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حقوقك وواجباتك

إن دائرة صحة اسرتاليا SA Health ملتزمة بضمان حصولك عىل 
رعاية صحية آمنة وكفوءة وفعالة وتحرتم حقوقك كفرد. 

الحصول
من حقك الحصول عىل خدمات صحية 

ومجتمعية

السالمة
من حقك ان تأمن من إساءة املعاملة

الجودة
من حقك الحصول عىل خدمات عالية 

الجودة

االحرتام
من حقك ان ُتعامل باحرتام

املعلومات
من حقك االطالع عىل املعلومات

املشاركة
من حقك املشاركة بفاعلية

الخصوصية
من حقك التمتع بالخصوصية والرسية

التعليقات
من حقك االدالء بتعليقات و/أو تقديم 

شكاوى
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الهاتف املجاين ملركز الرتجمة الشفهية والخطية 

(Interpreting and Translating Centre) :1800 280 203 
https://www.translate.sa.gov.au/
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االلتزام بالرعاية والخدمة

تلتزم دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) بتقديم تجربة إيجابية لجميع االفراد الذين 
يحصلون اىل خدماتها الصحية واملجتمعية. ونحن ألجل تحقيق ذلك نريد ان نوفر لك 

خدمات تعزز الرعاية املتمركزة عىل الفرد.   

نريد توفري رعاية آمنة ومنسقة وتحرتم حقوقك وكرامتك.

إذا كان لديك أو لدى عائلتك أو مقدمي رعايتك أي سؤال أو أمر مقلق أو حاجة 
للمساعدة يف فهم ما يتم قوله حتى يمكنك اتخاذ قرار ُمطّلع، يرجى سؤال أي فرد من 
افراد فريق رعايتك الصحية. يمكن ملوظفينا ان يرتبوا ملجيء مرتجم إن اقتىض االمر. 

ان الئحة حقوق خدمات الصحة واملجتمع العائدة ملفوض شكاوى خدمات الصحة واملجتمع متاحة أيضا 
عىل موقع .www.hcscc.sa.gov.au تنص هذه الالئحة عىل حقوقك وحقوق افراد عائلتك ومقدمي رعايتك 
أو االفراد الذين اخرتتهم للعمل بالنيابة عنك. نحن نبتغي تحسني خدماتنا من خالل ضمان املحافظة عىل 

حقوقك بشكل مناسب.

قامت دائرة صحة جنوب اسرتاليا  (SA Health)بتطوير أربعة منشورات لبيانات حقوق مرىض الصحة 
 النفسية وعائالتهم ومقدمي رعايتهم، وهي متاحة عىل موقع 

www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities.



صفحة  8

كما ان دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) تلتزم باألمور التالية وتثمنها: 

الدور الذي يؤديه مقدمو الرعاية، ومنهم مقدمو الرعاية الشباب، ضمن خدمتنا الصحية. راجع الئحة    >
مقدمي الرعاية يف جنوب اسرتاليا (South Australian Carers Charter) واملزيد من املعلومات حول 

 حقوق مقدمي الرعاية ضمن النظام الصحي.
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

 (National Mental Health Statement of Rights البيان الوطني لحقوق وواجبات الصحة النفسية   >
 (and Responsibilities، ادخل موقع www.health.gov.au ومن ثم ابحث عن 

The National Mental Health Statement of Rights and Responsibilities

 (Strategy to Safeguard the Rights of Older اسرتاتيجية حماية حقوق املسنني يف جنوب اسرتاليا   >
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities ادخل موقع ،South Australians)

 (Charter of Rights for Children and Young People الئحة حقوق األطفال والشباب تحت الرعاية   >
/the-charter/2-www.gcyp.sa.gov.au/charter-of-rights ادخل موقع ،in Care)

 (Children and Young People’s Rights in حقوق األطفال والشباب يف خدمات الرعاية الصحية   >
 (Healthcare Services، ادخل موقع  

https://children.wcha.asn.au/children-and-young-peoples-rightshealthcareservices-charter
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رعايتك الصحية – كيف يمكنك املساعدة
ان أفضل السبل لتحقيق رعاية صحية جيدة هو من خالل إقامة رشاكة بينك وبني مهنيي الصحة الذين 

يقدمون لك الرعاية. إن من املهم ان تقوم بما ييل ألجل ان تساعدنا يف تقديم رعاية أفضل:

تبليغ املوظفني إذا كنت بحاجة للمزيد من املعلومات أو إذا كان هناك أي أمر مقلق أو غري مفهوم    >
بالنسبة لك.

اتباع خطة الرعاية الصحية املوضوعة لك، أو تبليغ مهني الصحة خاصتك إذا كنت غري مستعد أو غري    >
قادر عىل اتباع تلك الخطة.

معلومات يتوجب عليك تبليغ موظفي الرعاية الصحية بها: 

تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك. ويتضمن هذا أي مشاكل أو مضاعفات أو تأثريات سيئة حصلت لك    >
سابقا.

أي عالجات تتلقاها أو ادوية تتناولها )أو يجب ان تتناولها(، بضمنها أي ادوية تكميلية أو طبيعية أو    >
بديلة.

أي تغرّي يف حالتك، بضمنه أي مشاكل ربما تحصل لك مع أي دواء تتناوله أو عالج تتلقاه.   >

أي احتياجات خاصة لديك، بضمنها االحتياجات ذات األهمية الثقافية أو الدينية أو االحتياجات    >
الناتجة عن إعاقة.

يرجى ان تراعي املوظفني واملرىض اآلخرين:

ان من غري املقبول القيام بأعمال عنف أو شتم أو تهديد أو إساءة لفظية تجاه املرىض اآلخرين أو    >
األقارب أو املوظفني.

واضب عىل الحضور يف املواعيد. إذا كنت غري قادر عىل الحضور يف املوعد املحدد، قم بتبليغ الخدمة    >
الصحية املعنية يف أقرب وقت ممكن إلتاحة الفرصة لتغيري املوعد.

كن مدركا الحتياجات املرىض اآلخرين وخصوصياتهم.   >

ال تجلب الكحول أو املواد املحظورة أو األسلحة اىل أي خدمة صحية.    >

ان التدخني ممنوع يف جميع األوقات يف املستشفيات والخدمات الصحية األخرى.   >
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الئحة حقوق خدمات الصحة واملجتمع

الحصول – حق الحصول عىل الخدمات الصحية واملجتمعية  .1

يتمتع جميع مواطني جنوب اسرتاليا بحق الحصول عىل خدمات صحية ومجتمعية تلبي 
احتياجاتهم.

يتم تقديم الرعاية الصحية لجميع الناس باالستناد اىل تقييم يتم اجراؤه لحالتهم ومدى عجالة حاجتهم 
للعالج.

لدى دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) برامج ملساعدة مجموعات االفراد الذين قد يعانون من 
صعوبات يف الحصول عىل الخدمات املطلوبة، مثل االفراد الذين لديهم احتياجات صحة نفسية واملعاقني 
والذين يواجهون صعوبات يف اللغة والقراءة والكتابة وأولئك الذين يعانون من ضعف يف السمع أو صعوبة 

يف النطق واالفراد من ذوي املعتقدات الثقافية املختلفة واالفراد الضعفاء جسديا. إذا كنت بحاجة ملساعدة 
يف الحصول عىل الخدمات املطلوبة، يرجى التحدث يف ذلك مع موظفي الخدمة الصحية التي تراجعها.

العمليات الجراحية االختيارية وقوائم االنتظار

إذا كانت حالتك غري مهددة للحياة، سيتم وضعك عىل قائمة انتظار لعالجات/عمليات اختيارية. ان بعض 
خدمات صحة املجتمع وعيادات االسنان لديها هي األخرى قوائم انتظار. يمكنك االطالع عىل معلومات 
تخص قوائم االنتظار عىل لوحة العمليات الجراحية االختيارية (elective surgery dashboard) يف املوقع 

www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities.

لديك الحق فيما ييل:

معرفة فرتة االنتظار املتوقعة  >

معرفة فيما إذا كانت هنالك خدمة صحية أخرى حيث فرتة االنتظار أقرص، أو إذا كانت هنالك خيارات   >
لعالج بديل أو عالج يف وقت أبكر. 

.(GP) إذا ساءت حالتك، تحّدث يف ذلك مع طبيبك العام
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ِفرق صحة السكان االصليني

لدى بعض املستشفيات والخدمات الصحية ِفرق لصحة السكان األصليني، بإمكانك االستفسار من 
املوظفني عن وجود فريق لصحة السكان األصليني أو موظف ارتباط لصحة السكان األصليني. 

بإمكانهم تزويدك بمعلومات حول كيفية عمل املستشفى وما الذي يحدث، وبإمكانهم كذلك تزويدك 
بمعلومات حول ترتيب واسطة نقل أو سكن.

بإمكان الفريق حينما تغادر املستشفى ان يضعك عىل اتصال مع عاميل رعاية صحية مجتمعية، ومع 
مجتمعات السكان األصليني وسكان جزر مضائق تورز، ومع الخدمات الصحية التي يديرها مجتمع 

السكان األصليني، وذلك باالعتماد عىل احتياجاتك. 

يهدف فريق صحة السكان األصليني اىل مساعدة جميع مستخدمي الخدمات من السكان األصليني 
الذين بحاجة ملساعدة، مع ذلك فإن األولوية تعطى للسكان األصليني وسكان جزر مضائق تورز القادمني 

من املناطق الريفية واملناطق النائية.

السالمة – حق األمان من االساءة  .2

تدرك دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) ان املرىض/املستخدمني ومقدمي الرعاية 
واملتطوعني والعاملني جميعهم يسعون اىل خدمات صحية يمكن تقديمها وتلقيها بدون 

أي تهديد ألي شخص أو خطر عليه.

ان املستشفيات والخدمات الصحية هي أماكن للتعايف والرعاية. سنبذل كل ما يف وسعنا للمحافظة عىل 
راحتك وسالمتك وشمولك برعاية تتسم بالرحمة واللطف وتخفيف الكرب:

من حقك ان تكون بمأمن من األذى وإساءة املعاملة  >

تستحق الحصول عىل رعاية بطريقة فيها اقل ما يمكن من التقييد  >

من حقك تلقي رعاية تقلل اىل أدين حد من األذى العريض أو غري املتعمد.  >

ان املستشفيات والخدمات الصحية هي أماكن عمل أيضا.

يرجى مراعاة املوظفني واملرىض اآلخرين والزائرين. ان من غري املقبول القيام بسلوك، مثل إساءة املعاملة 
اللفظية أو الجسدية، من شأنه ان يهدد سالمة املوظفني أو املرىض اآلخرين.
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 االفراد الذين يترصفون بشكل ميسء أو خطر يمكن ان ُيطلب منهم املغادرة، أو يتم استدعاء الرشطة 
أو موظفي األمن.

يرجى االنتباه اىل أي عالمات تحذير واالرشاف عىل األطفال يف جميع األوقات.

ان املوظفني الذين يقدمون لك الرعاية يف منزلك من حقهم العمل يف بيئة عمل آمنة. سيقوم هؤالء 
املوظفون قبل زيارتك يف منزلك باالتصال بك هاتفيا للتحقق من السالمة.

الجودة – الحق يف تلقي خدمات عالية الجودة  .3

تلتزم دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) بضمان توفري نظام رعاية صحية يف جنوب 
اسرتاليا متسم بالسالمة واملوثوقية والجودة العالية.

نحن نقوم بذلك من خالل وضع سياسات وإجراءات وممارسات تستويف معايرينا القانونية واملهنية واألخالقية 
ومعايري السالمة والجودة.

تقوم دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) وعىل نحو مستمر بمراجعة أساليب أداء العمل، وذلك ألجل 
ضمان تقديم رعاية تتسم بالسالمة والجودة العالية. لدينا موظفون ذوو تدريب عاٍل ومرافق مالئمة لتقديم 
أفضل الخدمات الصحية. يمكنك ان تتوقع ان تعمل خدماتنا الصحية سويا، وأن يتم تنسيق رعايتك ليك 

تلبي احتياجاتك.

تتوفر صحيفة معلومات عنوانها ’صحيفة معلومات مراجعة طبيبك – الحصول عىل اقىص ما يمكن من 
 (‘Visiting your doctor fact sheet – Make the most of your ‘مراجعة طبيبك أو مقدم رعايتك الصحية

 (’visit to your doctor or health provider عىل املوقع:

www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

االحرتام – حق املعاملة باحرتام  .4

من حقك ان ُتعامل باحرتام وكرامة وكياسة، وهذا بغض النظر عن عمرك أو جنسك أو 
توجهك الجنيس أو ديانتك أو ثقافتك.

من حقك ان يتم احرتام رغباتك ومعتقداتك وممارساتك، وأن ينعكس ذلك يف خطة رعايتك الصحية. 
سيحرتم املوظفون كرامتك.

من حقك ان توثق رغباتك مسبقا بما يخص العالج والرعاية الصحية وأن يتم احرتام قراراتك من ِقبل من 
يقدمون لك الرعاية.

يمكنك توثيق رغباتك من خالل وضع وثيقة ’توجيه رعاية مسبق‘ قانونية أو ’خطة رعاية مسبقة‘ غري رسمية.
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)Advance Care Directives( توجيهات الرعاية املسبقة

ان ’توجيه الرعاية املسبق‘ يتيح لك وضع ترتيبات قانونية واضحة تخص رعايتك الصحية يف املستقبل 
وتخص نهاية الحياة وترتيبات املعيشة املفضلة وأي أمور شخصية أخرى، وذلك عىل ’استمارة توجيه رعاية 

مسبق‘ منفردة.

يكون ’توجيه الرعاية املسبق‘ نافذ املفعول خالل أي فرتة زمنية تضعف فيها القدرة عىل اتخاذ القرارات، 
وهي قد تكون مؤقتة أو دائمة. 

يرجى تبليغ موظفي الخدمة الصحية إذا كان لديك ’توجيه رعاية مسبق‘، وقدم نسخة مصدقة منه اىل 
فريق اإلدخال يف املستشفى ونسخ منه اىل طبيبك ومتخذ/متخذي القرار البديل خاصتك.

للمزيد من املعلومات ولتحميل ’استمارة توجيه الرعاية املسبق‘ (Advance Care Directive Form) ادخل 
 www.advancecaredirectives.sa.gov.au املوقع

املعلومات – حق االطالع عىل املعلومات  .5

من حقك التواصل بشكل رصيح وواضح ويف أوانه وبطريقة تستطيع انت ان تفهمها 
بخصوص الخدمات وخيارات العالج والتكاليف.

بإمكانك كمريض أو بإمكان مندوبك الصحي1 توقع ما ييل:

ان يتم اعطاؤك جميع املعلومات بلغة/صيغة يمكنك فهمها  >

ان يتم اعالمك بأي مخاطر تعتربها انت، أو يعتربها أي شخص مدرك يف نفس الوضع، عىل انها   >
مخاطر كبرية، وأن يتم توضيح هذه املخاطر لك

ان يتم اعالمك بالعالج الذي يويص به املهني الصحي وأي بدائل أخرى مناسبة، وذلك حتى تتمكن   >
من اتخاذ قرار ُمطّلع حول رعايتك الصحية.

املندوب هو متخذ قرار بديل يتم تعيينه، أو شخص مسؤول أو أحد الوالدين أو الويص عىل طفل.   .1
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ان يتم اعطاؤك معلومات حول الفحوصات والتحاليل، بضمنها املخاطر املحتملة، وأن يتم توضيح   >
النتائج وتبعاتها

ان تعرف الغرض من العالج و/أو الدواء الذي يتم تقديمه لك وأن تعرف فوائده ومضاعفاته املحتملة   >

ان يتم توضيح فرص نجاح العالج وأي حاجة للمزيد من العالج، وتوضيح احتمالية العودة اىل الصحة   >
الجيدة ومتطلبات التعايف وإعادة التأهيل

ان يتم اعطاؤك رشح واضح عما يمكن ان يحدث إذا ساءت األمور أو سارت عىل غري ما كنت تتوقع  >

ان تغرّي رأيك أو ترفض فحصا أو عالجا يف أي وقت تشاء، وأن يتم اعالمك بتبعات رفض ذلك   >
الفحص أو العالج

ان تعرف فيما إذا كان العالج تجريبي أو يتم استخدامه عىل سبيل البحث  >

ان تتم استشارتك واعطاؤك خطة اخراج من املستشفى، وذلك قبل اخراجك، إذا ارتأى طبيبك املعالج   >
ان حالتك لم تعد تتطلب بقاءك يف املستشفى أو يف أي خدمة صحية أخرى

ان يتم اعطاؤك معلومات حول الخدمات الصحية املحلية والجمعيات الخاصة واألدوات املساعدة   >
واملعدات والخدمات التي من شأنها مساعدتك

إذا ارتأى طبيبك املعالج انه تتوفر رعاية مناسبة أكرث يف مستشفى أخرى أو مرفق آخر، فإنه قد يتم نقلك   >
اىل تلك املستشفى أو ذلك املرفق. 

مريض مستشفى حكومي أو مستشفى خاص

يكون من حقك عند مراجعة مستشفى حكومي ان تختار ان ُتعالج كمريض عمومي أو مريض خاص 
بغض النظر عما إذا كان لديك تأمني صحي خاص أم ال. سيسألك املوظفون لتحديد ما تفضله كتابة.

من حقك ان تعلم ما يعنيه هذا القرار وما هي التبعات املالية الختيارك.
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ال يمكنك كمريض عمومي ان تختار طبيبا معينا، حيث ستتم معالجتك من ِقبل الطبيب أو األطباء الذين 
تخصصهم املستشفى. )بعض الخدمات الصحية وبضمنها خدمات طب االسنان وأقسام الطوارئ يف 

املناطق الريفية تفرض رسوما عىل مراجعيها(.

بإمكان املريض الذي لديه تأمني صحي خاص ان يختار ان تتم معالجته كمريض عمومي.

كمريض خاص ستتم معالجتك من ِقبل الطبيب أو األطباء الذين تختارهم، برشط ان يمتلك هذا الطبيب 
ترخيصا بممارسة مهنته يف تلك املستشفى وأن يوافق عىل عالجك كمريض خاص فيها. يكون املريض 

الخاص مسؤوال عن دفع جميع الرسوم.

إذا كنت غري مستحق تحت نظام مديكري أو كانت لديك دعوى تعويض، سيتم حينها تطبيق اختيار بديل 
للمريض ووضع ترتيبات بديلة لدفع الرسوم.

الرسوم واملساعدة املالية

ان جميع املقيمني يف اسرتاليا ممن يحملون بطاقة مديكري يكونون مستحقني للعالج مجانا كمرىض 
عموميني يف املستشفيات الحكومية، ويف معظم الحاالت يتم تقديم الخدمات مجانا للمرىض العموميني 

يف عموم النظام الصحي الحكومي يف جنوب اسرتاليا. إذا توجب عليك دفع أي رسوم، سيتم تبليغك بذلك 
مقدما ويتم اعطاؤك فاتورة. 
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قد يتوجب عليك ان تدفع الرسوم التالية:

دفعة مشرتكة لدواء ُيرصف لك من ِقبل املستشفى أو الخدمة الصحية  >

إذا بقيت يف املستشفى أكرث من 35 يوما، فإنك ستدفع رسوم األيام اإلضافية  >

تكاليف أنواع معينة من املعدات الرضورية للعالج.  >

إذا اخرتت ان ُتعالج كمريض خاص سيتوجب عليك دفع ما ييل:

رسوم اإلقامة يف املستشفى  >

تكاليف الخدمات الطبية والتشخيصية واألطراف االصطناعية واألدوات الطبية واألدوات املساعدة   >
واألجهزة وخدمات طب االسنان.

قد تقوم رشكة التأمني الصحي الخاص التي تتعامل معها بدفع هذه التكاليف، ولكن يتوجب عليك مناقشة 
ذلك مع رشكة التأمني قبل دخولك املستشفى.

يتم تطبيق ترتيبات مختلفة لدفع التكاليف من ِقبل الزائرين من خارج البالد ومن حملة تأشريات اإلقامة 
املؤقتة. يمكنك التحقق من استحقاقك لدى مديكري (Medicare) عىل الهاتف رقم 11 20 13 أو أوزهيلث 

info@aushealth.com.au عىل الهاتف رقم 457 724 1800 أو الربيد االلكرتوين (AusHealth)
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خدمة إسعاف جنوب اسرتاليا

تقدم خدمة اسعاف جنوب اسرتاليا مساعدات طبية وعالجات ونقل يف حاالت الطوارئ، كما تقوم بنقل 
املرىض يف الحاالت غري الطارئة، وتقدم رعاية عالية الجودة للمرىض من سكان جنوب اسرتاليا.

قد يتوجب عليك ان تدفع رسوما لقاء خدمة اإلسعاف، حيث ان تكاليف اإلسعاف ال يغطيها مديكري وال 
يمكن لخدمة اإلسعاف ان تخربك بمقدار التكلفة قبل ان تنقلك اىل املستشفى.

ربما تغطي رشكات التأمني الصحي الخاص تكاليف اإلسعاف. تحقق من ذلك لدى رشكة التأمني 
خاصتك.

إذا كنت بحاجة للنقل بوساطة اإلسعاف عند خروجك من املستشفى، سُيطلب منك تغطية الرسوم املتعلقة 
بذلك.

ان االفراد الذين يتم اخضاعهم ألمر بالعالج غري الطوعي أو أولئك الخاضعني للمادة 56 من قانون 
الصحة النفسية لسنة 2009 قد يتم دفع رسوم خدمة إسعاف جنوب اسرتاليا الخاصة بهم من ِقبل شبكة 

الصحة املحلية الواقعني ضمنها.

تقوم خدمة إسعاف جنوب اسرتاليا بتقديم غطاء تأمني للمساعدة يف دفع رسوم اإلسعاف. تتوفر املزيد من 
املعلومات عىل املوقع www.saambulance.com.au أو اتصل بالهاتف رقم: 72 62 13 1300. 

لالتصال بخدمة إسعاف جنوب اسرتاليا يف حاالت الطوارئ اتصل عىل الرقم 000.

)PATS( برنامج مساعد لنقل املرىض

ان الربنامج املساعد لنقل املرىض (PATS) هو برنامج دعم يوفر األموال لدفع بعض تكاليف النقل واملرافقة 
والسكن، وذلك حينما يتنقل سكان جنوب اسرتاليا املقيمني يف املناطق الريفية أو املناطق النائية ملسافة 

:PATS تزيد عىل 100 كيلومرت ملراجعة أقرب اخصايئ معالج. يتوجب عليك ما ييل ألجل الحصول عىل دعم

التحقق من مكتب PATS املحيل عما إذا كنت مستحقا الحصول عىل هذه املساعدة  >

الطلب من مكتب PATS املحيل ان يبعث لك باستمارة طلب أو قم بتحميلها من موقع االنرتنت.  >

تتوفر املعلومات وتفاصيل االتصال بمكاتب PATS املحلية عىل املوقع www.sahealth.sa.gov.au/PATS أو 
اتصل بالهاتف رقم 7215 8226 08.
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املشاركة – حق املشاركة بفاعلية  .6

عندما تتخذ قرارا أو تعطي موافقتك عىل أمر يخص الرعاية والفحوصات والعالجات فإن 
من حقك ما ييل:

املشاركة يف جميع القرارات التي تخص رعايتك، وطرح االسئلة حتى تفهم ما يمكن ان يحدث  >

ان يتاح لك الوقت لتفكر وتناقش خيارات رعايتك الصحية وعالجك مع عائلتك أو اصدقائك أو   >
مقدمي رعايتك أو متخذ القرار البديل2

ان تطلب رأيا ثانيا و/أو معلومات حول التشخيص وخيارات العالج املتاحة  >

ان يتم اعطاؤك توضيح للتبعات املحتملة يف حالة عدم اتباعك ملشورة املهني الصحي  >

ان تعنّي متخذ قرار بديال ليك يتخذ القرارات بالنيابة عنك عندما تكون غري قادر عىل ذلك  >

ان تحصل عىل الدعم يف اتخاذ قرار يخص رعايتك أو عالجك إذا كنت قادرا عىل اتخاذ قرار، ويف حالة   >
عدم قدرتك عىل اتخاذ قرار فإنه سيتم االتصال بمتخذ القرار البديل أو الشخص املسؤول3 إذا كان 

متوافرا ومستعدا التخاذ قرار بالنيابة عنك

ان ترفض عالجات إلطالة الحياة وتتلقى رعاية تخفيفية بدال عنها  >

ان ترفض املشاركة يف بحوث أو تجارب طبية  >

ان ُتخرج نفسك من الخدمة الصحية يف أي وقت وعىل مسؤوليتك، باستثناء حالة كونك خاضعا ألمر   >
مجتمعي أو أمر بالعالج وفقا لقانون الصحة النفسية لسنة 2009، أو إذا كان مطلوبا منك البقاء يف 
مستشفى لتلقي عالج لكونك خاضعا ألمر وفقا للمادة 32 من قانون الوصاية واإلدارة لسنة 1993 
ـ ’مجلس الوصاية‘(.  صادر من الهيئة القضائية املدنية واإلدارية يف جنوب اسرتاليا )ُتعرف سابقا ب

متخذ القرار البديل هو شخص أو اشخاص تثق بهم يف اتخاذ قرارات بالنيابة عنك إذا كنت غري قادر عىل اتخاذ قرارات    .2

بنفسك.

الشخص املسؤول هو أحد افراد العائلة أو صديق مقرب أو شخص مقبول ثقافيا من نفس املجتمع.   .3
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املوافقة

ربما ُيطلب منك التوقيع عىل استمارة موافقة ُتقر فيها بانك موافق عىل تلقي عالج أو فحص طبي وأنه قد 
تم توضيح هذا لك. تقع املسؤولية عىل عاتق املهني الصحي لتحديد مدى قدرتك عىل إعطاء موافقتك 

لتلقي العالج الطبي أو الرعاية الصحية. 

قد يتم يف بعض الظروف إعطاء عالج طبي يف الحاالت الطارئة بدون اخذ موافقتك، وذلك يف حالة وجود 
خطر محدق عىل حياتك أو صحتك.

ربما تكون هذه هي الحالة ما لم تكن قد أرشت مسبقا اىل إنك ترفض املوافقة عىل تلقي ذلك العالج أو 
إذا كان مندوبك متواجدا يف ذلك الوقت ليك يعطي بالنيابة عنك املوافقة عىل تلقي عالج الطوارئ الطبي.

الطالب

ان طالب الطب والتمريض واملهن الصحية ذات العالقة غالبا ما يتواجدون أو قد يقدمون العالج تحت 
اإلرشاف يف املستشفيات والخدمات الصحية الحكومية وذلك بعد أخذ موافقتك، حيث ان هذا جزء مهم 

من تعليمهم.

مستخدمو خدمات الصحة النفسية

يتمتعون بنفس الحقوق يف الحصول عىل العالج والرعاية، مثلهم مثل جميع املرىض اآلخرين.

إذا خضعت لعالج مجتمعي أو ألمر بعالج وإقامة يف مستشفى وفقا لقانون الصحة النفسية لسنة 2009، 
فإنه يمكن اعطاؤك عالج بدون اخذ موافقتك.

يجب ان يتم إعطاء العالج بواسطة الخيار الذي يتميز بأقل تقييد وألقرص فرتة زمنية مناسبة. ويجب ان 
يركز العالج عىل تحقيق التعايف ويراعي أي رغبات تكون انت قد عربت عنها بواسطة ’توجيه رعاية مسبق‘ 

أو ’اتفاق يوليسيس‘.4 

بإمكان متخذ القرار البديل أو الشخص املسؤول الخاص بك ان يتخذ قرارات إذا كنت غري قادر عىل ذلك.

’اتفاق يوليسيس‘ هو خطة يتم تطويرها من ِقبل العائلة واملهنيني الصحيني ذوي العالقة بخصوص رعاية األطفال يف حالة    .4

تدهور صحة الوالد أو الوالدة نتيجة ملرض نفيس.
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عاملون ذوو تجارب ُمعاشة يف خدمات الصحة النفسية

العاملون ذوو التجارب املُعاشة هم افراد كانوا سابقا مرىض/مستخدمني لخدمات الصحة النفسية أو 
مقدمي رعاية لهم. يتوافر العاملون ذوو التجارب املُعاشة يف جميع وحدات رعاية الحاالت النفسية الحادة 

ويمكنهم مساعدتك ومساعدة عائلتك وأصدقائك من خالل توفري املعلومات وتقديم الدعم. 

األطفال 

كوالد5 أو والدة أو ويص عىل طفل، يكون من حقك اتخاذ قرارات بالنيابة عن طفلك. يمكنك ان تبقى مع 
طفلك يف املستشفى أو أي خدمة صحية أخرى، ما لم يكن العزل رضوريا يف الحاالت الطبية الطارئة أو 

ألسباب طبية أخرى. كما يحق لألطفال أن يكون معهم اهلهم أو اوصياؤهم.

مع ازدياد عمر الطفل )أكرب من 16 سنة( يصبح له الحق يف ان تتم استشارته وان يتخذ قراراته بنفسه. 
بإمكان املهني الصحي إعطاء عالج طبي لطفل دون عمر 16 سنة إذا وافق هذا الطفل وأقتنع املهني 

الصحي ان الطفل قادر عىل فهم طبيعة العالج ويقوم مهني صحي آخر بمساندة هذا الرأي.

يتضمن هذا زوجة األب أو زوج األم أو شخص بالغ أو اشخاص بالغني يقومون مقام الوالدين بالنسبة للطفل، وهذا يعني إن    .5

ذلك الشخص يتحمل املسؤوليات االبوية اليومية تجاه الطفل، مثل الجد والجدة الذين يعتنون بأطفال بالنيابة عن أهلهم.
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الخصوصية – حق التمتع بالخصوصية والرسية  .7

سيتم يف جميع األوقات احرتام خصوصياتك وحقك يف الرسية.

سيتم جمع معلومات عنك من ِقبل دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health)، وذلك ألجل تقديم العالج 
والخدمات.

يتم خزن معلوماتك بشكل آمن، ويتم حرص إمكانية الوصول اىل معلوماتك باألفراد املشاركني يف رعايتك 
فقط. 

يمكنك ان ترفض تقديم بعض املعلومات، ولكن هذا يمكن ان يؤثر عىل رعايتك أو عالجك.

من حقك ان تطلب االطالع عىل ملفك الصحي، ما لم يكن هنالك قيد قانوين يمنع ذلك.

إذا اعتقدت ان بعض املعلومات يف ملفك الصحي غري صحيحة أو قديمة أو مضللة، يمكنك ان تطلب 
تعديل ملفك. تحقق من موظفي الخدمة الصحية حول كيفية القيام بذلك. 

حينما يمكن املشاركة بمعلوماتك الشخصية

بإمكان املهنيني الصحيني استخدام املعلومات يف ملفك الصحي الشخيص عند اتصال بعضهم ببعض حول 
الرعاية التي تتلقاها. قانون الرعاية الصحية لسنة 2008 وقانون الصحة النفسية لسنة 2009 يحددان متى 

يمكن الترصيح بمعلومات الفرد اىل اشخاص أو مقدمي رعاية آخرين.

يمكن املشاركة بمعلوماتك الشخصية مع خدمة صحية أخرى ألجل ترتيب رعاية لك بعد خروجك من 
املستشفى.

يمكن وبموافقتك املشاركة بمعلوماتك الشخصية مع الجهات التالية:

رشكة التأمني الصحي الخاص التي تتعامل معها أو   >

طرف ثالث مثل مؤسسة ويرك كوفر أو مفوضية حوادث السري.  >
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ربما يكون مطلوبا يف بعض األحيان من دائرة صحة جنوب اسرتاليا )SA Health( أو تكون مخولة قانونيا 
للترصيح بمعلوماتك اىل جهات أخرى بدون أخذ موافقتك. قد يكون هذا رضوريا لتقليل أو منع حدوث ما 

ييل:

تهديد خطري للحياة  >

إساءة معاملة طفل  >

عنف منزيل أو أرسي  >

ألجل حماية رفاهيتك و/أو حماية سالمة اآلخرين.   >

استخدام املعلومات لتحسني الخدمات الصحية

قد تستخدم دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) معلومات حول رعايتك الصحية لتحسني الخدمات 
الصحية أو للتخطيط لخدمات مستقبلية أو يف البحوث العلمية. إذا حصل هذا، فإن املعلومات التي يتم 

استخدامها لن تتضمن أي معلومات شخصية يمكنها ان تدل عىل هويتك.

إذا اعتقدت ان معلوماتك الشخصية قد تمت املشاركة بها أو الوصول اليها بشكل غري معقول، فإن 
بإمكانك مناقشة ذلك مع الخدمة الصحية املعنية أو تقديم شكوى اىل مفوض شكاوى خدمات الصحة 

واملجتمع )انظر الصفحة 24 للحصول عىل تفاصيل االتصال( أو تقديم شكوى اىل لجنة الخصوصية يف 
جنوب اسرتاليا.

يمكن االتصال بلجنة الخصوصية (Privacy Committee) عىل الهاتف رقم 8786 8204 08 أو املوقع 
 www.archives.sa.gov.au

أن أي دخول متعمد أو غري مناسب اىل ملفك الصحي سيتم أخذه عىل محمل الجد. إذا حصل هذا سيتم 
االتصال بك.
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التعليقات – حق االدالء بتعليقات و/أو تقديم شكاوى  .8

تشجع دائرة صحة جنوب اسرتاليا (SA Health) املرىض/املستخدمني والعائالت ومقدمي 
الرعاية وعموم املجتمع عىل تقديم آرائهم وتعليقاتهم. التعليقات والتشكرات والشكاوى 

واملقرتحات تساعدنا جميعها يف تحسني خدماتنا الصحية.

من حقك ما ييل:

اإلدالء بتعليقات وطرح أسئلة حول رعايتك الصحية وتجربتك  >

إعالمنا إذا كنت تعتقد ان رعايتك الصحية ال تسري حسب ما هو مخطط لها  >

التعامل مع شكاواك أو األمور املقلقة لك بشكل مناسب وتقديم التفسري واالعتذار لك يف أوانه  >

تقديم مقرتحاتك لنا.   >

كيفية تقديم اآلراء والتعليقات اىل خدمة صحية:

يمكنك التعبري عن األمور املقلقة لك من خالل التحدث مع أحد املوظفني الذين يعتنون بك يف الخدمة   >
الصحية. ويمكنك أيضا ان تتصل هاتفيا بالخدمة الصحية أو الكتابة اليها

إذا شعرت ان االمر الذي يقلقك لم يتم حله، يمكنك حينها ان تتصل بمشاور املستخدم/املريض   >
(Consumer/Patient Advisor) أو منسق آراء وتعليقات املرىض (Patient Feedback Coordinator) أو 

 منسق الجودة (Quality Coordinator) )خدمات داخل البلد( يمكنك زيارة املوقع 
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

نحن نأخذ جميع الحوادث وحاالت النجاة عىل محمل الجد، ونحن نستخدمها ليك نتعلم كيفية تحسني 
الرعاية وتجنب مثل تلك الحوادث يف املستقبل. أي حوادث تتعرض لها ستتم إدارتها بشكل رصيح 

وواضح.
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إذا لم تكن راضيا عن الجواب الذي تتلقاه عىل آرائك وتعليقاتك يمكنك حينها االتصال بمنظمات مستقلة 
تهتم بالشكاوى والدفاع عن الحقوق. تتضمن هذه املنظمات ما ييل:

مفوض شكاوى خدمات الصحة واملجتمع
Health and Community Services Complaints Commissioner

دائرة مستقلة تساعد االفراد )مستخدمي الخدمة، مقدمي الرعاية، مقدمي الخدمة( يف شكاواهم 
 بخصوص الخدمات الصحية واملجتمعية يف جنوب اسرتاليا.

 االثنني اىل الجمعة 9:00 صباحا اىل 5:00 عرصا
 هاتف 8666 8226 08 أو هاتف مجاين يف املناطق الريفية 007 232 1800

www.hcscc.sa.gov.au

برنامج زوار املجتمع لإلعاقة والصحة النفسية
Disability and Mental Health Community Visitor Scheme

جهة مستقلة تهتم بحل الشكاوى وتقوم بتفتيش مراكز العالج املرخص لها وتدافع عن حقوق االفراد 
 املعاقني واملرىض النفسيني يف مراكز العالج تلك. 

 هاتف 7802 7425 08 أو هاتف مجاين يف املناطق الريفية 302 606 1800
)Community Visitor Scheme ثم ابحث عن(www.sa.gov.au/ 

مكتب املحامي العام
Office of the Public Advocate

دائرة مستقلة تقدم املشورة واملساعدة وتدافع عن حقوق األفراد ممن لديهم قدرة ضعيفة عىل اتخاذ 
 القرارات، وهي تساعد يف حل الخالفات املتعلقة بقرارات الرعاية الصحية.

 هاتف 8200 8342 08 أو هاتف مجاين يف املناطق الريفية 969 066 1800 
 www.opa.sa.gov.au
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االستئناف 
من حقك ان تطلب التحكيم بواسطة مكتب املحامي العام إذا كان هنالك خالف حول ’توجيه رعاية 

مسبق‘ أو خالف حول تقديم أو رفض عالج طبي أو رعاية صحية.

للحاالت املستعجلة خارج ساعات الدوام الرسمي يمكنك االتصال بمكتب املحامي العامي عىل الهاتف 
رقم: 3333 8378 (08). 

من حقك تقديم استئناف اىل الهيئة القضائية املدنية واإلدارية يف جنوب اسرتاليا (SACAT) )ُتعرف سابقا 
بمجلس الوصاية(، وذلك إذا كنت خاضعا ألمر بالعالج املجتمعي أو ألمر بالعالج واإلقامة يف مستشفى 

وفقا لقانون الصحة النفسية لسنة 2009 أو وفقا للمادة 32 من قانون الوصاية واإلدارة لسنة 1993 وكنت 
غري راض عن ذلك األمر.

من حقك استئناف قرار تصدره SACAT يف محكمة املقاطعة أو املحكمة العليا تبعا لقانون الوصاية واإلدارة 
لسنة 1993.

 www.sacat.sa.gov.au عىل الهاتف رقم 767 723 1800 أو املوقع SACAT يمكن االتصال بـ
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www.ausgoal.gov.au/creative-commons
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