اﻟﺣﻘوق واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
Your rights and responsibilities-Arabic
ﺗوﺿﺢ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﮫ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻌﮭﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ وﻛذﻟك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻧﺗوﻗﻌﮭﺎ ﻣﻧك ﻋﻧد ﺗﻠﻘﻲ ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ
اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺗوﻗﻌﮭﺎ ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ
اﻹﺣﺗرام
•

ﻟك اﻟﺣق أن ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌك ﺑﻛل إﺣﺗرام وأن ﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗك.

• ﯾﺣق ﻟك ان ﺗطﻠب ﻣﻧﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ .ﺳﻧﺑذل ﺟﮭدﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣطﻠﺑك واذا ﻟم ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ذﻟك ﺳﻧﻘوم ﺑﺷرح
ھذه اﻷﺳﺑﺎب ﻟك.
ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
•

ﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﺗم إﺑﻼﻏك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ وطرق اﻟﻌﻼج وﺧﯾﺎرات اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ واﺿﺣﺔ
وﺻرﯾﺣﺔ .

•

ﯾﻣﻛﻧك طرح أﺳﺋﻠﺗك ﻓﻲ أي وﻗت ﺗﺷﺎء .

•

ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗطﻠب ﻣﺗرﺟﻣﺎ ً ﺷﻔﮭﯾﺎ ً إذا رأﯾت ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ذﻟك .

•

ﺳﻧﺑذل ﻗﺻﺎرى ﺟﮭدﻧﺎ ﻟﻛﻲ ﻧوﺻل ﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﮭل ﻋﻠﯾك ﻓﮭﻣﮭﺎ .
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

•

ﯾﺣق ﻟك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻹﺧﺗﯾﺎرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﻋﺎﯾﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ  .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﻛﻧك إذا رﻏﺑت أن ﺗﺷﺎرك ﻋﺎﺋﻠﺗك أو
أﺻدﻗﺎؤك أو أﺷﺧﺎص آﺧرون داﻋﻣﯾن ﻟك ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن رﻋﺎﯾﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ

•

ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت  ,ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗرﻓض اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ إذا ﻣﺎ رﻏﺑت ﻓﻲ ذﻟك .

•

ﻗد ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أو ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب اﻟطﻼب .إﻧﻧﺎ ﻧطﻠب ﻣﻧك ذﻟك وإذا ﻟم ﺗﺑدي أي رﻏﺑﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﻋدم
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ

اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن.
ﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن أﺛﻧﺎء ﺗﻠﻘﯾك رﻋﺎﯾﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ.ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﻌﮭد ﺑﺗﻘدﯾم ﻋﻼﺟﺎت و ﻣراﻓق ﻧظﯾﻔﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ واّﻣﻧﺔ.
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول
•

ﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﻓﯾﻊ ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.

•

ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﺧدﻣﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﺗﻐطﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻔﻘﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.وﯾﻣﻛﻧك إﺧﺗﯾﺎر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﻧت ﻣﺷﺗرﻛﺎ ً
ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺻﺣﻲ ﺧﺎص.

اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ واﻟﺳرﯾﺔ

• ﻣن حقك أن نحافظ على خصوصيتك وهذا يشمل املحافظة على معلوماتك الصحية بسرية.
اﻟﺗﻌﻠﯾق وإﺑداء اﻟرأي
•

ﯾﻣﻛﻧك إﺑداء رأﯾك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑرﻋﺎﯾﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ.وﻧﺣن ﺑدورﻧﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺗﺳﺎوءﻻت أو ﻣﺧﺎوف ﻟدﯾك.

اﻟرﺟﺎء إﻋﻼﻣﻧﺎ إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺗرﺟم ﺷﻔﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟﺗﺎﻟﻲ 131 450
إن ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻘوق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗراﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻛﺗورﯾﺎ ﻣﺎﯾو /أﯾﺎر ٢٠١٧
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اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻧﺗوﻗﻌﮭﺎ ﻣﻧك
اﻹﺣﺗرام
• ﻧﺗوﻗﻊ ﻣﻧك أن ﺗﻌﺎﻣل ﻣوظﻔﯾﻧﺎ واﻟﻣرﺿﻰ اﻵﺧرﯾن وﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻼت واﻟزاﺋرﯾن ﺑﺈﺣﺗرام وﻛراﻣﺔ.
ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
• ﻧرﺟو ﻣﻧك أن ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻟﺗك اﻟﺻﺣﯾﺔ وھذا ﯾﺷﻣل:
•

ﺗﺎرﯾﺧك اﻟطﺑﻲ

•

ﻋﺎﺋﻠﺗك واﻷﺷﺧﺎص اﻟداﻋﻣﯾن ﻟك إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً

•

اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ

•

ﻛﯾف ﺗﺷﻌر ﻓﻲ داﺧﻠك

•

اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ

•

ﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗك وﻣﻌﺗﻘداﺗك اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

• وإذا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ان ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳك ﯾﻣﻛﻧك طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﺷﺧص اّﺧر.
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
• ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺟك.وذﻟك ﺑطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ وإﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎرﻋﻼﺟك ورﻋﺎﯾﺗك
اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن
• ﻧﺗوﻗﻊ ﻣﻧك أن ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﻣراﻓﻘﻧﺎ وﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻲ ﻧظﺎﻓﺗﮭﺎ وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ وﻧﺳﺄﻟك أن ﺗﺗﺑﻊ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﻧرﺟو ﻣﻧك ﻋدم
اﻟﺗدﺧﯾن أﺗﻧﺎء ﺗواﺟدك داﺧل ﻣراﻓﻘﻧﺎ.
اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ
•
ﻧﺗوﺧﻰ ﻣﻧك إﺣﺗرام ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻵﺧرﯾن
هل لديك أي شكاوى؟
نرجو أن تمنحنا الفرصة لكي نقوم بمعالجة شكواك في أسرع وقت ممكن.ؤإذا لم تكن راضيا ً عن تجربتك في صحة
موناش ،نرجو أن تعلمنا بذلك:
خطوة  :١تحدث الى أحد العاملني الذي كان يقوم برعايتك
خطوة  :٢أطلب التحدث إلى املمرض املسؤول عن القسم
ﺧطوة  :٣إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺑث ﻓﻲ ﺷﻛواك أو ﻗد ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث اﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺑر،ﻓﺈﻧﮫ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك اﻹﺗﺻﺎل ﺑواﺣد ﻣن ﺿﺑﺎط
اﻹرﺗﺑﺎط ﻟﺷؤون اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
8768 1465
8768 1465
9554 9237
9554 9376

Casey Hospital
Cranbourne Centre
Mental Health
Monash Health Community

9594 2702
9594 2702
9554 8078
9928 8584
9265 1000

Monash Medical Centre Clayton
Monash Children’s Hospital
Dandenong Hospital
Moorabbin Hospital
Kingston Centre

يمكنك رفع شكوى خطية الى قسم الشكاوى والمديح

أو كبديل آخر إرسلها بالبريد اإللكتروني على العنوان التالي

Complaints and Compliments
Monash Health Locked Bag 29
Clayton South VIC 3169

www.monashhealth.org
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إذا ﻛﻧت ﺗﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﺷﻛواك ﻟم ﯾﺗم اﻟﺑث ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﻧﺎ ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧك اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻣﻔوض اﻟﺷﻛﺎوى ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ

Level 26, 570 Bourke Street
Melbourne VIC 3000
Telephone: 1300 582 113
Website: www.hcc.vic.gov.au

ﻗﯾﻣﻧﺎ ھﻲ :اﻟﻧزاھﺔ ,اﻟﺷﻔﻘﺔ ,اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ,اﻹﺣﺗرام ,اﻟﺗﻔوق
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