،عند الطلب ،بجرعة اإلشعاع الغدية المقترحة أو الفعلية؛
nأن يتلقى بيا ًنا كتابيًا ،مباشر ًة أو من خالل طبيبه القائم باإلحالة ،يوضح نتائج الفحص
والخطوات التالية التي يجب على المريض اتباعها فورً ا بعد الخضوع لتصوير
الماموجرام في المنشأة ،وذلك إذا أشارت النتائج إلى ما يستدعي القيام بإجراءات
أخرى بخالف المتابعة الروتينية بتصوير الماموجرام؛

احتجاز بالمستشفى واألدوية التي تتلقاها ودواعي القلق الصحية الحالية .اإلبالغ
عن أي تغيرات في حالتك الصحية لمقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك؛
nالعمل بشكل مشترك مع مقدمي الرعاية الخاصين بك لوضع الخطة الخاصة
برعايتك؛
nاتباع خطة العالج الموصى لك بها من مقدم الرعاية وطرح األسئلة إذا كنت
تحتاج إلى توضيح أو ال تفهم التعليمات الصحية؛
nتحمل المسؤولية عن أفعالك في حالة عدم اتباعك خطة الرعاية الموضوعة؛
nإبالغنا في حالة حاجتك لإللغاء قبل الموعد بفترة  24ساعة على األقل بالنسبة
للمواعيد الطبية أو الخاصة بطب األسنان وقبله بفترة  48ساعة في حالة مواعيد
الصحة السلوكية؛
nتوفير المعلومات المالية الدقيقة والكاملة والعمل مع المركز الصحي لضمان
استيفاء االلتزامات المالية ذات الصلة برعايتك .إخطار المركز الصحي على
الفور إذا كان هناك أي صعوبة حتى يكننا مساعدتك تبعًا للحاجة.
nسؤال مقدمي الرعاية الخاصين بك عما يجب توقعه فيما يخص األلم والتحكم به.
مناقشة خيارات مسكنات األلم مع فريق الرعاية الخاص بك والعمل مع فريقك

nأن يتم إعالمه بحقه في مناقشة نتائج تصوير الماموجرام مع الطبيب المسؤول أو
الطبيب المعني بتفسير نتائج التصوير أو الطبيب القائم بإحالة المريض؛
nأن يُخوَّ ل له فحص ونسخ سجل المريض الطبي الخاص به خالل ساعات العمل
االعتيادية في المنشأة ،وذلك عند الطلب؛
nأن يُخوَّ ل له استعارة النسخة األصلية من تصوير الماموجرام أو نسخة منها مقابل
رسوم نسخ معقولة ،وذلك عند الطلب؛
nوأن يُقدم له اسم وعنوان ورقم هاتفRadiation Control Program

لوضع خطة للتحكم باأللم .طلب مسكنات األلم عندما يبدأ األلم ألول مرة
ومساعدة طبيبك والممرضة في تقييم األلم الذي تشعر به؛
nإظهار االحترام والمراعاة لطاقم العمل والممتلكات والمرضى اآلخرين والزوار

المخاوف المتعلقة بالرعاية أو الخدمات
بصفتك مريضًا لدى  Fenway Healthسيكون لديك الحق في تلقي معلومات بشأن
كيفية الحصول على المساعدة فيما يخص المخاوف والشكاوى المتعلقة بجودة الرعاية أو
الخدمة التي تتلقاها .إذا كانت لديك أي مخاوف أو مشكالت أو شكاوى تتعلق بجودة الرعاية
أو الخدمة التي تتلقاها ،فنحن نشجعك على محادثة األشخاص المسؤولين عن رعايتك بشكل
مباشر .إذا لم يتم حل المشكلة بشكل يرضيك ،أو إذا كنت ترغب في الحصول على
المساعدة من شخص ليس معنيًا باألمر بشكل مباشر ،فإن مدير خدمات المرضى
( )Director of Patient Servicesسيكون متاحً ا لتوفير المساعدة في حل
المشكلة .يمكنك الوصول إلى مدير خدمات المرضى عن طريق االتصال بالرقم
 .617-927-6178كذلك يمكن اإلبالغ بأي مخاوف لديك بإرسالها عبر اإلنترنت عن
طريق زيارة الموقع اإللكتروني  Fenwayhealth.orgأو الموقع
.SidneyBorum.org
إذا وجدت الوسائل المذكورة أعاله غير مرضية ،يمكنك االتصال بأي من الوكاالت التالية
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن سالمة وجودة الرعاية المقدمة:
The Massachusetts Department of Public Health

في  .Fenway Healthالصياح أو التهديدات اللفظية أو األذى البدني لطاقم

Division of Health Care Quality

العمل أو الممتلكات هي أمور غير مسموح بها .باستثناء ضباط إنفاذ القانون،

99 Chauncy Street, 2nd Floor

األسلحة محظورة في جميع مواقع .Fenway

Boston MA, 02111

nإدراك أن اإلشراف على األطفال في مواقع  Fenwayهي مسؤولية أولياء
األمر/األوصياء المرافقين لهم.

1.800.462.5540
The Joint Commission Office of Quality Monitoring

)برنامج مراقبة اإلشعاع (في Massachusetts Department of

,One Renaissance Blvd

( Public Healthإدارة الصحة العامة بماساتشوستس) باعتبار أنها الوكالة التي

Oakbrook, IL 60181

يمكن إرسال الشكاوى إليها.

1.800.994.6610
ANSIN BUILDING 1340 Boylston St, Boston MA, 02215

رقم الهاتف  617.267.0900الموقع اإللكتروني
FenwayHealth

COM2815

fenwayhealth.org

حقوق المريض ومسؤولياته
اعرف حقوقك

حقوق المريض ومسؤولياته

سيكون لكل مريض الحق في:
nفحص سجالتك الطبية ،بنا ًء على طلبك ،وتلقي نسخة منها تبعًا للقانون واللوائح .سيتم
nتلقي الرعاية التي تلبي أعلى معايير  Fenway Healthبغض النظر عن عرقك أو

nالحصول على معلومات كاملة عن جميع العالجات البديلة القابلة للتطبيق طبيًا في
حالة معاناة المريض من أي نوع من سرطان الثدي؛

تحديد أي رسوم مقابل النسخة تبعًا لقيمة نفقات النسخ؛

دينك أو أصلك الوطني أو أي إعاقة أو عجز تعاني منه أو جنسك أو توجهك الجنسي أو
هويتك الجنسية أو تعبيرك الجنسي أو عمرك أو أدائك للخدمة العسكرية أو مصدر السداد
مقابل رعايتك؛

nرفض أن يتم فحصك أو مالحظتك أو عالجك بواسطة طالب أو أي شخص آخر من

nتلقي معلومات كتابية عن وسائل منع الحمل الطارئة وأن ُتعرض عليكِ وتقدم لكِ
ت ضحية اغتصاب أنثى في عمر اإلنجاب؛
وسائل منع الحمل الطارئة إذا كن ِ

طاقم العمل بـ Fenwayدون اإلخالل بإمكانية الوصول إلى الرعاية والعناية النفسية
أو المتعلقة بالصحة النفسية أو الرعاية الطبية األخرى؛

nمعرفة أسماء وتخصصات األطباء ومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين المسؤولين عن
رعايتك أو التنسيق لرعايتك؛

nاحترام قيمك ومعتقداتك وتفضيالتك الثقافية واالجتماعية النفسية والروحية
nرفض العمل كشخص خاضع للبحث ورفض أي رعاية أو فحص عندما يكون الغرض
األساسي منهما هو غرض تعليمي أو معلوماتي ً
بدل من كونه عالجي؛

nالحفاظ على سرية جميع السجالت واالتصاالت إلى الحد الذي يقدمه القانون؛

والشخصية؛

n

إمكانية الوصول إلى مترجمين فوريين دون تكاليف؛

nأن تحظى بالخصوصية أثناء العالج الطبي أو أي تقديم آخر للرعاية في نطاق قدرة
nأن تتم االستجابة على الفور وبشكل مناسب لجميع الطلبات المعقولة في نطاق إمكانيات

 Fenwayعلى توفيرها؛

المركز الصحي؛
nالحصول على عالج فوري منقذ للحياة في حالة الطوارئ دون التعرض للتمييز بسبب
nالحصول على تفسير ،بنا ًء على طلبك ،لعالقة  Fenwayبأي مؤسسة أخرى ،إن
وجدت ،إلى الحد الذي تكون فيه هذه العالقة ذات صلة برعايتك أو عالجك؛

تحترم  Fenway Healthحقوق المريض وتنظر لكل مريض
ً
مستقل لديه حاجات صحية فريدة .كذلك تحترم المنظمة
بصفته فردًا
الكرامة الشخصية لكل مريض وتوفر رعاية محترمة ومراعية بنا ًء
على الحاجات الفردية للمريض .يصف البيان التالي حقوقك
ضا لدى ،Fenway Healthويقدم
ومسؤولياتك بصفتك مري ً
تعليمات عما يجب عليك فعله إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن رعايتك.

الوضع االقتصادي أو مصدر السداد ودون تأخير العالج بغرض مناقشة مصدر السداد
مسب ًقا إال إذا كان هذا التأخير ممك ًنا دون تعريض صحتك ألي خطر جوهري؛

nتلقي أي قوانين أو لوائح تنطبق على تعاملك وسلوكك كمريض؛

 nإعطاء موافقة مستنيرة إلى الحد الذي يوفره القانون؛

nتلقي المعلومات ،بنا ًء على طلبك ،التي تتعلق بتوافر المساعدة المالية بما في ذلك مقياس

nتلقي نسخة ،بنا ًء على طلبك ،من فاتورة مفصلة أو بيان آخر بالرسوم تقدمها

حساب الرسوم المتدرج والرعاية المجانية لألشخاص المؤهلين؛

 Fenwayألي طرف ثالث مقابل رعايتك؛

nتقييم ألمك والتحكم فيه بشكل مناسب؛

nإشراكك بجميع جوانب الرعاية وإشراك عائلتك أو ،حينما يكون ذلك مناسبًا ،الوصي
المعين قانو ًنا على المريض أو وكيل الرعاية الصحية في قرارات الرعاية؛

nإشراكك في حل المشكالت المتعلقة بقرارات الرعاية أو العالج أو الخدمات المقدمة؛

nتلقي نسخة ،بنا ًء على طلبك ،من Massachusetts General Laws of
Patients’ Rights: Chapter 111, Section 70E
(قوانين ماساتشوستس العامة لحقوق المرضى :الفصل  ،111القسم .)70E

