


 
أعتنى البشر على مدى الزمان بالمرضى منذ زمن بعيد لكن هذه الحقوق لم يتم 

إحترامها إلعتبارات عدة ، لكن ديننا الحنيف عظم هذه الحقوق ووعد بالجزاء 
الوفير واألجر العظيم لمن حفظها وعظمها وجعل مجرد عيادة المريض حقاً واجبًا 

َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ) ، بل خفف عنهم التكاليف حال المرض  حيث قال جل وعال 
ٌة مِّْن أَيَّاٍم ُأَخرَ  ْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ   ، 185سورة البقرة ( الشَّ

ولقد قامت مراكز اإلعتماد العالمية للمستشفيات العالمية والمحلية بتأطير وتشريع 
هذه الحقوق وجعلها كأحد أهم المعايير الهامة إلعتماد المستشفيات ُحدد فيها 

الحقوق التي يجب أن يؤديها مقدم الخدمة الصحية للمريض وذويه والواجبات 
التي يجب ان يلتزم بها المريض وذويه تجاه المنشأه الصحية التي يتلقى فيها 

 .   العالج



ما المقصود 
بحقوق 

وواجبات 
المرضى 

 وذويهم؟



 
هي األطر والتشريعات القانونية واألخالقية التي تحكم العالقة بين مقدم 

الرعاية الصحية والمريض وذويه فيما يتعلق بحق المريض في  
الخصوصية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة بالجودة والمشاركة في خطة 

العالج، واتخاذ القرارات حول خيارات العالج والرعاية، ورفض العالج 
 .إستناداً على نموذج الموافقة المستنيرة بالعلم



 والحفاظ بحمايتها الصحية المنشأة تلتزم التي والقوانين السياسات هي :المريض حقوق 
 .وذويهم المرضى تجاه عليها

 والتقيد بإتباعها االلتزام وذويهم المرضى على يجب التي التعليمات هي :المريض واجبات 
 .بها
عليه القانوني والوصي ومرافقيه وزواره المريض عائلة تشمل :المريض ذوي.  
 بالتوقيع الحق وله شرعياً  أو قانونياً  المريض عن المسؤول الشخص هو : القانوني الوصي 

 .الصحية أو العقلية أو التمييزية قدرته عدم حال في المريض عن نيابةً 
قبل من توقيعه يتم واضح بشكل مكتوب نموذج هو : بالعلم المستنيرة الموافقة نموذج 

 ويعتبر المريض لحالة المطلوب اإلجراء بتنفيذ لإلذن عليه القانوني الوصي أو المريض
 .يتضمنه ما كل  على كاملة  موافقة عليه التوقيع
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 معايير حقوق المريض وواجباته
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 حقوق المريض وذويه 

 الرعاية الطبية

 اإلحترام والتقدير السالمة والحماية

 معرفة الحقوق والواجبات
المشاركة في خطة 

 العالج

الدعم الروحي والتثقيف  
 الصحي 

تثقيف المريض صحياً بكافة 
المعلومات الالزمة في جميع 
مراحل العالج وتوفير الدعم 

والتثقيف الديني للمريض 
وتسهيل الوصول إليه عند 

.   الحاجة  
 

التعريف الواضح والشامل 
بالخطة العالجية المقررة 

للمريض والبدائل المتاحة 
باللغة والطريقة التي يفهمها 

وتعريف المريض باسم 
الطبيب والفريق الطبي 

. المعالج  

تلقي الرعاية الصحية 
المناسبة بكل احترام في  
كل األوقات وتحت كل 

الظروف بما يضمن حفظ  
كرامته واحترام قيم 

واعتقادات المريض الثقافية 
واالجتماعية والدينية 

.والروحية   

تسليم المريض نسخة من وثيقة 
حقوق وواجبات المريض وذويهم 

بمجرد فتح الملف أو عند 
الدخول مع أهمية توفرها في 

جميع أقسام تقديم الخدمة 
الصحية مع توضيح كيفية التقدم 

.بشكوى أو مالحظة أو إقتراح  

تقديم الرعاية الصحية 
للمريض في بيئة آمنة 

وسليمة وحمايته من 
اإليذاء بكافة أنواعه 

وحماية ممتلكاته 
 الخاصة   

تسهيل وصول الخدمة الطبية 
المناسبة للمريض في الوقت 

المناسب بغض النظر عن 
أو الدين أو المعتقد , العرق 

أو المذهب أو اللغة 
الجنس أو العمر أو اإلعاقة  أو 

مع تلقي العالج المناسب 
 لأللم



 ماهي
واجبات    

المرضى    
 وذويهم 



         
 
 
 
 
 
 
 

 واجبات المريض وذويه 

 مقدمي الرعاية الصحية

 بيانات المريض خطة العالج

 الزيارة الممتلكات الثمينة 

 اللوائح والتعليمات
يجب على المريض اإللتزام 
بنظام وتعليمات وإرشادات 

المنشأة الصحية بمافي ذلك 
تعليمات األمن والسالمة 

واالستخدام اآلمن والصحيح 
 للمرافق والتجهيزات 

يجب على ذوي المريض 
االلتزام بفترات الزيارة المعلنة 

وعدم إحضار األشياء الغير 
مسموح بها في المنشأة 

الصحية والمحافظة على 
نظافة وهدوء غرفة المريض 

. وعدم إزعاج اآلخرين  

يجب على المريض توفير 
المعلومات الكاملة 
والدقيقة عن بياناته 

الشخصية والصحية 
والمرضية الحالية والسابقة 

والتغطية التأمينية ان 
.وجدت  

  

يجب على المريض تسليم ما 
بحوزته من ممتلكات ثمينة إن 

وجدت للوظف المختص لحفظها 
في صندوق األمانات المخصص 

.لذلك    

 
إتباع خطة العالج المقررة 

وفي , ومواعيد العيادة والتنويم
حالة الرفض أو عدم إتباع 

التعليمات يتحمل المريض أو 
الوصي القانوني مسؤولية ذلك 

وما يترتب عليه من آثار 
.ومضاعفات  

معاملة جميع الموظفين  
بلباقة واحترام ،وعدم 

التعرض لهم بأي نوع من 
اإليذاء الجسدي أو النفسي 

،  مع االلتزام بالقواعد العامة 
في احترام معتقداتهم 

 واعراقهم 



 ماهي الموافقة المستنيرة بالعلم



: تنص معايير حقوق المرضى على أن هناك ثالث امور البد من مراعاتها     

المشاركة في 
 خطة العالج

 رفض العالج

شمولية نموذج 

  الموافقة 

معلومات كاملة وحديثة من الطبيب المعالج حول التشخيص وخطة 
العالج والتدخالت الجراحية  واإلشعاعات واألدوية والنتائج المتوقعة 

والمضاعفات -وجودها في حال –ومعرفة البدائل الطبية المقترحة 
والمخاطر وتسهيل الحصول على رأي طبي آخر وإتاحة الفرصة الكافية 

 .إلتخاذ القرار بنفسه

تعريف المريض بإمكانية رفض كل العالج المقرر أو جزء منه 
يتنافى مع األنظمة  مع التزام المنشأة بهذا الحق بما ال 

والقوانين المتبعة وإفادته بالنتائج المتوقعة من قرار الرفض مع 
ضرورة التوقيع على نموذج قرار الرفض على أال يؤثر هذا القرار 

على تقديم الخدمة الطبية ويكون مسئواًل مسئولية عن اتخاذ 
.هذا القرار مع تعريف المريض بالعالجات البديلة حال الرفض  

تعريف المريض أو الوصي القانوني عليه بالمعلومات التي يحتويها 
السلبية  اإلقرار بطريقة واضحة وبلغة مفهومة مع توضيح النتائج 

وااليجابية المتوقعة من جراء الموافقة أو الرفض مع توفير قائمة 
للتدخالت التي تحتاج إلى قرار منفصل مع اإلحتفاظ باإلقرار في ملف 

   منفصل  



 البحوث والدراسات العلمية



  
وث

لبح
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في 
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 يمكن للمريض المشاركة في برامج البحث العلمي المتعلقه بحالته عند تطابق شروط البحث عليه

 توفر معلومات وافية عن الدراسة والمعالجة الطبية والدوائية والنتائج المتوقعة للمشاركة فيها 

 إمكانية قبول أو رفض المشاركة قبل أو أثناء البحث أو الدراسة

يجب توفير نموذج مخصص للمشاركة في أي بحث أو دراسة واليسمح للمريض المشاركة إال بعد 
 توقيعه أو توقيع الوصي القانوني على النموذج

 تجيز وتشرف على البحث أو الدراسة( علمية/ رسمية )يجب إيجاد لجنة أو جهة 
 

 البحث أو الدراسةإجراء توفير سياسة واضحة لكيفية حماية المريض وتلقي شكواه وآرائه أثناء 

 
 

 ضمان حق المريض بالتوقف عن المشاركة دون أن يؤثر ذلك على حقه بالعالج واستمراره
 



 الخصوصية والسرية



 الفريق الطبي المشرف على العالج

 إدارة الجودة

 إدارة البحوث 

 الجهات القضائية

 األشخاص المخول لهم خطياً من قبل المريض 
 مثل الوصي القانوني



مناقشة الخطة العالجية مع المريض 
 بسرية تامة

إجراء الفحص للمريض في 
 غرفة خاصة مع وجود مرافق  

توفير المالبس المناسبة و 
األدوات الشخصية الضرورية 

 للمريض

الحفاظ على ستر عورة المريض في غير ما 
 تقتضيه ضرورة العالج

توفير أماكن انتظار للنساء والرجال مناسبة 
 ومنفصلة



 التبرع باألعضاء



 اإلجراءات القانونية المتبعة للتبرع

 الصفات المطلوبة للمريض المتبرع له

قائمة األعضاء واألنسجة 
 المسموح بالتبرع بها

 الصفات المطلوبة للتبرع

اإلقرارات المطلوبة إلجراء عملية التبرع       
    



أحب الناس إىل اهلل  :ابن عمررضي اهلل عنهما، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال عن
أنفعهم، وأحب األعمال إىل اهلل عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، 
أوتقضي عنه ديناً، أوتطرد عنه جوعاً، وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إيل من 

أن أعتكف يف املسجد شهراً، ومن كف غضبه سرت اهلل عورته، ومن كظم غيظاً، ولو شاء أن 
ميضيه أمضاه، مأل اهلل قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجته حىت 

يثبتها له، أثبت اهلل تعاىل قدمه يوم تزل األقدام، وإن سوء اخللق ليفسد العمل، كما يفسد 
رمحه اهلل- األلباين واحلديث حسنه .اخلل العسل  

 
 وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وشكراً إلستماعكم    
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  Patients & Family Rights Guidelines Of 
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 PFR Policy-King Fahad Medical city.  
 

 

    


