
 الحقوق والمسؤولیات

سوف تحضر خالل فترة قصیرة إلى مجموعة ریفاس للرعایة من أجل فحص أو معالجة أو لإلقامة. نظراً ألنَك مریض أو زبون لدى ریفاس 
 ا إلى موظفینا. ھفإَن لدیَك حقوق ومسؤولیات مختلفة. إذا كانت لدیَك أسئلة بخصوص حقوقك ومسؤولیاتك یمكنك دائماً توجیھ

ً یقدُم ھذا المنشور   بأھم حقوقك ومسؤولیاتك بخصوص الرعایة.  عرضا

 حق اختیار مقدم الرعایة والحصول على رأي ثاني؛ •
 حق المحافظة على أسرار المریض، والمحافظة على الخصوصیة واالطالع على ملفك؛ •
 حق الحصول على المعلومات؛ •
 شرط الموافقة؛ •
 مسؤولیات المریض؛ •
 اإلدخال والعالج الجبري؛ •
 حق الشكوى. •

 

 

 حق اختیار مقدم الرعایة والحصول على رأي ثاني

أن لدیك الحق، إذا رغبت في أیضاً تملك كمریض مبدئیاً حق اختیار مقدم الرعایة. یعني ذلك  لكتشكل الثقة في معالجك األساس لعالج ناجح. لذ
 ذلك، في تغییر مقدم الرعایة. 

 

 الرأي الطبي الثاني

عبر ھذا المتخصص اآلخر عن رأیھ بناء تطلب من متخصص آخر غیر الطبیب الُمعالج أن یقدم رأیا ثانیا. یُ  كیعني حق الرأي الطبي الثاني أن
 جك األصلي.على طلبك، إال أنھ ال یقوم مبدئیاً بالعالج بدالً من معال

نھ یرغب یحق للمرضى وعوائلھم أن یطلبوا رأیا طبیا ثانیا كدعم لعملیة اتخاذ القرار في اتفاقیة العالج. إذا ذكر المریض أو ممثلھ القانوني بأ
 ني. في الحصول على رأي طبي ثاني، سیتم احترام ھذه الرغبة. تقوم ریفاس بإعالم المرضى والممثلین عن إمكانیة طلب رأي طبي ثا

 

 یمكنك طلب معلومات عن خبیر آخر من طبیبك الُمعالج أو طبیب العائلة أو منظمة للمرضى أو شركة التأمین الصحي المؤَمن لدیھا. 

 متى یمكن طلب رأي طبي ثاني؟

بخصوص یمكنك أن تطلب الحصول على رأي طبي ثاني بخصوص أي عالج. على سبیل المثال إذا كنت ترید الحصول على تأكید إضافي 
التشخیص الذي تم التوصل إلیھ، أو إذا كنت ترید معرفة إن كان ھناك عالج آخر، أو ألنك ترید أوالً معرفة رأي طبیب آخر عن العالج 

 الُمقترح. 

 

 

 تكالیف الرأي الطبي الثاني؟عن تعویض الھل تقوم شركة التأمین الصحي ب

تكالیف الرأي الطبي الثاني دائماً. یعتمد التعویض على نوع التأمین الصحي الذي لدیك. یُعتبر عن تعویض الال تقوم شركات التأمین الصحي ب
الرأي الطبي الثاني جزء من الحزمة األساسیة للتأمین الصحي لدى أغلب شركات التأمین الصحي. إال أن بعض بولیصات التأمین الصحي 

 من قِبل أخصائي ولیس طبیب العائلة.  حالة بعد اإلالرأي الطبي الثاني إالعن تعویض الالرخیصة ال تتضمن 

 



الرأي الطبي الثاني أیضاً على االتفاقیات التي تسري بین مقدم عن تعویض الإذا قام ُمقدم رعایة صحیة آخر بتنفیذ الرأي الطبي الثاني، یعتمد 
 الرعایة الصحیة ھذا وشركة التأمین الصحي. 

تكالیف الرأي الطبي الثاني، یجب أن تدفعھا بنفسك. لذلك قُم أوالً باستفسار شركة التأمین عن تعویض الوم إذا كانت شركة التأمین الصحي ال تق
تكالیف الرأي الطبي الثاني قبَل أن ترتب موعداً. حیث أن ذلك یمكن أن یجنبك مفاجآت في عن تعویض الما إذا كان یتم عالصحي الخاصة بك 

 وقت الحق. 

 

 

 ار المریض، والمحافظة على الخصوصیة واالطالع على ملفكحق المحافظة على أسر

تعتبر مجموعة ریفاس للرعایة أن خصوصیتك مھمة جداً وتقوم بكل ما لزم من أجل المحافظة على خصوصیتك. تقوم ریفاس بمعالجة بیاناتك 
) وقانون Wgbo)، وقانون اتفاقیة العالج الطبي (AVGالبیانات (الشخصیة ومن بینھا بیاناتك الطبیة وفقاً للقانون التنظیمي العام لحمایة 

  ).WMO) وقانون الدعم االجتماعي (Bopzاإلدخال الخاص إلى المستشفیات النفسیة (

من أجل تقدیم خدمات جیدة لك، یتم تسجیل بیانات مختلفة عنك في ریفاس، على سبیل المثال في ملف ریفاس االلكتروني. إذ لدیك كزبون 
یفاس الحق في حمایة بیاناتك الشخصیة. ستقرأ فیما یلي المزید من المعلومات عن حقك في المحافظة على خصوصیتك واالطالع على لر

 البیانات وكیفیة تعامل ریفاس معھا. 

 بیاناتك لدى ریفاس

انتقلت للسكن في مركز للسكن إذا یكس أو عالج في مستشفى بیاترتیقوم مقدمو الرعایة بتدوین بیاناتك في ملف، على سبیل المثال إذا كنت ت
والرعایة أو دار للتمریض، أو إذا كنت تحصل على رعایة منزلیة أو إذا كنَت زبوناً لدى مؤسسة الرعایة الصحیة لصغار السن. ال یتضمن 

سیر به البیانات مجتمعة كشفاً أو نتائج فحص ما، بل كذلك صور شعاعیة على سبیل المثال. تُشكل ھذ حالةالملف رسائل فقط مثل رسائل اإل
  العالج والرعایة والخدمات التي حصلت علیھا.

) بتسجیل بیانات الفیزیائیینمختلفین، مثل األخصائیین الطبیین، الممرضین والمساعدین الطبیین مثل المعالجین الطبیعیین (رعایة یقوم مقدمو 
على األقل. یقوم مقدم الرعایة بعد ھذه الفترة بإتالف البیانات، إال إذا كانت ة سن 15المریض. یجب حفظ البیانات الموجودة في الملف لفترة 

 ھناك أسباب لالحتفاظ بھا لفترة أطول. 

أن یحافظ على سریة بیاناتك. إذ ال یُسمح بإعطاء بیاناتك إلى أشخاص آخرین، مثل شریكك أو عائلتك أو أصدقائك،  رعایةیجب على مقدم ال
بدون موافقتك. كما یتوجب إجراء الفحوص والعالج من دون أن یراھا اآلخرون. إذا أراد أشخاص آخرون أن یحضروا خالل إجراء فحص أو 

 ك على ذلك. عالج لك، یجب أن یحصلوا على موافقت

یسمح لنا  ،مقدمي الرعایةاطالع  وأنت مغنى علیك وغیر قادر علىفي حالة ملحة للغایة، على سبیل المثال إذا وصلت إلى قسم الطوارئ 
 دون إذن صریح منك.حتى على بیاناتك باالطالع 

 من یحق لھ االطالع على بیاناتك؟

 األشخاص واألقسام والمؤسسات التالیة داخل وخارج ریفاس:یتم تقدیم بیاناتك، عند الضرورة، إلى 

 مقدمي الرعایة الذین لھم عالقة بتقدیم المساعدة بشكٍل مباشر؛ •

 مكتب اإلدخال؛ •

 الرعایة؛ التحقق منقسم  •

 اإلدارة المالیة؛ •

 شركات التأمین الصحي. •

 ئك بدون موافقتك.ال یحق تقدیم بیاناتك إلى آخرین مثل شریكك أو عائلتك أو أصدقا



 

 

 ) مع أطراف ثالثة ألغراض البحث العلمي واإلحصائیات. المجھولة االسمبیاناتك ( مشاركةیمكن لریفاس أن تقوم ب

 نظام الخصوصیة

في الموجود التي یتم االلتزام بھا في ھذا المجال في نظام الخصوصیة  قواعدتتعامل ریفاس بحرص مع بیاناتك. یمكنك االطالع على ال
)www.rivas.nl .( 

 حق االطالع

لك الحق الطالع على ملفك. اتكون ھناك أسباب مختلفة لرغبتك في  لقدلقد تم تنظیم حق االطالع على ملفك أو نسخ منھ في نظام الخصوصیة. 
عالجك. لیس لدیَك الحق في أخذ ملفك. إذا أردت الحصول على نسخ مُ یمكنك ترتیب موعد مع  یھعلإذا أردت االطالع في االطالع على ملفك و

  من ملفك، یجب أن تقوم بملء استمارة الطلب الموجودة في موقع ریفاس على اإلنترنِت أو یمكنك أن تطلبھا من معالجك.

ك مالحظات العمل الشخصیة لمقدم الرعایة والبیانات التي تتعلق بأشخاص یحق لك االطالع على كل البیانات في ملفك المتعلقة بك. ال یشمل ذل
تقدیم تلك المعلومات إلیك  رعایةآخرین. إذا كان ملفك یضم معلومات عن أشخاص آخرین، على سبیل المثال أفراد العائلة، ال یحق لمقدمي ال

  دائماً. إذا یتم عندھا حجب أو إزالة المقاطع التي ینطبق علیھا ذلك.

 من یحق لھ االطالع على الملف وطلبھ؟

ال یحق ألحد االطالع على ملفك ما عداك والمعالج ومقدمي الرعایة اآلخرین الذین لھم عالقة بعالجك. أي أنھ ال یحق ألفراد عائلتك أو 
 شریكك االطالع علیھ إال إذا أعطیت موافقتك الصریحة على ذلك. 

طالع على ملف شخص آخر. على سبیل المثال إذا الیمكن فیھا ایمكنك القیام بذلك من خالل تخویل شخص كتابیاً. ھناك عدد من الحاالت التي 
أن  رعیاة. أي یجب أن یكون واضحاً لمقدم المرشدأو من یحدده القاضي كوصي أو  والیةكان الشخص ممثالً للمریض، مثل الوالد الُمكلف بال

 الشخص یتصرف لما فیھ مصلحة المریض.

 

 االطالع على بیانات المتوفي 

. إذا رعایة. إذا كانت لدى أھل المتوفي أسئلة، یجب أن یناقشوھا مع مقدم المن تلقاء نفسھ لمتوفي االطالع على ملف المتوفياال یحق ألھل 
أن المتوفي لم یكن سیعترض على ذلك، فإنھ سیسمح لألھل باالطالع. یمكن تقدیم التماس االطالع كتابیاً أیضاً من خالل  رعایةمقدم الرأى 

  لب وإرفاقھا برسالة توضح فیھا دوافع التماسك.ملء استمارة الط

 االعتراضو تصحیح المعلومات، إضافة المعلومات، حذف المعلومات، حجب المعلومات

عتراضاً على معالجة معلوماتك من قِبل ریفاس. ایمكنك أن تطلب تصحیح أو إضافة أو حذف أو حجب معلومات في الملف. كما یمكنك أن تقدم 
  یمكنك أن تقدم التماساً لھذا الغرض بواسطة استمارة الطلب المخصصة لذلك.

ترید إضافة معلومات إلى الملف، یجب على ریفاس أن تقوم  مكنك أن تطلب حذف أجزاء من الملف أو إتالف الملف بكاملھ. إذا كنتی
ً بإضافتھا، بغض النظر ما إذا كان مقدم الرعایة موافق على ذلك أم ال. سترد ریفاس كتابیاً خالل شھر على التماسك من خالل رسالة أو إیمیل.  ا

أو كبیر الحجم. إذا كانت ریفاس ال توافق على إتالف  اً دمن الممكن تمدید ھذه الفترة لشھرین إضافیین كحٍد أقصى إذا كان االلتماس معق
  .األسباببیاناتك، سنقوم بإعالمَك ب

 تقدیم التماس من قِبل الوالدین

أو إضافة معلومات إلیھ أو إلغائھ أو حجبھ، فإَن  صحیحھك أو الحصول على نسخ (جزئیة) منھ أو تطفل إذا كنت ترغب في االطالع على ملف
 قواعد التالیة: ذلك یخضع إلى ال

 



 

 سنة 12إذا كان سن طفلك أقل من  •
أن یقوم بتوقیع الطلب وارسال نسخة من وثیقة تعریف ساریة المفعول مع  والیةیجب على الوالد/الوالدین أو الوصي المكلف بال •

 الطلب. لیس ھناك داع ألن یقوم طفلك بتوقیعھ. 
 سنة 16و 12إذا كان سن طفلك بین  •
ف بتوقیع الطلب ویجب إرسال نسخة من وثیقة تعری والیةیجب في ھذه الحالة أن یقوم طفلك والوالد/الوالدین أو الوصي المكلف بال •

  ساریة المفعول لكلیھما مع الطلب.
 سنة أو أكثر 16إذا كان سن طفلك  •
في االطالع. إذ یجب على طفلك أن یقوم بنفسھ بتوقیع الطلب وإرسال نسخة من وثیقة تعریف  مستقللیس لدیك كوالد أو وصي حق  •

  .عند الحاجة ساریة المفعول مع الطلب. یمكن لطفلك أن یقوم بتوكیلك

 ل الوكیلالتماس من قِب

أو إضافة معلومات إلیھ  صحیحھال یتم السماح لشخص آخر غیر الزبون نفسھ باالطالع على الملف أو الحصول على نسخة (جزئیة) منھ أو ت
. أو إلغاؤه أو حجبھ مبدئیاً إال بعد تقدیم توكیل من قِبل الزبون، مع إضافة نسخة من وثیقة تعریف ساریة المفعول خاصة بالزبون والوكیل

  سنة، أنظر أعاله. 16تسري قواعد مختلفة في حالة األطفال حتى سن 

 نسخة وثیقة التعریف

 نسخة من وثیقة تعریف ساریة المفعول. یرفق بھاع االستمارة أن یجب على كل شخص یقوم بتوقی

 إذ یتوجب على ریفاس عند قیامھا بتنفیذ الحقوق المذكورة أعاله بخصوص الملفات (الطبیة) أن تتحقق من ھویة مقدم االلتماس (والزبون إذا
تعریف ساریة المفعول. ومن أجل ارسال نسخة من ھویتك  اقتضى األمر ذلك). ومن أجل التحقق من الھویة نطلب منك ارسال نسخة من وثیقة

. تقوم ریفاس باستخدام نسخة والتي زودت الحكومة بھا بشكٍل آمن، تنصح ریفاس االلتزام بالقواعد األساسیة المتعلقة باستنساخ وثائق التعریف
  ف نسخة وثیقة تعریفك.وثیقة التعریف فقط خالل الفترة التي یتم فیھا تنفیذ االلتماس. یتم بعد ذلك إتال

 التكالیف

 یتم تقدیم النسخة األولى من الملف مجاناً. في حالة طلب نسخ إضافیة من المحتمل أن نطلب مبلغاً معقوالً. 

 التحقق من نوعیة الرعایة

بإجراء بحث لھذا الغرض وتشارك في جمع البیانات بنفسھا نوعیة الرعایة وتحسینھا. تقوم ریفاس  ىوختاماً: إن ریفاس ُملزمة بالمحافظة عل
على مستوى وطني. یجري في ھذا البحث استخدام بیانات حول الزبائن، على سبیل المثال حول سبب اإلدخال، حول المضاعفات، حول 

كٍل ال یدل على ھویة صاحبھا من أجل تحسین نوعیة الرعایة في المستقبل. إننا وحول المعالجات. یتم استخدام ھذه البیانات بش لتھاباتاال
نفترض بأنھ لیس لدیك اعتراض على استخدام بیاناتك من أجل تحسین نوعیة الرعایة. إذا كنت غیر موافق على ذلك أو إذا كنت تعتقد بأن 

 ریفاس ال تتعامل بحرص مع بیاناتك، یمكنك أن تقوم بإبالغنا بذلك. 

 

 

 األسئلة والشكاوى

إذا كنت تعتقد بأن ریفاس ال تتعامل بحرص مع بیاناتك الشخصیة، یمكنك االتصال بموظف الشكاوى من خالل 
)klachtenfunctionaris@rivas.nl( ) أو بموظف شكاوى حمایة البیانات من خاللprivacy@rivas.nl.( 

 

 

 حق الحصول على معلومات



) الذي یركز على األنسان. وأحد أھم أجزاء ھذا المفھوم ھو الحریة في االختیار Planetreeتقوم ریفاس بتوفیر الرعایة على أساس مفھوم (
الحصوِل على معلومات واضحة عن حالتك الصحیة وإمكانیات وتحمل المسؤولیة من خالل المعلومات والتوعیة. حیث أن لدیك الحق في 

معالجتك. فكلما كنت على اطالع أفضل على وضعك، كلما كانت قدرتك أفضل على اتخاذ قرارات كبیرة بشكٍل صحیح والقیام باالختیارات. 
ات صائبة بخصوص الفحص أو العالج الذي لذلك من المھم أن تكون على اطالع تام من أجل القیام على أساس ذلك مع معالجك باتخاذ قرار

  یجب أن تخضع إلیھ.

فبھذه الطریقة ستكون طرفاً في مسیرة شفائك ومسؤوالً عن وضعك. یعني ذلك أن العالقة تكون بین أطراف متساویة، حیث یكون بإمكانك أنت 
م بكل ما ھو ضمن قدرتك من أجل معالجة جیدة أو و/أو عائلتك اختیار ما ھو المناسب أو األفضل لك. كما یمكنك إلى جانب ذلك أن تساھ

الشفاء بسرعة أو إجراء تعدیل لیناسب وضعك. إذ یحق لك كمریض االطالع على ملفك (الطبي). حیث یمكنك الدخول في البوابة االلكترونیة 
 ).www.mijnrivas.nlللزبائن من خالل (

ھم جمیعاً تقدیم المعلومات إلى المرضى بشكٍل جید في المجاالت التي یختصون بھا. إذ أنن بوإن كل مقدمي الرعایة المھنیین العاملین لدینا ُملزم
شرحاً واضحاً لواجباتھم بخصوص  و مھنھموظائفھم وقواعد نصوص توصیف معرفتھم/تعلیمھم. تتضمن بناء على  مجھزون تجھیزاً جیداً 

 تقدیم المعلومات والتوجیھات. 

تقدیم معلومات كافیة. سواء كان ذلك شفھیاً أو كتابیاً، یتم القیام بھ في كل األحوال بأسلوب مفھوم بالنسبة لك.  یتم القیام قبل الفحص أو العالج
 یجب على مقدم الرعایة أن یقوم بتقدیم المعلومات لك عن: 

 حالتك الصحیة الحالیة والتوقعات؛ •
 طبیعة وھدف الفحص والعالج؛ •
 صحتك؛العواقب المتوقعة وخطرھا على  •
 أسالیب الفحص أو العالج األخرى التي یمكن القیام بھا. •

 لمن یتم تقدیم المعلومات؟

 ؛أو أكثر سنة 16إلى المریض إذا كان عمره  •
 سنة؛ 16و 12إلى المریض ووالدیھ/أولیاء أمره إذا كان عمره بین  •
عدم الكفاءة العقلیة (أي إذا كان المریض ال یملك القدرة  في حالة) رشدإلى ممثل المریض (القانوني) (الوالدین، األھل، الوكیل، المُ  •

 على اتخاذ القرارات بنفسھ بسبب السن أو قدراتھ العقلیة).

 أسلوب تقدیم المعلومات

قدر ممكن مع المریض، آخذین بنظر االعتبار الخلفیة والموضوع. ستحصل  ألكبرتقدیم المعلومات بما یتناسب أسلوب إننا نقوم دائماً بتعدیل 
على المعلومات المتعلقة بحالتك الصحیة وإمكانیات العالج بلغة واضحة. ستكون المعلومات رقمیة طالما كان ذلك ممكناً ویمكن تقدیمھا 

رنِت. یمكن عند الضرورة القیام بالتواصل بشكٍل ُمعدل من خالل مطبوعة عند الرغبة. یكون المصدر في تلك الحالة ھو موقع ریفاس على اإلنت
 استخدام وسائل مساعدة أو مترجمین أو معنیین باألمر أو بعائلة المریض أو أشخاص آخرین.

ن المتخصصین. ویوجد لدینا مجموعات من الموظفین ذوي خلفیات ومھام توعیة ُمحددة؛ وھم موظفو التواصل لتوعیة المرضى والممرض
حیث تُعتبر التوعیة وتقدیم االرشادات والتوجیھ مھامھم الرئیسیة. ویحصلون على الدعم في ھذه المجاالت من قِبل قسم التواصل ومركز 

 المعلومات. 

 إذا لم تكن ترید الحصول على معلومات

ترید تلقي معلومات، یجب على مقدم  ربما یحدث وضع ال ترید فیھ الحصول على معلومات عن حالتك الصحیة. إذا كنت قد أبلغت بأنَك ال
الرعایة مبدئیاً احترام رغبتك. لكن إذا كان ذلك الشيء سیشكل خطراً علیك وعلى اآلخرین، سیقوم مقدم الرعایة في تلك الحالة بتقدیم 

 المعلومات الضروریة جداً. ینطبق ھذا على سبیل المثال إذا كنت مثالً ُمصاباً بمرض ُمعدي جداً.

یمكن لمقدم الرعایة أن یقرر في حاالت استثنائیة (مثل اإلدخال الطارئ، في حالة فقدان الوعي، وجود میول انتحاریة لدى المریض كما 
 النفسي) عدم تزوید المریض بمعلومات. یسري ذلك على الحاالت الطارئة التي تستدعي تدخالً فوریاً. كما یمكن لمقدم الرعایة أن یقرر حجب

ومات إذا كان یتوقع أنھا ستسبب ضرراً شدیداً للمریض. إال أن ُمقدم الرعایة ُملزم بأن یتشاور في ھذا األمر مع مقدم رعایة جزء من المعل
 آخر. كما یُفترض أن یقوم، إذا كان ذلك ممكناً، بتقدیم المعلومات في وقت الحق إلى المریض.



 حقوقك ومسؤولیاتك بخصوص المعلومات
وراً كبیراً في عملیة نقل المعلومات. حیث یمكنك على سبیل المثال تھیئة أسئلتك على ورقة أو أن تجلب شخصاً معك یمكنك أن تلعب بنفسك د

 وكشك لدیكإلى المحادثة أو تسجیل المحادثة. یجب أن ال تتردد في طلب توضیحات أكثر بالذات إذا كان ھناك شيء غیر واضح أو 
 بخصوصھ. 

 

 كما أنَك ُملزم من جانب ثاني بتقدیم المعلومات التي تعرفھا والقیام بالتعاون المطلوب من أجل تقدیم رعایة صحیة جیدة. 

 

 

 

 شرط الموافقة

 یمكنك استناداً إلى معلومات جیدة أن تقوم مع معالجك بالتوصل إلى قرارات مناسبة بخصوص الفحص و/أو العالج.

عالج. إذ ال یحق لمقدم الفحص أو الات التي حصلت علیھا أن تقرر ما إذا كنت ترید منح موافقتك على إجراء یمكنك استناداً إلى المعلوم
 فحص أو عالج بدون موافقتك، إال إذا تعلق األمر بحالة طوارئ وال یكون لدیھ علم برغباتك.أي الرعایة أن یُجري 

 لى العالج رغم عدم تعبیرك عن ذلك. یكون ذلك كافیاً في الحاالت التالیة:یمكن للمعالج أحیاناً أن یفترض أنك موافق أوتوماتیكیاً ع

 في العالجات التي ال یكون لھا تأثیر شدید، وتكون ضمن خطة عالج تمت مناقشتھا معك مسبقاً؛ •
 إعطائھ الحقنة.إذا كان سلوك المریض یوحي بأنھ موافق. أي إذا رفع المریض ذراعھ، فستفترض الممرضة بأنھ یوافق على  •

 تدوین الموافقة خطیاً 

ھا كتابیاً في ملفك. یتعلق األمر في ھذه الحالة دونعندما یتعلق األمر بعالج ذي تأثیر شدید سیطلب مقدم الرعایة موافقتك الصریحة وی
 القص أو الحقن أو التخدیر).بالفحوص والعالجات الباضعة، أي التي تتضمن الدخول في جسم المریض بواسطة آالت أو أسلوب آخر (مثل 

 َمن یجب أن یمنح الموافقة؟

 : الوالدان/أولیاء األمر؛12في حالة األطفال حتى سن  •
 : الطفل والوالدان/أولیاء األمر سویة؛16-12في حالة األطفال بسن  •
 فأكثر: المریض نفسھ؛ 16من سن  •
 أو األقارب). رشدل أو المُ في حالة المریض البالغ غیر المؤھل: الممثل (القانوني) (مثل الوكی •

 ما الذي یحدث إذا لم تمنح موافقتك؟

حق إذا لم تمنح موافقتك، لن یتم إجراء الفحص أو (مواصلة) العالج المقصود. سیقوم مقدم الرعایة بإعالمك بالعواقب المحتملة لقرارك. لن ی
 لقرارك.لك الحقاً محاسبة مقدم الرعایة على العواقب السلبیة المحتملة 

 كما أن قرارك لن یكون سبباً لقیام مقدم الرعایة بإنھاء عالقتھ بك. بل سیقوم معك (إن كنت ترغب بذلك) بالبحث عن إمكانیات بدیلة

 

 مسؤولیات المریض

قوق، عدد من تقوم العالقة بین المریض وُمقدم الرعایة، من الناحیة القانونیة، على اتفاقیة. لذا تترتب علیَك كمریض، إلى جانب الح
 المسؤولیات.

 یجب علیك تزوید مقدم الرعایة بمعلومات واضحة وكاملة لكي یستطیع إجراء الفحوص والعالج بطریقة مسؤولة؛ •
 یجب أن تتعاون قدر اإلمكان في الفحص والعالج من خالل إتباع النصائح والتعلیمات التي یعطیھا مقدم الرعایة؛ •



 قررت رفض أو التوقف عن إبداء التعاون في الفحص أو العالج أو لم تلتزم بالنصائح والقواعد؛یجب إعالم مقدم الرعایة إذا  •
یجب علیك القیام بما یلزم، في حالة انطباق ذلك علیك، لكي یتم دفع مستحقات مقدم الرعایة عن جھوده. لذا تقتضي مصلحتك أن  •

 یكون لدیك تأمین صحي مناسب.

 

الجبریةاإلدخال والمعالجة   

یة) ما ھي الشروط التي یمكن بموجبھا إدخال المریض جبریاً؟ ما ھي قواعد العالج الجبري؟ یضم (قانون اإلدخال االستثنائي للمستشفیات النفس
)Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) قواعد تمت صیاغتھا إلدخال وعالج المرضى ذوي (

 القانون متى یُسمح أو ال یُسمح باإلدخال الجبري. كما یضم شرحاً لإلجراءات المسموح بھا خالل العالج.ھذا ة. یحدد المشاكل النفسی

 لمن؟

.متعلق بطب الشیخوخة یسري ھذا القانون فقط على المرضى الذین یعانون من مشاكل نفسیة. على سبیل المثال في مركز تمریض نفسي  

 

 حق تقدیم شكوى

 

تقدیم رعایة آمنة تتمحور حول المریض ھو أساس عمل ریفاس. لكن من المحتمل رغم ذلك أن یحدث شيء تعتقد أنھ غیر صحیح أو غیر إن 
 مقبول. فقم بإخبارنا بذلك. إننا على یقین بأننا نستطیع التعلم من تجارب زبائننا.

 التوسط في الشكاوى

 الشكاوى. إذ یمكنھ التوسط بخصوص شكواك. ھناك ثالثة احتماالت للتوسط في الشكاوى:إذا كانت لدیَك شكوى یمكنك االتصال بموظف 

 أن یقوم موظف الشكاوى بالتبلیغ عن شكواك لدى أصحاب العالقة. •
 أن یقوم موظف الشكاوى بترتیب رد كتابي من أصحاب العالقة حول شكواك. •
یمكن لموظف الشكاوى أن یكون حاضراً خالل ھذه المحادثة إذا أن یقوم موظف الشكاوى بترتیب محادثة بینك وأصحاب العالقة.  •

 رغبت بذلك. 

). سیقوم أحد موظفي الشكاوى باالتصال بك بعد www.rivas.nlیمكنك تقدیم شكواك ھاتفیاً أو من خالل استمارة الشكاوى على موقع (
ظفي الشكاوى من خالل استالم الشكوى. یمكنك الحصول على معلومات إضافیة من خالل االتصال بأحد مو

)klachtenfunctionaris@rivas.nl( 

) كبدیل. حیث یمكنك أن تترك zorglijnإذا لم تستطع التواصل بموظف الشكاوى ھاتفیاً، یمكنك االستعانة بخط ھاتف الرعایة الصحیة (
  بیاناتك ھناك. وسیتم عندھا االتصال بك بأسرع وقت ممكن.

 العنوان البریدي

Rivas Zorggroep 

T.a.v. de klachtenfunctionaris 

Antwoordnummer 513 4200 WB GORINCHEM 

 نظام الشكاوى

 إذا لم تكن ترغب في االستعانة بالتوسط أو إذا لم یؤد التوسط إلى النتیجة المرجوة، یمكنك اللجوء إلى نظام الشكاوى الخاص بریفاس. 

) (االتحاد NFUالمستشفیات الھولندیة) و ( اتحاد) (NVZوى للمستشفیات) الذي صاغتھ (یستند نظام الشكاوى على (نموذج نظام الشكا
) (رابطة موظفي الشكاوى في الرعایة الصحیة). إن (االتحاد الھولندي للمرضى) VKIGتم استشارة (والھولندي للمراكز الجامعیة)، 



) (منتدى مجالس تمثیل CRAZوطني للمشاركة في اإلدارة) و () (مركز الدعم الLSRوالمؤسسات التي تمثل مجالس الزبائن، مؤسسة (
 المرضى في المستشفیات األكادیمیة) تدعم نموذج نظام الشكاوى ھذا.

) (قانون النوعیة والشكاوى والخالفات في مجال الرعایة). تم تعدیل نظام Wkkgzیستوفي نظام شكاوى ریفاس الشروط المذكورة في (
مع ریفاس. یسري نظام الشكاوى الداخلي ھذا على كل الزبائن الذین یحصلون على رعایة من  المتعاونةسسات الشكاوى لیتناسب مع المؤ

 ریفاس. 

 BOPZعلى الشكاوى التي یسري علیھا قانون  نطبق: ھناك قواعد معینة تإلدخال االستثنائي للمستشفیات النفسیةل BOPZقانون  >
 ).BOPZ. تمت إضافة ُملحق منفصل إلى نظام الشكاوى خاص بشكاوى (قانون )BOPZو(قرار معالجة شكاوى قانون 

بخصوص التشخیص مع لرعایة الُمقدمة (على سبیل المثال عن ا: ال تخضع الشكاوى المتعلقة بالتعویضات المالیة الرعایةعن تعویض ال >
 .Wkkgzقانون عویضھ إلخ) إلى المعالجة، األسعار، الجزء الذي ال یتم ت

 :عنایةفاس للرعایة، ی) مؤسسة مجموعة رStichting Rivas Zorggroepیمكن تقدیم مثل ھذه االلتماسات بشكٍل مباشر إلى (
ZorgControl, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem أو zorgcontrol@rivas.nl. 

. یمكن تقدیم التماس التعویض عن Wkkgzضرر إلى قانون ال) عن ھب المطالبةأو : ال یخضع التماس التعویض (التعویض عن الضرر >
 Schadebehandelaar, Postbus 90, 4200  :عنایةفاس للرعایة، یمؤسسة مجموعة ر Rivas Zorggroepالضرر بشكٍل مباشر إلى 

AB Gorinchem ،أو secretariaatrvb@rivas.nl. 

رعایة" (مثل اإلیجار، ال" والتي ال تدخل ضمن مجال: ال تخضع الشكاوى المتعلقة بخدمات تقدمھا ریفاس الشكاوى بخصوص الخدمات >
 . یمكن لمقدم الشكوى أن یستخدم نظام الشكاوى؛ إال أنھ ال یستطیع اللجوء إلى مؤسسة الخالفات. Wkkgzالدورات، النشاطات) إلى قانون 

 لجنة الفحص واالستشارات

اوى أن یقدم نصیحة بطرح شكواك على مجلس إدارة ریفاس لتقییمھا. كما یمكنك بالطبع أن تقوم بنفسك بطرح شكواك على یمكن لموظف الشك
 مجلس اإلدارة. 

یقوم مجلس اإلدارة بالتماس لجنة الفحص واالستشارات بدراسة شكواك وأن تقوم بأخذ النتیجة بنظر االعتبار في تقییمھا. ال یُعالج مجلس 
  الشكوى الكتابیة فقط. اإلدارة إال

 

Raad van Bestuur 

OnderzoekAdviesCommissie Rivas 

Postbus 90 

4200 AB Gorinchem 

 الضرر

فاس للرعایة) یإذا كنَت تعتقد بأنَك قد تعرضت إلى ضرر نتیجة إلدخالك أو عالجك أو لسبب آخر، فمن الممكن أن تقوم بتحمیل (مجموعة ر
 المسؤولیة عن ذلك. للحصول على المزید من المعلومات یمكنك االتصال بأحد موظفي الشكاوى. 

  

 


