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بقلم امل�صت�صار يف التنمية الب�رشية وتطوير الذات

الأ�صتاذ طلل بن عادل اأباذراع

ع�صو جمعية -ج�صنت -للعلوم الرتبوية والنف�صية

thra3@hotmail.com

بكالوريو�س كلية ال�رشيعة والقت�صاد الإ�صلمي 

والإجازة اجلامعية  بتخ�ص�س ال�رشيعة

من جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صلمية بالريا�س . 

مدرب تنمية ب�رشية حمرتف 

جماز من اأكادميية اإعداد املدربني

TRAINERS TRAINING ACADMY
GUPI دبلوم مدرب معتمد من

ورخ�صة مزاولة تدريب تنمية ب�رشية كمحرتف برقم: 

TTA-EG-2010-1026  من:الحتاد العاملي للمدربني املحرتفني
 GLOBAL UNION FOR PROFISSINAL

INSTRUCTURS
و مدرب حمرتف من: املدر�صة الكندية للمدربني

 CANADIAN TRAINERS SCHOOL
فرع  في�صل  امللك  بجامعة  الثانوية  املدار�س  اإدارة  دبلوم 

الأح�صاء.

ع�صو اجلمعية ال�صعودية للعلوم الرتبوية والنف�صية .

باحث يف علم تعبري الروؤى وتف�صري الأحلم وع�صو يف ملتقى 

املعربين

الأول حتت رعاية وزارة ال�صوؤون الإ�صلمية والأوقاف والدعوة 

والإر�صاد باململكة العربية ال�صعودية بالريا�س  .

التعاون  جمل�س  يف  واجتماعي  وتربوي  اأ�رشي  م�صت�صار 

اخلليجي. 

خربة يف امليدان الرتبوي والتعليمي معلما وحما�رشا ومدربا 

واإداريا مدة اأربعة ع�رش عاما.

باإ�رشاف  (ال�صياحي   ابت�صم   ( لربنامج  معتمد  تربوي  مدرب 

والآثار  لل�صياحة  العامة  والهيئة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

باململكة العربية ال�صعودية.

ع�صو يف العديد من اجلمعيات واللجان التطوعية والإن�صانية 

وال�صبابية التوجيهية  .. 

رغب  اإذا  العلج  رف�س  املري�س  من حق  هل  ي�صاأل  الإخوة  اأحد 

مبراجعة م�صت�صفى اأو طبيب اآخر؟ وماهي حقوق املري�س؟

 اجلواب : نعم من حق املري�س رف�س العلج اإذا رغب بطبيب اآخر 

اأو مزيد من الفحو�صات واأما  حقــــوق املريـــ�س فهي كالتايل :

والعناية  والحرتام  الهتمام  على  احل�صول  املري�س  حق  من   -1

ال�صحية الكرمية .

2- من حق املري�س احل�صول على العلج كاإن�صان دون النظر لعرقه 

اأو جن�صه اأو دينه لأنها اأولً مهمة اإن�صانية..«

3- من حق املري�س اأو اأحد اأقربائه معرفة وفهم اأي معلومات خا�صة 

الفريق  يف  الأخ�صائي  من  وتطوراته  املر�س  ت�صخي�س  عن  به 

ال�صحي .

4- من حق املري�س معرفة اأي معلومات متعلقة باأي اإجراء يعمل له 

من املمر�س / ـة اأو الطبيب اأو بقية اأفراد الفريق ال�صحي .

5- من حق املري�س معرفة مدة العلج وفرتة العلج بامل�صت�صفى 6- 

من حق املري�س معرفة هوية وكفاءة واأ�صماء الأ�صخا�س امل�صئولني 

عن تقدمي العناية ال�صحية له.

الأ�صخا�س  من  اإ�رشاف  اأو  متابعة  اأي  رف�س  املري�س  حق  من   -7

الذين ل ينتمون للفريق ال�صحي ب�صكل مبا�رش

8- من حق املري�س اتخاذ اأي قرار يتعلق بخطة العناية ال�صحية 

خلل فرتة العلج .

9- من حق املري�س رف�س العلج اأو خطة العناية ال�صحية . ولكن 

يجب اأن يعرف املري�س عواقب اأو نتيجة هذا الرف�س .

على  للح�صول  موؤهل  فاإنه  العلج  املري�س  رف�س  حالة  يف   -10

 ( اآخر  م�صت�صفى  اإىل  نقله  يتم  اأو  تنا�صبه  اأخرى  �صحية  عناية 

ح�صب طلبه ( .

11- من حق املري�س اأن يتم املحافظة على خ�صو�صياته واأ�رشاره من 

قبل الفريق ال�صحي او العاملني باملرفق ال�صحي.

12-من حق املري�س املحافظة على خ�صو�صيته وذلك اأثناء املقابلة 

والفح�س والعلج .

الذين  الأ�صخا�س  ومقابلة  الت�صال  حرية  املري�س  حق  13-من 

يختارهم اأثناء تواجده بامل�صت�صفى.

بالعناية  املتعلقة  ال�صجلت  تكون جميع  اأن  املري�س  14-من حق 

ال�صحية له �رشية ، واأن يتم حفظها مبنتهى ال�رشية 

ملعلومات  ا  �رشية  على  امل�صت�صفى  حتافظ  اأن  املري�س  15-من حق 

اخلا�صه به ومبر�صه وذلك حتى بعدما يحول امللف اىل اأي ق�صم 

اآخر ملراجعة املعلومات وت�صجيلها .

16-من حق املري�س مراجعة ال�صجلت اخلا�صة به واأن يح�صل على 

�رشح لهذه املعلومات .

17-من حق املري�س اأن تلبى امل�صت�صفى جميع احتياجاته ال�صحية 

واأن تكون العناية واخلدمات املقدمة له يف حدود الإمكان .

البحوث  يف  امل�صاركة  رف�س  او  املوافقة  املري�س  حق  18-من 

والدرا�صات املقرتحة حلالته. 

بعد  حتى  به  العناية  وا�صتمرار  التن�صيق  املري�س  حق  19-من 

خروجه من امل�صت�صفى.

20-من حق املري�س معرفة �صيا�صات واإجراءات امل�صت�صفى املتعلقة 

بالعناية ال�صحية .
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