وثيقة حقوق وواجبات المواطنين

الشركة العامة للطوارئ الصحية
من خﻼل قانون الصحة ،بإقليم اﻷندلس الصادر بالجريدة الرسمية للمجلس اﻹقليمي  74من الرابع من
يوليوز 1998

لنا الحق نحن المواطنين في:

 .1أن نعﺮف رقﻢ هاﺗﻒ الﻨﻈام العام للﻄﻮارئ الصحية  061ورقﻢ الﻤﺴﺘعﺠﻼت الصحية  902505061في
اﻷنﺪلﺲ وشﺮعيﺘه ونظامه وكيفية إسﺗخدامه.
 .2أن نكون على علم بالعوامل والحاﻻت واﻷسباب المﺗكررة بالطوارئ الصحية وخاصة كيف نﺗفاداها ونﺗعامل
معها ،وكذا كيفية الحصول على المعلومات المطلوبة وطريقة ﺗقديمها.
 .3أن ﺗﺘﻢ خﺪمﺘﻨا بفعالية مﻦ ﻃﺮف مﻮظفيﻦ مؤهلين ،وبﺠﻤيع الﻮساﺋﻞ الحﺪيثة والﻼزمة حﺴﺐ احﺘياجات
الﻤﺮيض ووفقا للﻤعلﻮمات الﻤقﺪمة مﻦ ﻃﺮفه.
 .4أن نعﺮف اﻹجﺮاءات الﻤعيﻨة لﺗلبية إحﺗياجاﺗنا والﻮقﺖ الﻤقﺪر للحصول عليها.
 .5أن ﺗﺗم معاملﺗنا ومساعدﺗنا بكل ﺗفهم وصواب ،وبكل إحﺗرام وﺗقدير لشخصنا ولقيمنا الثقافية والدينية ،بدون أن
نﺗعرض للﺗفرقة ،ﻷي سبب من اﻷسباب.
 .6أن ﺗضمن سرية البيانات الصحية والشخصية وأن يسهر عليها خﻼل ﺗلقي العيانة الطبية.
 .7أن ﺗقام جميع اﻹجﺮاءات الﻼزمة مﻦ أجﻞ ﺗخفيﻒ اﻷلﻢ والﻮجع ،آخذيﻦ بعيﻦ اﻹعﺘﺒار أنه إدراك حﺴي فﺮدي،
وأن ﺗخصص كل الﻮساﺋﻞ والﺠهﻮد الﻼزمة لذلﻚ مع حفﻆ وصيانة إسﺘقﻼلية وكرامة اﻻنﺴان.
 .8أن يﺗم إخبارنا في الوقت المناسب عﻦ الحالة الصحية ،سﻮاء ﺗعلق اﻷمﺮ بالﻤﺮيض نفﺴه أوعاﺋلﺘه ،بلﻐة
واضحة و مفهﻮمة ،وكذلﻚ عﻦ الﺗدابير الﺗشخيصية والعﻼج الذي طبق أو سيطبق.
 .9يمكننا رفض أي عملية أو عﻼج ،بإسﺗثناء المنصوصة قانونيا )حالة خطر على الصحة العامة ،أو ضرورة
الﺗصرف في حالة خطر مسﺗعجلة ذات ضرر ﻻ رجعة فيه أو وفاة(.
 .10أن نعﺮف هوية جﻤيع اﻷشخاص الذيﻦ يعﺘﻨﻮن بخﺪمﺘﻨا سﻮاء مﻦ خﻼل الﻤﺮكز الﻤﻨﺴق ،أو العﻨاية
واﻹسعاف الﻤﺒاشﺮ.
 .11أن نﺮافق بﺄحﺪ أفراد العاﺋلة أو بﺸخﺺ قﺮيﺐ إليﻨا خﻼل ﺗﻄﻮرالعﻨاية الصحية باسﺘثﻨاء الحاﻻت الﺘي ﻻ
ﺗﺴﻤﺢ بها بعض اﻻجﺮاءات.
 .12أن يﺴمﺢ للﻤﺮيض أو مﺮافقه إمكانية إخﺒار عاﺋلﺘه أو شخﺺ معيﻦ عﻦ حالﺘه الصحية مﻦ خﻼل مصلحة
061
 .13أن نحصﻞ على ﺗاريخﻨا الﻄﺒي عﻨﺪ نهاية اﻹجﺮاءات .ونﺗسلم نﺴخة يوضﺢ فيها بيانات اﺗصالﻨا ،بﺗقديم طلب
خطي من صاحب الشﺄن أو المرخص له قانونيا بذلك.
 .14أن ﺗحفﻆ أمﺘعﺘﻨا الﺸخصية حﺘى يﺘﻢ ﺗﺴليﻤها للﻤﻮظفيﻦ الﻤعﻨييﻦ في الﻤﺴﺘﺸفى أو للﻤﺮافق لنا.
 .15أن نقوم باسﺘﺸارات وأن نﺒﺪي آراء واقﺘﺮاحات وأن نقﺪم شكاوي مﻮجهة إلى الﺒﺮيﺪ أو إلى رقم الهاﺗﻒ
الﻤﺮافق لهذه الﻮثيقة.
 .16أن ﺗﺗوصل بإجابة خطية خﻼل اﻷجل المنصوص عليه بالقانون.

و يجب علينا نحن الﻤﻮاطنين:
1۔ أن نﺘﻌاون من أجل تحقيق اﻹﺳﺘﻔادة الﻤناﺳﺒة من نﻈام الطوارئ والمﺳتﻌجﻼت بمجتمﻌنا ،وفقا للغاية الﺘﻲ
ﺧﺼص من أجلها.
2۔ أن نجيب علﻰ اﻷﺳﺌلة الﺘﻲ يطرحها الﻤركز الﻤنﺴق ،ونقدم الﻤﻌلﻮمات الﻤطلﻮبة ﻗﺪر اﺳﺘطاعنا ،مﻊ فهم ﻷهمية
تﻌاوننا فﻲ هذه الﻤرحلة من الﻌناية الطﺒية الﻤﺴﺘﻌجلة.
3۔ أن نتﻌامل بﺳلوك ﻤحﺘرم مﻊ المهنيين الذين يﻌﺘنﻮن بﺨﺪمﺘنا والقيام بﻤﺴاعﺪتهم بكل أدب مﺴهلين لهم الﻮﺻﻮل
الﻰ مكان الحالة الطارئة ،والتﻌاون مﻌهم فﻲ إجرائات اﻹﺳﻌاف.
4۔ أن نﻤﺪهم بالﻮثائق الطﺒية واﻹدارية الﻤطلﻮبة ،من أجل اتﺨاد الﺨطﻮات الﻀرورية لﻌناية ﺳليمة ومناﺳﺒة.
 -5نوﻗﻊ ،الﻮثيقة الﻤناﺳﺒة فﻲ حالة رفﺾ أي إجراء أو عﻼج ،والﺘﻲ تﺒين بﻮضﻮح أن الﻤريﺾ ﻗﺪ تم تزويده بكافة
المﻌلومات ورفﺾ الﻌﻼج الﻤقﺘرح عليه ،ما دام يدرك حقيقة اﻷمور وﻻ يكون هناك ﺧطر علﻰ حياته أو ضرر يﺻﻌب
تﺻليحه فيما بﻌد.

البيانات الﺻادرة فﻲ هذه الوثيقة هﻲ عبارة عن مجموعة مﺧتارة من تلك التﻲ توفرها القوانين الحالية .تتضمن تلك التﻲ لها
عﻼﻗة مباشرة بالﺧدمات الﺻحية المقدمة من ﻗبل الشركة )اﻹهتمام الشامل بالمﺳتﻌجﻼت الﺻحية وﺧدمة التنﺳيق
بالمﺳتﻌجﻼت( هذه الحقوق مشتركة بين جميﻊ المواطنين بإﻗليم اﻷندلس وهﻲ مكيﻔة مﻊ القوانين الﺻادرة وليﺳت تغيير لها.
ﺳتوضﻊ هذه الوثيقة المشتملة علﻰ حقوق وواجبات المواطنين فﻲ مكان مناﺳب بجميﻊ مراكز الشركة الﻌامة للمﺳتﻌجﻼت
الﺻحية بإﻗليم اﻷندلس ،وتﺳلم نﺳﺧة منها للمواطن الذي يطلبها.
شكرا لثقتكم بﺧدماتنا
إذا كنت ترغب بطلب أي اﺳتﻔﺳارات أو اﻗتراحات أو تقديم شكاوي يمكنك التوجه للمﺻلحة الجهوية لمنطقتك أو إلﻰ المقر
الرئيﺳﻲ
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