
التعليامت اخلاصة بالزيارة
زيارات املرىض املقيمني

سيُطلب منك تسجيل أسامء شخصني داعمني (يتضمنان الوالدين) واللذين سيُسمح هلام بزيارة 
الطفل أثناء فرتة إقامته. 

ا بالدخول عىل مدار 24 ساعة. قد يتلقى األشخاص الداعمون األساسيون ترصحيً
إذا تغري وضع األرسة أو كنت تواجه حتديات يف تلقي و تقديم الدعم لطفلك فاطلب مساعدة 

اخلدمة االجتامعية (Social Work). عندما تكون هناك مشكالت منزلية/مرتبطة بحضانة الطفل، 
يُمكن لإلخصائيني االجتامعيني التنسيق مع األرس لضامن الزيارة املُنصفة.

يُمكن ألعضاء األرسة واألصدقاء اإلضافيني تقديم الدعم فعليًا بعدة وسائل. يُمكن ملكتب 
خدمات االستقبال واإلرشاد توصيلك بخدمات الدعم املتوفرة طوال فرتة زيارتك، باإلضافة 

إىل موارد تتيح إجراء مكاملات الفيديو. يرجى االتصال بخدمات االستقبال واإلرشاد عىل الرقم 
5009-636-513 أو الرقم املجاين 888-894-1374.

 .ختتلف ترتيبات املبيت لألشخاص املرصح هلم بالدخول طوال 24 ساعة من وحدة ألخر
ة تُطو لشخص واحد عىل األقل. يرجى مالحظة ما ييل: ال جيوز ألحد  وحتتوي الغرف عىل أرسّ
ا عىل سالمتك وسالمة مريضك وفريق العمل اخلاص بنا.  أن ينام عىل األرض، فهذا يمثل خطرً

للمساعدة يف إجراء ترتيبات املبيت خارج املستشفى، يُرجى االتصال بمكتب خدمات االستقبال 
فضة. )Concierge Services( واإلرشاد للحصول عىل معلومات بشأن السكن بأسعار خمُ

زيارات املرىض غري املقيمني
(زيارات الطوارئ، الرعاية العاجلة (Urgent Care)، العيادات (Clinic)، جراحة اليوم الواحد 

(Day Surgery)، االختبارات والتحاليل)
ا فأكثر ما مل يكونا  لن يُسمح سو لشخصني داعمني أساسيني فقط (يبلغان من العمر 18 عامً

من الوالدين) بمرافقة أي مريض إىل غرفة الفحص. ال جيوز اصطحاب األطفال يف الزيارات ما مل 
يكونوا بحاجة إىل الفحص. 

تلتزم مستشفى سينسينايت لألطفال بالقوانني السارية، وال متيز ضد األشخاص أو تعاملهم بشكل 
خمتلف عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو النسب أو الدين أو السن أو اجلنس أو 

التوجه اجلنيس أو احلالة االجتامعية أو اإلعاقة، أو ألية أسباب أخر غري مرشوعة.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística )interpretación y traducción(. Llame al 1-513-517-4652.
注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-513-517-0662。

 حقوق الزيارة: 
تعليامت خاصة للزيارة أثناء جائحة كوڤيد-19

جيب عىل الزوار
التوقف عند موقع فرز حاالت 	 

كوڤيد-19 لد وصوهلم لفحص درجة 
احلرارة واألعراض. سيحصل الزوار عىل 

كاممة طبيَّة الرتدائها طوال زيارهتم. 
التسجيل يف مكتب االستقبال 	 

(Welcome Desk) للحصول عىل بطاقة 
حتمل الصورة واالسم. سيُطلب من 

صورة. الزوار إظهار بطاقة هوية مُ
التمتع بالصحة والعافية - فال يعانون 	 

من احلمى أو السعال أو الربد أو أعراض 
الفريوسات التي تصيب املعدة- واملعيشة 

كذلك مع أشخاص أصحاء. فالزوار 
قادرون عىل نرش اجلراثيم دون قصد إذا 

كان أيٌ منهم مصابًا باملرض.
ا، خاصة قبل زيارة 	  غسل أيدهيم كثريً

املريض وبعدها.

مالحظة خاصة حول اختبار 
كوڤيد-19 املعميل

تكون األولوية عند إجراء هذا االختبار 
لألشخاص الذين يعانون من أعراض. أما 
أولئك الذين ال يعانون من األعراض فقد 
يتم فحصهم من قبل وزارة الصحة بوالية 

 (Ohio Department of Health) أوهايو
أو طبيبهم املعالج يف حاالت خاصة، مثالً 

عند اخلضوع إلجراء جراحي أو عالج 
كياموي أو خمالطة شخص تم تشخيصه 

كحالة إجيابية لفريوس كوڤيد-19؛ وهي 
حاالت تتفاوت بناءً عىل نوع املخالطة 

أو اإلجراء.

ا من 16 مارس/آذار 2020 وحتى إشعار آخر. اعتبارً
أمانٌ أكثر من اجلراثيم، ودعمٌ أكرب من األرسة

ا من اللحظة وعىل  إن األولوية األوىل لدينا هي احلفاظ عىل سالمة طفلك ومجيع املرىض. واعتبارً
ا فأكثر (ما مل يكونا من  الفور، سيُسمح فقط لشخصني داعمني أساسيني يبلغان من العمر 18 عامً

الوالدين) بمرافقة الطفل يف زيارات املرىض سواءً املقيمني أو للعيادات اخلارجية.
وندرك أنه قد تكون هناك ظروف خاصة قد حيتاج فيها األشقاء حلضور إحد الزيارات للعيادات 
ا، متى  سبقً اخلارجية أو لقسم الطوارئ (Emergency Department). لذا يُرجى إخطار فريقنا مُ

أمكن، الختاذ الرتتيبات املالئمة.
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إن املرىض وأولياء األمور وأفراد األرسة هلم احلق يف:
أن يتم إبالغ أحد أفراد األرسة أو أي شخص من اختيارك والطبيب اخلاص بك 	 

فور إحالتك إىل املستشفى؛
أن يتم عالجك بطريقة تتسم بالعناية واالحرتام بغض النظر عن أصولك العرقية 	 

أو الدين أو اجلنس أو التوجه اجلنيس أو اهلوية/التعبري اجلنيس أو اخللفية الثقافية 
أو احلالة االقتصادية أو التعليم أو املرض؛

أن تعرف أسامء األطباء واملمرضات القائمني عىل رعايتك يف مستشفى 	 
سينسينايت لألطفال ودور كل منهم؛

أن خيربك الطبيب بكلامت يمكنك فهمها عن مرضك وعالجه وفرص 	 
التعايف والشفاء؛

أن تتلقي املعلومات قدر احتياجك هلا لغرض املوافقة عىل أي عالج مقرتح أو رفضه؛	 
أن تضطلع بدور فعال يف القرارات املتعلقة بالرعاية الطبية، بام يف ذلك إعداد 	 

؛ خطة الرعاية وتنفيذها، والتي سوف تشمل معاجلة األمل حسبام يكون مالئامً
أن تتخد أي قرار عن وعي وإدراك فيام يتعلق بالرعاية، بام يف ذلك - إىل احلد 	 

الذي يسمح به القانون - رفض الرعاية؛
أن نلتزم باخلصوصية يف الرعاية الطبية والعالج؛ ويشمل ذلك احلق يف إبالغك 	 

بسبب حضور أشخاص ال يشاركون بصورة مبارشة يف الرعاية أثناء العالجات 
أو املناقشات واخلصوصية الشخصية بوجه عام؛

أن تتلقى الرعاية يف بيئة آمنة وخالية من كل أشكال اإلساءة أو املضايقة أو 	 
العقاب البدين؛

أال ختضع ألية قيود عىل احلركة أو العزلة بحيث يمكن استغالهلا يف اإلجبار أو 	 
التأديب أو االنتقام أو إراحة طرف ما؛ وأن يقوم فريق مدرب بالتنفيذ اآلمن 

لتقييد احلركة أو العزلة املسموح هبام؛
أن يتم التعامل برسية مع مجيع االتصاالت والسجالت املتعلقة بالرعاية التي 	 

يتم تلقيها يف مستشفى سينسينايت لألطفال؛ والقدرة عىل الوصول إىل املعلومات 
املوجودة بالسجل الطبي يف إطار زمني معقول؛

أن يتم إبالغك وإخطارك إذا رأ مستشفى سينسينايت لألطفال رضورة اختاذ أي 	 
إجراء قانوين لتوفري العالج؛

ا حول نتيجة أية عالجات أو إجراءات عندما ختتلف 	  ا واضحً أن تتلقى تفسريً
ا عن النتائج املتوقعة؛ ا كبريً النتائج اختالفً

أن تتوقع االستجابة إىل أي طلب معقول للحصول عىل املساعدة يف تلبية أية 	 
احتياجات خاصة؛

ان تطلب املساعدة يف ختطيط اخلروج من املستشفى؛	 
أن تتمكن من إخراج طفلك من املستشفى حتى إن نصحك األطباء بغري ذلك، 	 

إىل احلد الذي يسمح به القانون؛ وسيُطلب منك التوقيع عىل نموذج يُعفي 
مستشفى سينسينايت لألطفال من املسؤولية عن صحة طفلك؛

أن تعرف أية عالقة أو صلة قد تكون موجودة بني مستشفى سينسينايت لألطفال 	 
واملؤسسات األخر، إىل احلد املرتبط برعايتك أو برعاية طفلك؛

أن توافق عىل املشاركة يف أي دراسة بحثية أو ترفضها؛ 	 

أن تعرف احتياجات الرعاية الصحية املستمرة بعد اخلروج من املستشفى أو 	 
خدمة العيادات اخلارجية؛

أن تعرف رسوم وأتعاب اخلدمات املقدمة، وتراجع فواتري الرعاية الصحية 	 
اخلاصة بك، وحتصل عىل بيانات تفصيلية بالرسوم واألتعاب.

يتحمل املرىض وأولياء األمور وأفراد األرسة املسؤولية عن:
تقديم معلومات - يف حدود معرفتك - تتسم بالدقة والكامل عن مجيع األمور 	 

املتعلقة بصحتك؛
وضع توجيهات مسبقة وتوقع التزام موظفي املستشفى واملامرسني الذين 	 

يقدمون الرعاية هبذه التوجيهات، إىل احلد الذي يسمح به القانون؛
مراعاة مشاعر املرىض اآلخرين واملوظفني، وتشجيع زوارك عىل مراعاهتا كذلك؛	 
دفع تكاليف املستشفى وخدمات املرىض غري املقيمني، توفري املعلومات الالزمة ملعاجلة 	 

مطالبات التأمني و/أو التخطيط لسداد فواتري الرعاية الصحية يف أقرب وقت ممكن؛
مناقشة املستشار املايل يف إمكانية احلصول عىل إعانة مالية للمساعدة يف سداد 	 

ا،  فواتري املستشفى والعيادات اخلارجية يف حالة التعرض لضائقة مالية (لطفً
تواصل مع مستشارنا املايل عىل الرقم: 0201-636-513)؛

تطبيق خطة العالج التي يويص هبا الطبيب املامرس والتي قمت باملوافقة عليها؛	 
اتباع سياسات وإجراءات مستشفى سينسينايت لألطفال فيام يتعلق برعاية 	 

املريض وسلوكياته؛
احلصول عىل املعلومات إىل أقىص مد ممكن من مقدمي خدمات الرعاية 	 

الصحية بطرح أية أسئلة واستفسارات رضورية للوصول إىل فهم للمشكلة 
(أو املشكالت) الصحية وخطة العالج التي تعدها أنت والطبيب املامرس.

إذا كان لديك شاغل أو شكو يتعذر عىل فريق الرعاية اخلاصة بك التعامل معها 
ا فيمكنك االتصال عىل: فورً

قسم عالقات األرسة (Family Relations Department) بمستشفى سينسينايت 
لألطفال عىل الرقم: 4700-636-513 أو عرب الربيد اإللكرتوين عىل العنوان: 

advocates@cchmc.org

إدارة الصحة بوالية أوهايو عىل الرقم 0553-342-800-1 أو عرب الربيد 
اإللكرتوين hccomplaints@odh.ohio.gov؛ وزارة الصحة بوالية إنديانا 

(Indiana State Department of Health) عىل الرقم 5359-233-317 أو 
الربيد اإللكرتوين complaints@isdh.in.gov؛ أو مكتب مفتش الصحة العامة 
بوالية كنتاكي (Kentucky’s Office of the Inspector General) عىل الرقم 

ا إىل مكان تقديم اخلدمات) 2307-246-859 (استنادً

اللجنة املشرتكة (Joint Commission) بموقع الويب: 
www.jointcommission.org (متوفر باللغة اإلنجليزية فقط)

للمنتفعني بربنامج ميديكري (Medicare) للرعاية الطبية احلق يف النظر يف 
شكواهم. ويمكن للمرىض املشمولني بربنامج ميديكري (Medicare) تقديم هذا 

الطلب من خالل إدارة عالقات األرسة أو باالتصال عىل خط مساعدة املنتفعني 
بربنامج ميديكري عىل الرقم 8557-408-855-1 (بوالية أوهايو أو إنديانا) أو الرقم 
.www.keproqio.com 9504-430-844-1 (بوالية كنتاكي) أو املوقع اإللكرتوين

حقوقك ومسؤولياتك


