
  وثيقة حقوق ولي األمر 

بصفتك ولي أمر المريض الطفل الذي يتلقى الرعاية في هذا المستشفى أو وصيه القانوني أو الشخص صاحب الحق في اتخاذ 

 : القرارات عنه، فلديك الحق، بما يتفق مع القانون، في التالي

 . معرفته، وتوثيق هذه المعلومات في سجل طفلك الطبيإبالغ المستشفى باسم مقدم الرعاية األولي لطفلك، في حالة  (1

االطمئنان إلى أن مستشفانا سوف يقبل فقط المرضى األطفال إلى الحد المتوافق مع قدرة مستشفانا على توفير العاملين المؤهلين،  (2

 . والمساحة والمعدات ذات الحجم المناسب الالزمين للحاجات الفريدة الخاصة بالمرضى األطفال

ح لولي أمر أو وصي واحد على األقل بالبقاء مع طفلك طوال الوقت، وذلك إلى الحد الممكن نظًرا لصحة طفلك السما (3

 . وحاجات السالمة الخاصة به

أن يراجع طبيب أو مساعد طبيب أو ممرضة ممارسة على دراية بحالة طفلك المقدمة جميع نتائج االختبارات التي تمت  (4

 . أو زيارة غرفة الطوارئفي أثناء دخول طفلك المستشفى 

أو ممرضة ممارسة أي نتائج من / أو مساعد طبيب و/ أال يُخرج طفلك من مستشفانا أو غرفة الطوارئ حتى يراجع طبيب و (5

المتوقع بصورة معقولة أن تسفر عن نتائج ذات قيمة حرجة، وأن يتم توصيلها لك أو لمتخذي القرار اآلخرين ولطفلك، إن 

النتائج ذات القيمة الحرجة هي نتائج تشير إلى حالة مهددة للحياة، أو حالة مهمة بشكل آخر تتطلب الرعاية . مناسبًاكان ذلك 

 . الطبية الفورية

أال يخرج طفلك من مستشفانا أو غرفة الطوارئ حتى تتلقى أنت أو طفلك، إن كان ذلك مناسبًا، خطة خروج مكتوبة والتي  (6
سوف تحدد خطة الخروج المكتوبة أي نتائج حرجة من . أو لمتخذي القرار الطبي اآلخرينك ولطفلك ستوصل بصورة شفهية أيًضا ل

 . المختبر أو اختبارات تشخيصية أخرى في أثناء إقامة طفلك وسوف تحدد أي اختبارات أخرى لم تُجر بعد

أو ( إن كان ذلك مناسبًا)تزويدك بالنتائج ذات القيمة الحرجة وخطة الخروج لطفلك بصورة تضمن بشكل معقول أنك، أو طفلك  (7

 . متخذي القرار الطبي اآلخرين تفهمون المعلومات الصحية المقدمة من أجل اتخاذ القرارات الطبية الصحيحة

 . ، بجميع نتائج المختبر لهذه اإلقامة بالمستشفى أو زيارة غرفة الطوارئتزويد مقدم الرعاية األولية لطفلك، في حالة معرفته (8

طلب معلومات عن التشخيص أو التشخيص المحتمل الذي تم وضعه في االعتبار في أثناء هذه الفترة من الرعاية، والمضاعفات  (9

 . طفلكالتي يمكن أن تتطور إضافة إلى معلومات عن أي اتصال جرى مع مقدم الرعاية األولية ل

تزويدك، عند خروج طفلك من المستشفى أو قسم الطوارئ، برقم هاتف يمكنك االتصال به للحصول على المشورة في حالة  (10

 . ظهور أي مضاعفات أو أسئلة تخص حالة طفلك
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