وثيقة حقوق الوالدين
بصفتك أحد الوالدين ،أو وصي قانوني أو شخص له سلطة اتخاذ القرارات للطفل المريض الذي يتلقى الرعاية في هذه المستشفى ،يحق
لك ما يلي ،وف ًقا للقانون:
 .1إبالغ المستشفى باسم موفر الرعاية الرئيسي للطفل ،إذا كان معرو ًفا ،وتوثيق هذه المعلومات في السجل الطبي لطفلك.
 .2ضمان قبول المستشفى لألطفال المرضى فقط بما يتفق مع قدرة المستشفى على توفير الموظفين المؤهلين ،والمكان والمساحة
المالئمين لألجهزة الالزمة لالحتياجات الفريدة من نوعها لألطفال المرضى.
 .3السماح ألحد الوالدين على األقل أو الوصي بالبقاء مع طفلك في جميع األوقات ،إلى المدى الذي يمكن منحه وف ًقا لالحتياجات الصحية
لطفلك وسالمته.
 .4أن تتم مراجعة جميع نتائج االختبارات المكتملة خالل قبول طفلك أو خالل زيارته لغرفة الطوارئ بواسطة أحد األطباء ،أو طبيب
مساعد أو ممرضة ممارسة على دراية بحالة طفلك الحالية.
 .5ضمان عدم خروج طفلك من المستشفى الخاصة بنا أو غرفة الطوارئ حتى تتم مراجعة أي اختبارات من المتوقع أن تكون نتيجتها
مهمة بواسطة طبيب ،و/أو طبيب مساعد و/أو ممرضة ممارسة والتواصل معك أو مع أي شخص آخر له سلطة اتخاذ القرار ،ومع
طفلك ،إذا كان ذلك مالئمًا .النتائج المهمة هي نتائج تشير إلى تهديد للحياة أو إلى حالة حرجة وتتطلب الرعاية الطبية الفورية.
 .6ضمان عدم خروج طفلك من المستشفى أو غرفة الطوارئ حتى تستلم أنت أو طفلك ،إذا كان ذلك مالئمًا ،برنامج خروج كتابيًا،
وسيتم التواصل معك أيضًا شفهيًا ومع طفلك أو أي شخص آخر له سلطة اتخاذ القرارات الطبية .سيحدد برنامج الخروج الكتابي
بشكل خاص أي نتائج مهمة من المختبر أو أي اختبارات تشخيصية أخرى يتم طلبها خالل إقامة طفلك وسيتم أيضًا تحديد أي
اختبارات أخرى لم يتم تضمينها بعد.
 .7أن تستلم النتائج المهمة وبرنامج الخروج لطفلك بطريقة تضمن لك بشكل معقول ،أو لطفلك (إذا كان ذلك مالئمًا) أو أي شخص آخر
له سلطة اتخاذ القرارات الطبية ،فهم المعلومات الصحية المتوفرة التخاذ القرارات الصحية المناسبة.
 .8أن يتم تقديم جميع النتائج المختبرية للعالج بالمستشفى أو بغرفة الطوارئ لموفر الرعاية الرئيسي لطفلك ،إذا كان معرو ًفا.
 .9طلب المعلومات الخاصة بالتشخيص أو التشخيصات الممكنة التي تم وضعها في االعتبار خالل هذه الفترة من الرعاية والمضاعفات
التي قد تنتج ،باإلضافة إلى المعلومات الخاصة بأي اتصال تم إجراؤه مع موفر الرعاية الرئيسي لطفلك.
 .10أن يتم توفير رقم هاتف لك ،عند خروج طفلك من المستشفى أو قسم الطوارئ ،يمكنك االتصال به في حالة حدوث مضاعفات أو
وجود مخاوف بشأن حالة طفلك.
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