ARABIC

ال�شرعة الأو�سرتالية
حلقوق العناية ال�صحية
ت�صف ال�رشعة الأو�سرتالية حلقوق العناية ال�صحية حقوق املر�ضى والأ�شخا�ص الآخرين الذين ي�ستعملون نظام ال�صحة الأو�سرتايل� .إن هذه احلقوق �رضورية
�إنطالقًا من احلر�ص على �أن تكون العناية امل ُق َّدمة لك رفيعة اجلودة وتراعي ال�سالمة ،ب�رصف النظر عن مكان تقدمي هذه العناية ومتى يتم ذلك.
و ُت ِقر ال�رشعة ب�أن الأ�شخا�ص الذين يح�صلون على العناية ال�صحية والآخرين الذين يقدمونها يلعبون دو ًرا بالغ الأهمية يف بلوغ و�إحراز حقوق العناية
ال�صحية .و ُتتيح ال�رشعة للمر�ضى ،وامل�ستهلكني والعائالت ،وامل ُعتنني باملر�ضى ،وخدمات العناية ال�صحية ،فر�صة للم�شاركة يف فهم وا�ستيعاب حقوق
الأ�شخا�ص الذين يح�صلون على العناية ال�صحية .وهذا الأمر ي�ساعد اجلميع على العمل �سو ًيا من �أجل نظام �صحي نوعي اجلودة وم�أمون .كما �أن ال�رشاكة
الفعلية بني املر�ضى وامل ُ�ستهلكني و ُمقدمي العناية ال�صحية م�س�ألة بالغة الأهمية كي يتمكن اجلميع من �إحراز �أف�ضل النتائج املمكنة.

املبادئ التوجيهية
ت�صف هذه املبادئ الثالث كيف تنطبق هذه ال�رشعة
على نظام ال�صحة الأو�سرتايل.
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لكل �شخ�ص احلق يف التمكُّن من احل�صول على
العناية ال�صحية و�أن هذا احلق �أحد �أهم بنود
ال�رشعة ويدخل يف �صميمها.
تلتزم احلكومة الأو�سرتالية باتفاقيات حقوق
الإن�سان الدولية والتي تعرتف بحق كل فرد
للح�صول على ال�صحة البدنية والعقلية وفق �أعلى
املعايري املمكنة.
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يتك َّون املجتمع الأو�سرتايل من �شعوب تتح َّدر
من ثقافات و�أمناط حياتية متنوعة و ُت ِقر هذه
ال�رشعة بهذا التن ُّوع وحترتمه.

ماذا ميكن �أن �أتوقعه من نظام ال�صحة الأو�سرتايل؟
حقوقي
احل�صول على اخلدمات

�أمتتع باحلق يف احل�صول على العناية ال�صحية.

ميكنني احل�صول عل اخلدمات التي ُتعالج
�إحتياجاتي ال�صحية.

يل احلق يف احل�صول على خدمة �صحية رفيعة
اجلودة وم�أمونة.

�أن �أح�صل على خدمات �صحة رفيعة اجلودة
وتزويدي بالعناية املهنية من ِق َبل من يتمتعون
باملهارات والكفاءة.

�أمتتع باحلق يف �أن �أُعامل ب�إحرتام وكرامة
ومراعاة م�شاعري.

�إن تت�سم العناية امل ُق َّدمة يل ب�إحرتامها يل
ولثقافتي ومعتقداتي وقيمي و�سماتي
ال�شخ�صية.

يل احلق يف �أن يتم �إعالمي عن اخلدمات والعالج
واخليارات والتكاليف بطريقة وا�ضحة
و�رصيحة.

�أن �أح�صل على معلومات �رصيحة ويف �أوانها
حول العناية ال�صحية بي بطريقة ميكنني
ا�ستيعابها وفهمها.

ال�سالمة

الإحرتام

التوا�صل
ُ

امل�شاركة

يل احلق يف �أن �أ�شارك يف القرارات واخليارات
حول العناية بي.

ميكنني امل�شاركة يف القرارات واخليارات
حول العناية بي والتخطيط للخدمات
ال�صحية.

يل احلق يف اخل�صو�صية و�أن يتم التعاطي مع
معلوماتي ال�شخ�صية ب�رسية وكتمان.

�إحرتام خ�صو�صيتي ال�شخ�صية واحلفاظ
عليها و�ضمان �رسية معلوماتي ال�صحية
ال�شخ�صية واملعلومات الأخرى خا�صتي.

يل احلق يف رفع املالحظات والتعليق على العناية
التي ح�صلت عليها و ُمعاجلة ما �أطرحه من
مالحظات وخماوف.

با�ستطاعتي التعليق �أو رفع ال�شكوى حول
العناية بي و�أن ُتعالج خماويف ومالحظاتي
بطريقة مالئمة ويف �أوانها.

اخل�صو�صية

للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة
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