ميثاق حقوق ومسؤوليات المريض وأهله
ً
مريضــا فــي مستشــفى األســنان
بصفتــك
الجامعــي بالشــارقة ،فــإن مــن حقــك مــا يلــي:
كاف بحالــة صحــة الفــم وخيــارات
بشــكل
علــم
تكــون علــى
1.أن
ٍ
َ
ٍ
ٍ
العــاج المناســبة لــك.
ـدم رعايــة صحــة الفــم
2.أن تشــارك فــي اتخــاذ قــرارات العــاج مــع مقـ ّ
واألســنان ،ســواء كان مقــدم الخدمــة طبي ًبــا أو طال ًبــا.
3.أن تقبــل كل أو جــزء مــن خطــة العــاج الخاصــة بــك بعــد المناقشــة
ـدم رعايــة صحــة الفــم واألســنان (طبي ًبــا كان أو طال ًبــا).
مــع مقـ ّ
4.أن ترفــض االختبــارات التشــخيصية أو عالجــات األســنان فــي أي وقت
ـدم الرعايــة الصحيــة الخــاص
خــال مســار العــاج ،وتطلــب مــن مقـ ّ
بــك شــرح عواقــب هــذا القــرار.
5.أن تطلــب حضــور شــخص آخــر أثنــاء جلســات عــاج األســنان،
مثــل األصدقــاء أو أفــراد األســرة ،طالمــا أن وجودهــم ال يؤثــر علــى

ً
مريضــا فــي مستشــفى األســنان
بصفتــك
الجامعــي بالشــارقة ،فإنــه يترتــب عليــك
المســؤوليات التاليــة:
ـدم الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك (طبي ًبــا كان
1.أن تقــوم بإبــاغ مقـ ّ
أو طال ًبــا) بتاريخــك الطبــي بأكبــر قــدر ممكــن مــن الدقــة .يجــب أن
يشــمل ذلــك األمــراض المعديــة مثــل التهــاب الكبــد والســل أو أي
التهابــات جرثوميــة أخــرى.
2.أن تقــوم باحتــرام جميــع موظفــي مستشــفى األســنان الجامعــي
بالشــارقة ،ومراعــاة سياســات وتحديــات المستشــفى عندمــا ال
يمكــن تلبيــة طلبــك.
3.أن تقــوم بالمحافظــة علــى المواعيــد فــي جميــع األوقــات .إذا لــم
تتمكــن مــن الحضــور ،يجــب عليــك إبــاغ موظــف االســتقبال (أو
الطالــب) الســتغالل الوقــت المخصــص لــك لمرضــى آخريــن.

إجــراءات العــاج.
6.أن ُيطلــب إذنــك للحصــول علــى صــور داخــل الفــم ،والتــي ســيتم
التقاطهــا ألغــراض التدريــس ومتابعــة العــاج.
7.أن يتــم الترحيــب بــك ومعاملتــك باحتــرام كامــل وبــدون تمييــز
علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الديــن.
8.أن تحصــل علــى العــاج الكامــل ،علــى الرغــم مــن وجــود أمــراض
معديــة لديــك ،إال إذا كانــت تلــك األمــراض تفــرض الحجــر الصحــي
بموجــب القوانيــن واللوائــح المحليــة والوطنيــة.
9.أن تطــرح األســئلة وتطلــب المزيــد مــن المعلومــات حــول صحــة
الفــم وخيــارات العــاج.
10.أن تطلــب رأ ًيــا مهن ًيــا ثان ًيــا مــن أخصائــي أســنان خــارج مستشــفى
األســنان الجامعــي بالشــارقة إذا لــم تكــن متأكــداً مــن تشــخيص

درهمــا إمارات ًيــا عنــد زيارتــك األولــى كرســوم تســجيل
4.أن تدفــع 50
ً
صالحــة لمــدة عــام واحــد مــن تاريخ الدفــع فــي العيــادات التعليمية.
ســيكون العــاج الــذي يقــوم بــه الطــاب مجان ًيــا .ولكــن فــي مركــز
التم ّيــز ،يجــب أن يتــم ســداد تكاليــف العــاج مــن قبــل المريــض أو
مــن قبــل شــركة التأميــن حســب االقتضــاء.
مقدمــو الرعايــة
5.أن تقــوم بإتبــاع نصائــح صحــة الفــم التــي يقدمهــا
ّ
ـدا مــن التفاصيــل إذا لــم تفهــم
الصحيــة ،وأن تطلــب منهــم مزيـ ً
تمامــا.
هــذه النصائــح
ً
6.أن تقوم بإبالغ موظف االســتقبال بالمستشــفى بأي تغييرات تطرأ
على ظروفك ،مثل تغيير العنوان وأرقام الهواتف  ...إلخ.
ـدم الرعايــة الصحيــة الخــاص بــك بــأي تغييــرات
7.أن تقــوم بإبــاغ مقـ ّ

حالتــك أو إجــراءات عالجــك.
 11.أن تحصل على نســخة من ملفـــك الســني /الطبـــي وصور األشــعة
الخاصة بك إذا احجتها من أجل متابعـة عالجـك عند مقدم خدمـة
من خارج هذا المستشفى .على أن يتم دفع رسوم صور األشعة إذا
إن كان المريض يتلقى العالج في العيادات التعليمية.

فــي تاريخــك الطبــي ،مثــل الحــاالت الجديــدة التــي تــم تشــخيصها ،أو
األدويــة الجديــدة المســتخدمة.
8.أن تقــوم بإبــاغ إدارة المستشــفى بــأي خلــل فــي نظــام الرعايــة
أحــداث شــهدتها ،ولــم تشــعر بالرضــا عنهــا.
الصحيــة ،أو أيــة
ٍ

راض عن أســلوب التواصل
12.أن تطلب مســاعدة لغوية إذا كنت غير ٍ
مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة .علــى الرغــم مــن حقك هذا ،إال أن
دائما.
متاحا
الشخص الذي يقدم المساعدة اللغوية ليس
ً
ً
13.أن تتــم المحافظــة علــى ســرية جميــع معلوماتــك الشــخصية
والطبيــة المتعلقــة بــك.
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