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 Hoag مساعدة الحالة( عبارة عن مبادرة من قَِبل مستشفى( Condition H
الهاتف طلًبا ملساعدة فورية  العائلة االتصال من  أفراد  أو  تتيح للمرىض   Hospital

يف حالة وجود حالة طبية طارئة.

باملرىض للعناية  آمًنا  مكانًا  املستشفى  لجعل  االهتامم  تكريس 

Hoag Hospital نكرّس أنفسنا لتقديم عالج يكون محوره األسايس  يف مستشفى 
أنت وعائلتك لضامن  أولوياتنا. نرحب برشاكتك  أهم  املريض، حيث متثل سالمتك 

إقامتك.  مثالية خالل  رعاية  توفر 

الحالة( متوفرة ملعالجة احتياجات املرىض يف حالة  Condition H )مساعدة 
وجود حالة طارئة أو عندما يعاين املريض من مخاوف صحية خطرية. توفر 

إىل  الحاجة  عند  فورية  لطلب مساعدة  لدينا  والعائالت  للمرىض  املكاملة وسيلة 
عاجلة. طبية  عناية 

متى يجب أن تتصل

•   إذا كنت تعتقد أنت أو عضو عائلتك بوجود تغيري ُمقلق يف حالة املريض 
عالوة عىل عدم قدرة فريق الرعاية الصحية عىل إدراك املخاوف.

الرعاية أو إدارتها  •   إذا استمر وجود مخاوف خطرية لديك من كيفية تقديم 
)نعني  الصحية  الرعاية  فريق  أعضاء  أحد  الحديث مع  بعد  أو تخطيطها، 

األطباء(. أو  املمرضات 

الصحية. بالرعاية  متعلقة  بأي مخاوف  يتعلق  فيام  دوًما  تواصل مع ممرضتك 

الحالة(، يرجى االتصال بالرقم الداخيل  للوصول إىل Condition H )مساعدة 
املريض  الغرفة واسم  التشغيل معرفة اسمك ورقم  51231. سيطلب عامل 

 Condition H تنشيط فريق التشغيل عىل  املريض. سيعمل عامل  ومخاوف 
استدعاء طاقم دعم رسيري  يتم  املوقف. وكذلك  لتقييم  فوًرا  الحالة(  )مساعدة 

الحاجة. إضايف حسب 

الحالة( لعائالتنا، نود أن تعلم أنكم  خالل تقديم خيار Condition H )مساعدة 
الرعاية. إذا كانت لديك أي أسئلة، فريجى مناقشتها مع أحد موفري  رشكاؤنا يف 

لديكم. الصحية  الرعاية 

متى يجب أال تتصل

الحالة( هاتفيًا إذا كان قلقك متعلًقا بأي مام  ال تطلب Condition H )مساعدة 
ييل:

الغذايئ النظام   •

التلفزيون  •

الهاتف  •

درجة الحرارة يف الغرفة  •

الحاجة إىل ملء دورق املاء  •

املحيطة بالبيئة  يتعلق  فيام  بسيطة  مخاوف   •

والتنظيف بالخدمة  متعلقة  مخاوف   •

أو مشاكل غري طبية مشابهة  •

للحصول عىل مساعدة العمل يف وحدتك  استدعاء طاقم  يرجى 

Josie King قصة

 Johns بنت صغرية تبلغ من العمر 18 شهًرا، ماتت يف مركز Josie King
والتواصل  باملستشفى  األخطاء  لسلسلة من  نتيجة   2001 عام  لألطفال   Hopkins

اليسء.

Josie، وهي تتلو قصتها املأساوية انطباًعا  ترك االستامع إىل Sorrel King، والدة 
 Condition H( "لتوفري "وسيلة مساعدة عائلية أننا بحاجة  لدينا. وأدركنا  دامئًا 

.Hoag Hospital لدينا يف مستشفى  للمرىض  الحالة((  )مساعدة 

العائلة، وتشجعهم  وأفراد  للمرىض  الحالة(  حيث تسمح Condition H )مساعدة 
املساعدة. استدعاء  عىل 

الجودة عالية  رعاية صحية  لتوفري  الهواء  تنقية  Hoag عىل  تعمل مستشفى 

Hoag Hospital وجميع منشئات Hoag األخرى تعد مناطق  الرائدين يف مقاطعة أورانج يف توفري رعاية صحية عالية الجودة، فإن مستشفى  كأحد 
املواقع. التدخني يف هذه  التدخني. ويُحظر  خالية من 

اسمح لنا بتكوين رشاكة معك لإلقدام عىل هذه الخطوة املهمة لإلقالع عن التدخني من خالل االستفادة من موارد اإلقالع عن التدخني املتاحة من خالل 
 American Lung Association التحرر من التدخني( التابع لجمعية( Freedom from Smoking ® للحصول عىل معلومات حول برنامج .Hoag

 . 949-764-5511 بالرقم  االتصال  األمريكية(، يرجى  الرئة  program )حمعية 

Condition H )مساعدة الحالة(



معلومات مهمة حول سالمة املرىض

بالسالمة عندما تكون تحت  تتمتع  أن   Hoag Hospital تريد منك مستشفى 
رعايتنا. وفيام ييل كيف ميكنك لعب دور هام من خالل أن تصبح مشاركًا 

 . ومطّلًعا

الصحية رعايتك  نشطًا يف عملية  كن عضًوا 

فهمها. إجابات ميكنك  وتلقى  أسئلة  •  اطرح 

يعي طلباتك وتفضيالتك، وميكنه  أو صديق مقرب  قريب  •  اسمح مبشاركة 
نيابة عنك عندما ال تقوى عىل ذلك. التحدث 

•  تفهم أي إجراء أو عملية موىص بها، مبا يف ذلك املزايا واملخاطر والبدائل 
إذا قررت عدم امليض قدًما. املتوقعة  والنتيجة 

الصحيح  املوقع  لتحديد  األخطاء، نضع عالمة عىل جلدك  تفادي  •  للمساعدة يف 
تأكيد وضع  باملساعدة يف  تتم مطالبتك  نة، وقد  أو إجراءات معيّ قبل عمليات 

صحيح. بشكل  العالمة 

ساعدنا يف أن نعلم من تكون

باملستشفى. اإلقامة  وأثناء  االختبارات  إجراء  أثناء  ا  دوًم القانوين  اسمك  •  استخدم 

توقع مطالبتك  الخاصة بك،  الهوية  التحقق من إسورة تحديد  •  عالوة عىل 
أن ذلك  باملستشفى، ورغم  أثناء وجودك  بتعريف نفسك مرات عديدة  ا  شفهيً

قد يبدو ممالً، إال أن هذه الخطوة رضورية لضامن سالمتك.

تأكد من معرفتك من نحن

الطبيب املشرتك بصورة رئيسية يف تنسيق رعايتك. أن تعرف اسم  •  يجب 

•  يجب أن تعرف اسم أي فرد آخر، سواء طبيب أو غري طبيب يعالجك، وكذلك 
دوره.

أنفسهم وتوضيح كيف يشرتكون يف  تعريف  الرعاية  •  يجب عىل جميع مقدمي 
رعايتك.

أدويتك معرفة 

بدون  واملتاحة  العشبية  واألدوية  الطبية  الوصفات  تضم جميع  بقامئة  •  احتفظ 
عندما  القامئة  واجلب  تتناولها،  التي  الفيتامينات(  ذلك  )مبا يف  وصفة طبية 

الطبيب. أو عيادة  تأيت إىل املستشفى 

آثار سيئة  أو  املعالجني لك بأي حساسية  •  تأكد من معرفة األطباء واملمرضات 
تعاين منها فيام يتعلق بالدواء أو الطعام أو الالتكس أو ما إىل ذلك.

الدواء واآلثار  الذي يعالجه  •  عندما يتم إعطاؤك وصفة طبية جديدة، فاسأل ما 
األخرى. واألطعمة  األدوية  مع  والتفاعالت  املحتملة  الجانبية 

أدويتك. تتناول  وكيف  متى  معرفة   •

تناول جميع  كيفية  تعليامت حول  تلقيك  تأكد من  املستشفى  تغادر  أن  •  قبل 
املعتادة. وأدويتك  الجديدة  الطبية  للوصفات  أدويتك، 

السقوط ساعدنا يف أن نجنبك خطر 

املعالجة لك برضورة وجود شخص  املمرضة  إذا أخربتك  للتعليامت  •  كن مطيًعا 
الفراش. النهوض من  يساعدك عند 

•  أبلغ مقدمي الرعاية إذا كنت تعاين من عدم ثبات عىل قدميك أو تاريخ من 
السقوط أو إذا كنت تعاين من دوار أو دوخة.

الخاصة بك يف املستشفى، إذا كنت  العكاز أو املشاية  •  استمر يف استخدام 
تفعل ذلك يف املنزل.

•  نظًرا ألن معظم حاالت السقوط تحدث عند الذهاب إىل املرحاض، اطلب 
مساعدة يف الوصول إىل املرحاض مقدًما، وحاول أال تتنظر حدوث يشء عاجل.

العمل إذا رأيت سوائل منسكبة عىل األرضية. أخرب طاقم   •

الوقاية من حاالت العدوى ساعدنا يف 

اليد كثريًا، بعد استخدام  أو استخدم مطهر  بالصابون واملاء  •  اغسل يديك 
املرحاض أو العطس أو التمخط أو السعال، أو قبل تناول الطعام أو يف أي 

يداك متسخة.  تكون  وقت 

أيديهم. تنظيف  والزائرين  واألطباء  باملستشفى  العاملني  من  •  اطلب 

واطلب من  والسعال،  العطس  عند  أنفك وفمك  لتغطية  ا  ورقيً منديالً  •  استخدم 
اليشء. بنفس  القيام  والزائرين  الرعاية  موفري 

العائلة واألصدقاء املرىض )مبا يف ذلك الذين  •  يجب أال يزورك باملستشفى 
الجلدي(. التقيؤ أو اإلسهال أو السعال أو الطفح  الغثيان أو  يعانون من 

الصحية رعايتك  تحسني سالمة  خطوات 



إذا كنت تعاين من مرض أو جراثيم قد تنترش لآلخرين

الجراثيم  أو  املرض  انتشار  اعتامًدا عىل طريقة  •  قد تخضع الحتياطات خاصة 
لآلخرين. منها  تعاين  التي 

العاملني باملستشفى قد يرتدون قفازات و/أو أردية و/أو قناًعا عند  •  اعلم أن 
وجودهم بغرفتك. يجب أن يرتدي الزائرون قفازات و/أو أردية و/أو قناًعا 

املرىض. زيارة  التعليامت عند  حسب 

لأليدي  أيديهم واستخدام مطهر  والزائرين غسل  الرعاية  أنه عىل مقدمي  •  اعلم 
خلعها. وبعد  القفازات  ارتداء  قبل  للجراثيم  مبيد 

الطعام. تناول  املرحاض وقبل  استخدام  بعد  كثريًا، خاصة  يديك  تنظيف  •  عليك 

للعالج وإجراء  الخروج  )باستثناء  تبقى يف غرفتك  أنك قد  العلم  •  برجاء 
االختبارات(.

اختبارات خاصة. وسيخربك طبيبك. أنك قد تحتاج إىل إجراء  •  تفهم 

التنفس  باألجهزة مثل أجهزة  املرتبطة  العدوى  الوقاية من حاالت  ساعدنا يف 
فويل وقثاطري  املركزية  والخطوط  الصناعي 

للجهاز  أسباب حاجتك  توضيح  لك  املعالجني  واملمرضات  األطباء  •  اطلب من 
خاللها. ستحتاجه  التي  واملدة 

أو مطهر  واملاء  بالصابون  أيديهم  لتنظيف  الرعاية  •  إدراك حاجة جميع مقدمي 
وبعدها. بك  العناية  قبل  للجراثيم  مبيد  لأليدي 

العدوى  للوقاية من  يتخذونها  التي  الخطوات  املمرضة عن  أو  الطبيب  •  اسأل 
الجهاز. عند وضع هذا 

الجهاز. بلمس  للزائرين  تسمح  ال   •

مبيد  لأليدي  أو مطهر  واملاء  بالصابون  الزائرين أليديهم  تنظيف  •  تأكد من 
وبعدها. زيارتك  قبل  للجراثيم 

•  اسأل )أو قد يسأل أحد أفراد عائلتك( عام إذا كنت ال تزال بحاجة للجهاز أم 
ال.

الجراحة خاص مبرىض 

Hoag خطوات عديدة لضامن سالمتك، مبا يف  الجراحة مبستشفى  سيتخذ فريق 
ذلك:

واملريض والجراحة  املوقع  باستمرار من صحة  •  التحقق 

اإلجراء موقع  متييز   •

بالجراحة املتعلقة  العدوى  للوقاية من حاالت  املامرسات  أفضل   •

قدًما للميض  الفريق  لضامن جاهزية  نهايئ  •  "توقيت" 

قبل الذهاب إىل املنزل

تناولها. تناولها وكيفية  التي يجب عليك  األدوية  ما  •  إدراك 

•  معرفة ما إذا كانت هناك قيود عىل نظامك الغذايئ أو أنشطتك، أم ال.

العناية بأي ضامدات وإدارة أي معدات خاصة. •  معرفة كيفية 

إليها. تحاج  التي  األطباء  املتابعة مع  مواعيد  •  معرفة 

تعلم وتتصل  البحث عنها، حتى  التي يجب عليك  الخطر  ما عالمات  •  فهم 
. بطبيبك

املنزل. الذهاب إىل  التي تطرحها قبل  باألسئلة  بإعداد قامئة  قم   •

للمساعدة يف  باملوقع  اتصال  إمكانية   Walgreens •  من أجل راحتك، متتلك 
التواصل مع  يرجى  املستشفى.  الخروج من  قبل  املنزلية  األدوية  تسليم 

للمساعدة. ممرضتك 

بك الخاصة  واملمتلكات  الثمينة  األشياء  حول 

إليها  تحتاج  لن  التي  الثمينة واملمتلكات  األشياء  ترسل جميع  أن  األفضل  من 
الثمينة  بأي من األشياء  يتم االحتفاظ  املنزل. وقد  باملستشفى إىل  أثناء وجودك 

الصغرية التي ال ميكنك إرسالها إىل املنزل يف خزانة مؤّمنة لدى أمني صندوق 
تختار  ممتلكات  أو  مثينة  أشياء  أي  املستشفى مسؤولية  تتحمل  ولن  املستشفى. 

بجوار رسيرك. بها  االحتفاظ 

يرجى أال تحرض أي أدوية معك، حيث تقوم املستشفى بتوزيع جميع األدوية 
إليها. ال ميكن ترك األدوية املنزلية بجوار رسيرك. ويتعني تخزين أي  التي تحتاج 

لنا. التابعة  الصيدلية  أدوية ال ميكن إرسالها إىل املنزل يف 

وحاميتها،  بك  الخاصة  السمعية  واملعينات  األسنان  أطقم  لتخزين  حاويات  لدينا 
الطاوالت أو صواين  الطبي عىل  الجهاز  يرجى املطالبة بها واستخدامها. ال ترتك 

التي مل يتم  الطبية  املفارش. ولن تكون املستشفى مسؤولة عن األجهزة  أو  الطعام 
صحيح. بشكل  تخزينها 

يف حالة وجود مخاوف لديك بخصوص السالمة أو جودة الرعاية

نود معرفة ما إذا كان لديك أو لدى عائلتك أي مخاوف فيام يتعلق بسالمتك 
الرعاية. نشجعك بشدة عىل مناقشة هذه املخاوف مع أطبائك و/أو  وجودة 

تنىس. وتدوينها حتى ال  لك،  املعالجة  التمريض  هيئة 

الرقم  Hoag عىل  العالقات مع املرىض مبستشفى  أيًضا االتصال بقسم  ميكنك 
8220-764-949 ، لـ Hoag Hospital Newport Beach أو 3470-517- 949 لـ 

.Hoag Hospital Irvine

California Department of Public Health 
681 S Parker St, Suite 200, Orange, CA 92868 

800-228-5234

 ،DNV تقديم شكوى ضد مستشفى معتمدة من الراغبني يف  لألفراد  بالنسبة 
 يرجى االتصال بـ DNV عرب الربيد اإللكرتوين عىل: 

 DNV أو إرسال عرب الربيد العادي إىل مكتب www.dnvglhealthcare.com
 :GL Healthcare

 Attn: Complaints 
 400 Techne Center Drive, Suite 100 

Milford, OH 45150-2792

أو ميكنك االتصال بالرقم املجاين عىل 866-496-9647 .



إذا كنت تعاين من األمل، فنحن نهدف إىل مساعدتك يف السيطرة عىل األمل دوًما. 

األمل والسيطرة عىل  حقوقك 

من الطبيعي أن تعاين من بعض اآلالم بعد الخضوع لجراحة أو عالج يف 
التي ميكن  الطرق  الكثري من  املستشفى، ولكن يجب أال يكون حادة. وهناك 

لألطباء واملمرضات املساعدة من خاللها يف إدارة األمل.  

كيف يؤثر األمل عىل التعايف الخاص يب؟

التحرك.  قد يؤدي األمل املتواصل إىل تأخري عملية تعافيك ألنه قد مينع سهولة 
التي قد تساعد  أدوية كافية حتى تتمكن من املشاركة يف األنشطة  وهدفنا توفري 

يف عودتك إىل أفضل مستويات األداء الوظيفي.

ما الذي يجب أن أخربه إىل طبيبي واملمرضة املعالجة يل حول األمل؟

عندما تعاين من أمل، أخرب طبيبك عند قيامه بجوالت أو ممرضة قانونية حتى يف 
حالة عدم سؤالهم لك. رمبا يطلبوا منك وصف مدى شدة األمل الذي تعاين منه 

عىل مقياس من 0 )صفر( إىل 10، بحيث يشري 0 إىل عدم وجود أمل، بينام يشري 10 
إىل أشد درجات األمل التي ميكن أن تكون شعرت بها. رمبا يستخدموا مقياًسا أو 

التوضيحي ملقياس األمل أدناه(. وجوًها أو أوصافًا عند السؤال )راجع الرسم 

ملاذا يعد سؤايل عن مستوى األمل كثريًا أمًرا هاًما؟

نود أن نتأكد من تحسن مستوى األمل لديك. فقد يتغري األمل مبرور الوقت. وكذلك 
فإنه عقب أنشطة أو اختبارات أو إجراءات معيّنة، قد ال يكون دواء تسكني األمل 
فعاالً. ومن الجيد أيًضا أن يتم اإلبالغ عام يجعل األمل يتحسن لألفضل أو يسوء. 
غري  جانبية  آثار  أي  مراقبة  كذلك مسؤولية  القانونية  واملمرضة  الطبيب  ويتحمل 

متوقعة لدواء تسكني األمل. فتناول كمية كبرية من دواء تسكني األمل يجعلك تشعر 
العميق. بالتنفس  تتمتع  أكرب وال  ببطء  تتنفس  يجعلك  أو  بنعاس شديد 

السيطرة عىل أملي؟ كيف ميكن 

الجافية  تأيت أدوية تسكني األمل عىل شكل حبات وحقن ولطخات وتسكني حول 
وتسكني األمل املضبط بتحكم املريض )PCA(. يف حالة السيطرة عىل أملك جيًدا، 

الدم ومتارين  للوقاية من جلطات  الهامة مثل امليش  املهام  ستتمكن من إكامل 
الرئوي. االلتهاب  من  للوقاية  العميق  التنفس 

ما الذي يحدث يف حالة عدم السيطرة عىل أملي؟

الدواء.  فعالية  مدى  لتقييم  إىل مساعدتك  القانونيات  واملمرضات  األطباء  يحتاج 
أخربهم إذا كنت تعاين من أمل متواصل و/أو يف أي موقع بخالف ما توقعته. فقد 

يكون هناك دواء فعاالً بصورة أكرب معك. 

ما الذي يحدث يف حالة تناويل ألدوية تسكني األمل باملنزل؟

الدخول إىل  باملنزل قبل  تناولها  التي يتم  تناقش حول جميع أدوية تسكني األمل 
املستشفى، مبا يف ذلك األدوية املتاحة بدون وصفات طبية مثل  ™Tylenol و

 ™Motrin، حيث يساعد ذلك الطبيب يف إدارة أملك بفعالية أكرب. ال تحرض أدوية 
األمل معك.  تسكني 

ما الذي يحدث يف حالة إصابتي بأمل مزمن؟

تعاين  الذي  املتواصل  املزمن  األمل  بنوع  القانونية عىل علم  الطبيب واملمرضة  اجعل 
بالنسبة لك.  التي كانت فعالة  العالجات  أو  منه، وما األدوية 

األمل؟ الشائعة ألدوية تسكني  الجانبية  اآلثار  ما 

وإمساك  غثيان وحكة  املخدرة عىل:  للمواد  الشائعة  الجانبية  اآلثار  تشتمل  قد 
وصعوبة يف التبول وقلة رد الفعل. إذا كنت تعاين من أي من اآلثار الجانبية 

بفحص  العاملون  وسيقوم  الطبيب.  و/أو  القانونية  املمرضة  فأخرب  الذكر،  سابقة 
أساس منتظم. لديك عىل  والتنفس  الفعل  مستوى رد 

يف حالة تطور املعاناة من أي شعور غري عادي أثناء تلقي الدواء، قم بإخطار 
فوًرا.  القانونية  املمرضة 

الخاص يب كل  الهوية  التحقق من سوار تحديد  القانونية إىل  هل تحتاج املمرضة 
مرة تُحرض يل الدواء؟

الخاص بك عند  السوار  القانونية من  إذا مل تتحقق املمرضة  نعم، وذلك لسالمتك. 
تتناول أي  للقيام بذلك. وستشكرك عىل ترصفك. وكذلك، ال  الدواء، فذكّرها  إعطاء 

دواء ال تكون متأكًدا من ماهيته وكذلك من سبب إعطائه. 

هل ميكن أن أصبح مدمًنا فيام يتعلق بدواء تسكني األمل؟

يعرب الكثري من املرىض عن مخاوفهم من حدوث ذلك ونتيجة لذلك يرتددون يف 
تناول أدوية تسكني األمل. ولكن األبحاث قد أظهرت أن إدمان تناول أدوية تسكني 

األمل غري محتمل بدرجة كبرية. كام تعد إدارة األمل الفعالة رضورية فيام يتعلق 
التعايف. بعملية 
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Worst PainNo Pain Some Discomfort Mild Pain Moderate Severe 

إدارة األمل 

املرىض معلومات 

ال يوجد أمل اإلنزعاج بعض  أمل خفيف متوسط شديد أشد أمل عىل اإلطالق



لرعايتك. وهدفنا هو تزويدك برعاية مميزة  Hoag كموفر  اختيار  شكًرا لك عىل 
لدينا  العمل  قام مكتب  لقد  اإلمكان.  الفواتري سهلة قدر  وجعل عملية إصدار 

بإعداد هذا الدليل للرد عىل األسئلة األكرث شيوًعا حول إصدار الفواتري. إذا كانت 
  . 949-764-8400 بالرقم  االتصال  أسئلة إضافية، فريجى  لديك 

Hoag عملية إصدار فواتري

والتسديد  املشرتك  التأمني  املرىض وكذلك  املقتطعة من  املبالغ  تكون جميع 
أو خاللها.  الخدمة  قبل  تجميعها  ويتم  املغطاة مستحقة  واملبالغ غري  املشرتك 

Visa وMasterCard و نقبل الحصول عىل األموال نقًدا وبالشيك وبطاقة 
.American Expressو Discover

Medicare املسجلون يف 

تأمني تكمييل عقب تلقي مدفوعات  Medicare وأي  لـ  الفواتري  سنقوم بإصدار 
تتلقى كشوفًا  الخاص بك،  التكمييل  التأمني  فواتري  Medicare. ومبجرد إصدار 
دورية توضح لك أي مبلغ غري ُمغطى أو رصيد مستحق. وتكون هذه املبالغ 

الحساب. تلقي كشف  عند  مستحقة  وتكون  املريض  مسؤولية 

املُدارة( )الرعاية   PPO/HMOو Medicare التابعون لربنامج  أعضاء املخاطر 

نقوم بإصدار الفواتري ألي دافع للتأمني متعاقد مع Hoag. ونتوقع سداد أي 
أو مبالغ  أو عمليات تسديد مشرتك  تأمني مشرتك  أو  مبالغ مقتطعة غري مستوفاة 
غري مغطاة يف وقت تقديم الخدمات أو قبل ذلك. ويتم إدراج هذه املبالغ عىل 
القسط  تلقي  ملطالبتك. ومبجرد  لديك  التأمني  دافعي  معالجة  انتظار  حسابك يف 

متبقية مستحقة. مبالغ  بأي  إرسال كشف  يتم  األخري، 

Medi-Cal/CalOPTIMA

املُتحقق منها وتلقي أي حصة شهرية ضمن املشاركة يف  من خالل األهلية 
الخدمات  مقابل   Medi-Cal/CalOptima لـ  الفواتري  بإصدار  نقوم  التكلفة، 

بها. املسموح  والخدمات  املغطاة 

العاملني تعويضات 

املعتمد مع  العاملني  تعويضات  لربنامج  الدافعني  الفواتري ألي من  بإصدار  نقوم 
لتحمل مسؤولية  العمل  قبول صاحب  ترخيص وموافقة مسبقة. يف حالة عدم  رقم 

العاملني. لتعويضات  أو إصدار فواتري  املطالبة، ال ميكن قبول 

الخارج السفر إىل  التأمني عىل 

ال نقبل أو نُصدر فواتري لبواليص التأمني عىل السفر إىل الخارج.  نتوقع سداد 
التأمني  إىل مؤسسة  إرساله  بإيصال ميكنك  وتزويدك  الخدمات  تكاليف جميع 

مبارشة.  بتعويضك  وسيقومون  بك.  الخاصة 

النقدي الدفع 

الذين قد يرغبون يف  أو  تأمينية  بتغطية  يتمتعون  الذين ال  يُتوقع من املرىض 
سداد خدماتهم مبارشة أن يسددوا املبلغ كامالً وقت تقديم الخدمات أو قبل 
نفقته وهو ما يرسي قبل  الذي يتحمل  للمريض  ذلك. نعرض من جانبنا خصاًم 
أو  بإيصال مدفوع لالحتفاظ به ضمن سجالتك  بإمدادك  الدفع. وسنقوم  قبول 

للتأمني الخاص بك أو ألغراض متعلقة بالرضائب.  للحصول عىل عرض أسعار حول 
. 949-764-8275 بالرقم  االتصال  الخدمات، يرجى 

- مسؤولية املرىض املتبقي  الفاتورة  دفع رصيد 

إذا مل تكن قادًرا عىل سداد الجزء الخاص بك بالفاتورة كامالً، فريجى االتصال بنا 
لرتتيب خيارات سداد عىل الرقم 949-764-8400 .

الخاصة بك  الفواتري  أسئلة شائعة حول إصدار 

الخاصة يب؟ التأمني  الفواتري لرشكة  هل تقوم بإصدار 

الخاصة  الحالية  التأمني  تقديم معلومات  تذكر  يرجى  الحاالت.  نعم، يف معظم 
ترتيبات  أو لدينا  إذا كنا نقبل ذلك  لنا تحديد ما  يتثنى  التسجيل، حتى  بك وقت 

نظامنا كمريض  فإننا سنضعك يف  التأمني،  توفري معلومات  أخفقت يف  إذا  تعاقدية. 
املحاسبة هي  املالية وكشوف  االلتزامات  أن جميع  يعني  ما  نفقته  يتحمل 

جًدا  محدودة  نهائية  مواعيد  الدافعني  من  العديد  يوفر  الشخصية.  مسؤوليتك 
لديك  الحالية  التأمني  بطاقة  توفري  املهم  فمن  وبالتايل  التغطية،  مطالبات  لتقديم 

فوًرا. 

أيًضا؟ الخاصة يب  الثانوية  التأمني  لبوليصة  فواتري  بإصدار  هل ستقوم 

الرئيسية  التأمني  الرفض من رشكة  أو يف حالة  بالفعل  تلقي مدفوعات  نعم. عند 
الخاصة  الثانوية  التأمني  الفواتري لرشكة  بإصدار  نقوم بكل رسور  فإننا  الخاصة بك، 

متبقي. أي رصيد  لتحصيل  بك 

مفصالً؟ بيانًا  أتلقى  هل 

إذا كنت ترغب يف أي وقت يف تلقي بيان مفصل بالرسوم واملدفوعات الخاصة 
8400-764-949 . وسيطلب  الرقم  لدينا عىل  العمالء  بك، فريجى االتصال بخدمة 

إليك بكل رسور. بيان  إرسال  ممثلونا 

من ميكنني االتصال به إذا كانت لدي أسئلة حول فاتوريت؟

 . 949-764-8400 الرقم  العمالء لدينا عىل   يرجى االتصال بقسم خدمة 
لديك. أسئلة  أي  الرد عىل  للمساعدة يف  للغاية  ُسعداء  وسيكون ممثلونا 

كاملة  التكلفة  Hoag Hospital مهمه مدفوعة  تقبل مستشفى  هل 
)assignment( من Medicare؟

Hoag Hospital توافق عىل عدم  نعم. من خالل قبول املهمة، فإن مستشفى 
إصدار فواتري إىل املرىض مقابل أي من خدمات Medicare املغطاة. يف حاالت 

الحد األقىص للحدود  Medicare خدمة معينة أو تطبق  معينة قد ال تغطي 
الدوالرية أو ال تسمح بخدمة بالتزامن مع أخرى. يف هذه الحاالت، قد تتم 

بقيد  يُخطرك  والذي   )ABN( املسبق املستفيد  إخطار  بالتوقيع عىل  ُمطالبتك 
الذي يلتزم بسداده املريض. وعالوة عىل ذلك، فإننا  Medicare واملبلغ املحتمل 
التأمني  مبالغ  وكذلك  املقتطعة  باملبالغ  يتعلق  فيام  للمرىض  فواتري  بإصدار  نقوم 

املغطاة. والخدمات غري  املشرتك 

حول  شائعة   أسئلة 
بك الخاصة  الفواتري  إصدار 



القيمة. لكامل  تأميني كسداد  الخاص برشكة  الدفع  تقبل  هل 

التأمني  مبالغ  وكذلك  منهم  املقتطعة  املبالغ  مسؤولية سداد  املرىض  يتحمل 
ِقبل  املوضح من  النحو  املغطاة، عىل  املشرتك والتسديد املشرتك والخدمات غري 

التأمني  الكثري من رشكات  لك  ترسل  تأمينهم مبجرد معالجة وسداد مطالبتك.  رشكة 
يعترب  الذي  وما  للمطالبة  معالجتهم  كيفية  توضح خالله  باملزايا، حيث  توضيًحا 

للدفع من جانبك. املريض ومستحًقا  ماليًا من جانب  التزاًما 

أتلقى فاتورة منها؟ التي قد  الجهة األخرى  َمن 

باملستشفيات،  العاملني  األطباء  أيًا من   Hoag Hospital ال توظّف مستشفى 
حيث ستتلقى فواتريك بشكل منفصل من جانب كل طبيب مشرتك يف رعايتك. 
التخدير  الجراح وطبيب  الجراح ومساعد  عامة  األطباء بصورة  ويتضمن هؤالء 

القلب  وطبيب  األمراض  علم  واختصايص  باملستشفيات  واملختصني  األشعة  وأخصايئ 
وأي طبيب قد يفرس أي فحص يطلبه أي من أطبائك. وعالوة عىل ذلك، فقد 

يتم إرسالها إىل موقع خارجي. وقد  الخارجية والتي قد  نجمع عينات يف معاملنا 
املقدمة.  الخدمات  مقابل  لك  فواتري  مبارشة  الخارجي  املعمل  يصدر 

الخدمات؟ الخاص يب هذه  التأمني  هل يغطي 

الخاصة  التأمني  األعضاء برشكة  بقسم خدمات  االتصال  يرجى  التغطية.  تختلف  قد 
إضافية. للحصول عىل مساعدة  بك 

عن أي يشء يكون الرصيد الذذي يتم إصدار فاتورة به يل؟

متبقي  مبلغ  أي  التأمينية  السداد من جانب رشكتك  بعد  املتبقي  الرصيد  يعكس 
بك. الخاصة  التأمني  بوليصة  الدفع مبوجب  غري مستحق 

ملاذا يكون لدي أكرث من رقم حساب؟

يتم إنشاء رقم حساب منفصل عند كل تاريخ خدمة ملريض خارجي وعند كل 
للتشخيص  فاتورة  إصدار  باملستشفى. ويساعد ذلك يف متكيننا من  إدخال ملريض 
التأمينية  وميِكن رشكتك  هذا،  الخدمة  لتاريخ  برعايتك  املتعلقة  املحددة  والرسوم 

الخاص من تغطيتك. وإذا كانت لديك  الجزء  من معالجة خدمتك مبوجب 
إنشاء حساب  العالج اإلشعاعي، فيتم  أو  البدين  العالج  خدمات متكررة، مثل 

منفصل.  شهري 

معرفتها عليك  يجب  حقائق 

التغطية الخاصة بك. إذا مل تكن خطة  تأكد من قراءة وفهم املزايا املتوفرة وقيود 
بك إلرشادك. الخاصة  التأمني  فاتصل برشكة  لك،  بالنسبة  واضحة  التغطية 

يتعلق  للحصول عىل ترصيح فيام  الخاصة بك  التأمني  االتصال برشكة  •  يرجى 
لعقوبة  تتعرض  قد  الخطة.  أحد متطلبات  كان ذلك  إذا  املستشفى  بخدمات 

شديدة أو ترفض رشكة التأمني توفري الخدمات لك، يف حالة عدم الحصول عىل 
الخاصة بك. التأمني  بوليصة  إليه  الذي تشري  الزمني  اإلطار  الترصيح خالل 

العينية عىل  للمصاريف  املرىض  تقديرات   Hoag Hospital •  توفر مستشفى 
يستند  بينام  تقديرات،  مجرد  طبيبك. وهذه  يطلبها  التي  الخدمات  حسب 

للمطالبة فقط. بك  الخاص  التأمني  معالجة رشكة  إىل  املستحق  النهايئ  الرصيد 

إىل  استناًدا  أو  ِقبل طبيبك  الرسيرية من  التشخيص واملعلومات  توفري  •  يتم 
أسئلة  أي  إنشاؤها كجزء من رعايتك. ويجب مناقشة  يتم  التي  الوثائق 

طبيبك. مع  التشخيص  برموز  متعلقة 

بنا االتصال 

متعلقة  ملعلومات  يحتاجون  الذين  للمرىض  بالنسبة  املاليون  املستشارون  يتوفر 
الرقم  املمثل عىل  التواصل مع  التغطية. ميكن  لخيارات  املالية  املساعدة  بربامج 

. 949-764-5564

8:30 صباًحا وحتى  الساعة  الجمعة من  العمالء من االثنني إىل  تتوفر خدمة 
الفواتري. ميكن  بإصدار  أسئلة متعلقة  4:30 مساًء ملساعدتك يف أي  الساعة 

. 949-764-8400 الرقم  التواصل مع املمثلني عىل 

وفًقا لـ AB 1627، فإن Hoag توفر إمكانية وصول املرىض إىل مخطط أسعارها. 
للرتتيب ملوعد.   949-764-8400 الرقم  العمالء عىل  االتصال بخدمة  يرجى 

يتم  التي  للخدمات  الفواتري  بإصدار  لدينا  للمرىض  املالية  الخدمات  يقوم قسم 
التالية:  Hoag تقدميها يف مرافق 

Hoag Hospital Newport Beach •

Hoag Hospital Irvine •

• Hoag Breast Care and Imaging Center )مركز Hoag لعالج الثدي 
واألشعة(

• Hoag Family Cancer Institute )معهد عائلة Hoag للرسطان(

Hoag Health Center – Aliso Viejo •

Hoag Health Center – Costa Mesa •

Hoag Health Center – Huntington Beach •

Hoag Health Center – Irvine •

Hoag Health Center – Fountain Valley •

Hoag Health Center – Newport Beach •

Hoag Health Center – Woodbury •

Hoag Health Center – Woodbridge •

Hoag Newport Surgicare •



املتضمنة  واملسؤوليات  الحقوق  بعض  لديك   ،Hoag Hospital كمريض مبستشفى 
املهم أن  لتلقي أفضل رعاية ممكنة، من  الصحية.  يتجزأ من رعايتك  كجزء ال 

الطبي. وتقع املسؤولية عىل عاتق فريق رعايتك  تلعب دوًرا حيوًيا يف عالجك 
العملية. الصحية إلدراجك يف هذه 

لديك الحق يف:

الحق يف أن تحظى  بالراحة. لديك  املنصفة واملحرتمة، وأن تشعر  1.   الرعاية 
االجتامعية  والنفسية  والرعوية  الروحية  باحتياجاتك  يتعلق  فيام  باحرتام 

وتفضيالتك. ومعتقداتك  وكرامتك  الشخصية  قيمك  احرتام  وكذلك  والثقافية، 

2.  أن يكون معك عضو بالعائلة )أو ممثل آخر من اختيارك( وأن يتم إخطار 
عائلتك، حسبام  أن تشرتك  املستشفى. ميكن  إىل  الفور بدخولك  طبيبك عىل 
القانون، من خالل إذنك أو إذن متخذ  يكون مناسبًا ومسموًحا به مبوجب 

البديل، يف قرارات رعايتك وعالجك وخدماتك.  القرار 

الذي يعمل ضمن نطاق  املرّخص  الصحية  الرعاية  3.  معرفة اسم مامرس 
رعايتك،  تنسيق  عن  الرئيسية  املسؤولية  يتحمل  والذي  املهني  ترخيصه 

بك. الذين سيلتقون  األطباء  لألطباء وغري  املهنية  والعالقات  واألسامء 

املرض  وتوقعات سري  وتشخيصك  الصحية  حالتك  معلومات حول  4.  تلقي 
النتائج  الرعاية )مبا يف ذلك  الشفاء ونتائج  العالج واحتامالت  ومسار 

املساعدة  الحصول عىل  بالحق يف  تتمتع  تفهمها.  بعبارات  املتوقعة(  غري 
والتحريرية  الفورية  الرتجمة  توفري خدمات  الفعال من خالل  والتواصل 

بالضعف  املتعلقة  احتياجاتك  معالجة  يف  الحق  لديك  لك.  بالنسبة  مجانًا 
املشاركة  بالحق يف  وتتمتع  والبرصي.  والكالمي  والسمعي  واللغوي  اإلدرايك 
الحق يف املشاركة يف مسائل أخالقية  يف تطوير وتنفيذ خطة رعايتك. لديك 
النزاعات وحجب  املتعلقة بحل  الرعاية، مبا يف ذلك املسائل  تنشأ يف سياق 

للحياة وسحبه. الداعم  العالج  عن  والتنازل  اإلنعاشية  الخدمات 

إليه من  تحتاج  الذي  القدر  وتلقي  الطبية  برعايتك  متعلقة  قرارات  5.  اتخاذ 
بأي إجراء أو عالج مقرتح ليك متنح موافقة مبنية عىل  املتعلقة  املعلومات 
الطوارئ، تتضمن هذه  باستثناء يف حاالت  العالج.  املعرفة أو ترفض مسار 
الناحية  الهامة من  املتضمنة  واملخاطر  العالج،  أو  لإلجراء  املعلومات وصًفا 
املتضمنة يف كل  البديلة واملخاطر  العالج  أو عدم  العالج  الطبية ومسارات 

العالج. الذي سينّفذ اإلجراء أو  منهام، واسم الشخص 

6.  طلب عالج أو رفضه إىل الحد الذي يسمح به القانون. ومع ذلك، فال 
يحق لك طلب الحصول عىل خدمات أو عالج غري الئق أو غري رضوري من 
أعضاء  نصيحة  املستشفى حتى ضد  الحق يف مغادرة  لديك  الطبية.  الناحية 

القانون. به  الذي يسمح  الحد  إىل  الطبية،  الهيئة 

الصحية  الرعاية  اقرتاح املستشفى/مامرس  7.  أن تكون عىل علم، يف حالة 
تؤثر  املهني إجراء تجارب برشية  الذي يعمل ضمن نطاق ترخيصه  املرّخص 
عىل رعايتك أو عالجك، أو املشاركة فيها، ولديك الحق يف رفض املشاركة يف 

البحثية. املشاريع  هذه 

بالخدمة. خاصة  معقولة  طلبات  ألي  املعقولة  8.  االستجابات 

الذي تشعر به، ومعلومات حول األمل  9.  اإلدارة والتقييم املناسب لألمل 
وإجراءات تخفيف األمل واملشاركة يف قرارات إدارة األمل. يحق لك طلب أو 
رفض استخدام أي من الطرق املخصصة لتخفيف األمل أو كلها، مبا يف ذلك 

األدوية املعتمدة عىل األفيون، إذا كنت تعاين من أمل معّند مزمن حاد. 
يتعني عليه  الحالة،  أفيونية، ولكن يف هذه  أدوية  للطبيب رفض وصف  يحق 

الحاد بطرق تتضمن  إبالغك بوجود أطباء متخصصني يف عالج األمل املزمن 
أفيونية. مستحرضات  استخدام 

إذا أصبحت  قرار،  تعيني متخذ  توجيهات مسبقة. يشتمل ذلك عىل  10.   صياغة 
بالرعاية.  غري قادر عىل فهم عالج مقرتح أو عىل توصيل رغباتك فيام يتعلق 
الرعاية  توفري  املسؤولني عن  باملستشفى  العمل  املامرسني وطاقم  يتعني عىل 

املريض عىل  التوجيهات. ترسي جميع حقوق  لهذه  االمتثال  املستشفى  يف 
يتعلق  فيام  القرارات  التخاذ  القانونية  باملسؤولية  يتمتع  الذي  الشخص 

عنك. نيابة  الطبية  بالرعاية 

والفحص  واالستشارة  الحالة  مناقشة  تحظى  الشخصية.  11.  احرتام خصوصيتك 
والعالج بالرسية، ويجب إجراؤها بشكل رصني. لديك الحق يف أن يتم 

الزائرين قبل الفحص  إخبارك بسبب تواجد أي فرد. لديك الحق يف مغادرة 
يف  الخصوصية  ستائر  استخدام  يتم  بالعالج.  متعلقة  مسائل  مناقشة  وعند 

نصف خصوصية. غرف 

وإقامتك  برعايتك  املتعلقة  والسجالت  االتصاالت  لجميع  الرسية  12.  املعالجة 
الذي يرشح  املنفصل  الخصوصية"  "إخطار مامرسات  ستتلقى  املستشفى.  يف 
الصحية  معلوماتك  استخدام  ميكننا  وكيف  بك،  الخاصة  الخصوصية  حقوق 

عنها. والكشف  املحمية 

املرىض حقوق 



البدنية  الجنسية أو  اللفظية أو  13.  تلقي العالج يف مكان آمن وخاٍل من اإلساءة 
أو العقلية، واإلهامل، واالستغالل أو املضايقة. لديك الحق يف الوصول إىل 
الحكومية  الوكاالت  الوقائية مبا يف ذلك إخطار  الدفاع والخدمات  خدمات 

باإلهامل أو اإلساءة.

العزلة من أي نوع واملستخدمة كوسيلة لإلكراه  القيود أو فرض  14.  عدم فرض 
العمل. التأديب أو لرفاهية أو كانتقام من جانب طاقم  أو 

الطبية  املواعيد  وموقع  وقت  معرفة  وكذلك  للرعاية  املعقولة  15.  االستمرارية 
الرعاية. يقدمون  الذين  األشخاص  مقدًما وكذلك هوية 

الصحية  الرعاية  نائبه، مبتطلبات  أو  الطبيب  إعالمك من جانب  يتم  16.  أن 
بالحق يف  وتتمتع  املستشفى.  الخروج من  تيل  التي  والخيارات  املستمرة 

يتم  املستشفى. عند طلبك، قد  املشاركة يف تطوير وتنفيذ خطة خروجك من 
أيًضا. املعلومات  بهذه  بالعائلة  أو عضو  تزويد صديق 

تكون  التي ترسي عىل سلوكك حينام  املستشفى  17.  معرفة سياسات وقواعد 
مريًضا.

18.  تحديد زائرين من اختيارك إذا كانت لديك القدرة عىل اتخاذ القرار، سواء 
كان الزائر قريبًا بالدم أو النسب، أو ال، وذلك ما مل يكن: 

ممنوًعا.  الزائرين  تواجد   •  

•  املرفق قد حدد بصورة معقولة أن وجود زائر معنّي قد يتسبب يف مخاطر   
عىل صحة أو سالمة مريض، أو أحد أعضاء طاقم العمل باملرفق الصحي 
أو زائر آخر للمرفق الصحي أو قد يؤدي إىل تعطيل العمل بصورة كبرية 

باملرفق. 

•  قد أخربت طاقم العمل باملرفق الصحي بأنك مل تعد ترغب يف أن يزورك   
معنّي.  شخص 

  ومع ذلك، فقد يحدد املرفق الصحي قيوًدا معقولة عىل الزيارة، مبا يف ذلك 
الزائرين. يتعني عىل املرفق الصحي إخبارك  الزيارة وعدد  قيود عىل ساعات 
الخاصة بك،  الزيارة  الداعم لك، عندما يكون مناسبًا( بحقوق  الشخص  )أو 

مبا يف ذلك أي قيود رسيرية. ال يحق للمرفق الصحي تقييد أو الحد من 
أو رفض امتيازات الزيارة عىل أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو 

التوجه الجنيس أو اإلعاقة. الجنسية أو  الهوية  الدين أو الجنس أو 

تتعلق  القرار، ألغراض  اتخاذ  للقدرة عىل  إذا كنت تفتقد  19.  احرتام رغباتك، 
الفيدرايل،  للقانون  االحرتام  الزيارة. ومتتثل طريقة هذا  بتحديد من ميكنه 

األقل،  بالزيارات. عىل  املتعلقة  املستشفى  عنها يف سياسة  الكشف  ويتم 
يتعني عىل املستشفى إدراج أي أشخاص يعيشون معك يف منزلك وأي شخص 

الفيدرايل. القانون  داعم لك مبوجب 

النظر عن مصدر  بشأنها برصف  توضيح  وتلقي  املستشفى  فاتورة  20.  مراجعة 
الدفع.

21.  مامرسة هذه الحقوق دون النظر إىل الجنس أو العرق أو اللون أو الدين 
أو األصل أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الحالة الطبية أو الحالة 

التوجه الجنيس أو  االجتامعية أو حالة رشيك الحياة من نفس الجنس أو 
الدفع  أو مصدر  االقتصادية  الحالة  أو  التعليمية  الخلفية  أو  الجنسية  الهوية 

للرعاية.

 Hoag Hospital 22.  رفع تظلم. إذا كنت ترغب يف رفع تظلم متعلق بـ 
 Hoag Hospital Patient :فيمكنك مراسلة ،Newport Beach

Relations, P.O. Box 6100, Newport Beach, CA 92658، أو 
اتصل بالرقم: 8220-764-949 . إذا كنت ترغب يف رفع تظلم متعلق بـ 

 Hoag Hospital Patient :فيمكنك مراسلة ،Hoag Hospital Irvine
Relations, 16200 Sand Canyon Ave., Irvine, CA 92618، أو اتصل 

 . 949-517-3470 بالرقم: 

أيام.  التظلامت كل تظلم وتقدم لك رًدا كتابيًا خالل سبعة    تراجع لجنة 
تتواصل معه يف املستشفى  الذي  الشخص  الرد املكتوب عىل اسم  ويحتوي 

وتاريخ  التظلم  عملية  ونتائج  التظلم  يف  للتحقيق  املتخذة  والخطوات 
أو  الرعاية  بجودة  املتعلقة  املخاوف  إحالة  أيًضا  يتم  التظلم.  اكتامل عملية 

 Utilization and Quality Control الخروج املبكر من املستشفى إىل
الزمالء لالستفادة ومراقبة  Peer Review Organization )منظمة مراجعة 

 ،Medicare بربنامج  املتعلقة  التظلم  لحاالت  بالنسبة   .)PRO( )الجودة
  Livanta, 9090 Junction Drive, Suite 10,ميكنك أيًضا التواصل مع

.877-588-1123 ،Annapolis Junction, MD 20701

23.  تقديم شكوى إىل California Department of Public Health )دائرة 
لعملية  تقدمت  إذا كنت  النظر عام  کاليفورنيا( برصف  بوالیة  العامة  الصحة 

 California Department of تظلم املستشفى أم ال. رقم هاتف وعنوان
 California :دائرة الصحة العامة بوالیة کاليفورنيا( هو( Public Health

 Department of Public Health, 681 South Parker Street, Suite
Orange, CA 92868 ,200، 5234-228-800. ميكنك أيًضا تقديم شكوى 

إىل DNV GL Healthcare، وكالة اإلجازة، من خالل االتصال بالرقم 
 Attn: Complaints, 400 Techne :املجاين 9647-496-866 ؛ الربيد العادي
Center Drive, Suite 100, Milford, OH 45150، موقع الويب:  

www.dnvglhealthcare.com، رابط ويب "شكاوى املستشفى".



التالية: املسؤوليات  عليك  كمريض، 

السابقة  واألمراض  الحالية  الشكاوى  وكاملة حول  دقيقة  معلومات  •  تقديم 
األخرى  واألمور  املسبقة  والتوجيهات  واألدوية  باملستشفى  العالج  وحاالت 

بصحتك. املتعلقة 

•  طرح األسئلة عندما ال تفهم املعلومات أو اإلرشادات.

الرعاية  الطبيب وفريق  العالج املوىص بها من جانب  •  اتباع اإلرشادات وخطة 
الصحية.

الرعاية الصحية  التغيريات يف حالتك إىل طبيبك أو عضو فريق  •  اإلبالغ عن 
بأرسع ما ميكن. 

•  االشرتاك يف رعايتك الخاصة، مبا يف ذلك خطط التحكم يف األمل والخروج من 
املستشفى.

•  إخبار طبيبك إذا كنت ترى أنك غري قادر عىل مواصلة خطة رعايتك أو عالجك 
النهاية. حتى 

للرعاية  اتباع اإلرشادات  النتائج يف حالة عدم  العواقب املرتتبة عىل  •  قبول 
وخطط العالج أو يف حالة رفضك للعالج.

املريض. تؤثر عىل سلوك ورعاية  التي  املستشفى  لوائح وقواعد  •  اتباع 

ممتلكات  واحرتام  اآلخرين،  واملرىض  باملستشفى  العمل  •  مراعاة حقوق طاقم 
اآلخرين. واألشخاص  املستشفى 

الرعاية لديك إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف عن السالمة  •  إخطار موفري 
البيئة. أو  بالرعاية  يتعلق  فيام 

الدفع  يتعلق مبصادر  فيام  املناسب  الوقت  دقيقة ويف  •  تقديم معلومات 
الحاجة.  عند  املالية،  بالتزاماتك  للوفاء  املستشفى  مع  والعمل  بك،  الخاصة 

أكملت  إذا  بك،  الخاصة  املكتوبة  املسبقة  التوجيهات  من  نسخة  •  تقديم 
إحداها.

التدخني ممنوع  التدخني.  الخالية من  املرافق  Hoag Hospital من  تعد مستشفى 
للتدخني. مناطق مخصصة  توجد  املستشفى. وال  أرضيات  املستشفى ويف  يف 

املرىض مسؤوليات 



وكيف  الصحية،  بالرعاية  متعلقة  قرارات  اتخاذ  التالية حقك يف  املعلومات  توضح 
الحديث عن  الصحية يف حالة عدم قدرتك عىل  التخطيط من اآلن لرعايتك  ميكنك 

مستقبالً. نفسك 

أن تساعدك هذه  نأمل  املعلومات.  الفيدرايل منحك هذه  القانون  مّنا  يتطلب 
الطبي. املعلومات يف زيادة تحكمك يف عالجك 

القرار بشأن عالجي؟ يتخذ  من 

االختيار. ميكنك  الحق يف  العالج. ولديك  والنصيحة حول  املعلومات  األطباء  مينحك 
التي ال تريدها،  التي تريدها. وميكنك قول "ال" للعالجات  قول "نعم" للعالجات 

الحياة لفرتة أطول. العالج بإمكانه أن يجعلك تبقى عىل قيد  حتى إذا كان 

أريده؟ ما  كيف ميكنني معرفة 

وبدائل  املختلفة  للعالجات  ومبا ميكن  الطبية  بحالتك  إخبارك  طبيبك  يتعني عىل 
"آثار جانبية". ويتعني عىل  لها  العالجات  فالكثري من  بالنسبة لك.  إدارة األمل فعله 

لك هذا  يسببها  قد  التي  باملشاكل  املتعلقة  املعلومات  عليك  يعرض  أن  الطبيب 
الطبي.  العالج 

الخيار  أفكار مختلفة حول  وكثريًا، ميكن ألكرث من عالج مساعدتك، وللناس 
أمامك، ولكن ال ميكنه  املتاحة  بالعالجات  أن يخربك  لطبيبك  األفضل. وميكن 
االختيار لك، حيث يرجع لك هذا االختيار ويعتمد عىل ما اليشء الذي ميثل 

لك. بالنسبة  أهمية 

القرارات؟ اتخاذ  هل ميكن لآلخرين مساعديت يف 

اتخاذ  املقربني للمساعدة يف  أقاربهم وأصدقائهم  نعم. كثريًا ما يرجع املرىض إىل 
التي  االختيارات  التفكري يف  لهؤالء األشخاص مساعدتك يف  الطبية. وميكن  القرارات 

واألصدقاء.  األقارب  مع  بالحديث  واملمرضات  األطباء  تواجهك. ميكنك مطالبة 
عنك. بالنيابة  واملمرضات  األطباء  أسئلة عىل  وميكنهم طرح 

الخاصة يب؟ الصحية  الرعاية  هل ميكنني اختيار قريب أو صديق التخاذ قرارات 

الرعاية  نعم. يحق لك إخبار طبيبك برغبتك يف أن يتخذ شخص آخر قرارات 
الرعاية  الشخص "كبديل"  الطبيب أن يدرج هذا  الخاصة بك. واطلب من  الصحية 
فعاالً  الطبية  بقراراتك  البديل  الطبي. ويكون تحكم  الخاص بك يف سجلك  الصحية 
فقط خالل العالج من إصابتك أو مرضك الحايل، أو إذا كنت يف مرفق طبي، حتى 

ترتكه.

ما الذي يحدث إذا كنت مريًضا بدرجة ال تسمح يل باتخاذ قرارات الرعاية 
يب؟ الخاصة  الصحية 

إذا مل تحدد بديالً، فإن طبيبك سيطلب من أقرب صديق أو قريب متوفر 
بالنسبة لك. ويكون هذا صالًحا يف أغلب  الخيار األفضل  املساعدة يف تقرير ما 

الذي يجب عليك فعله. ولهذا فمن  الجميع عىل ما  األوقات. ولكن أحيانًا ال يتفق 
املفيد أن يتاح لك أن تقول مقدًما ما الذي تريد أن يحدث إذا كنت غري قادر 

نفسك. الحديث عن  عىل 

بالرعاية  املتعلقة  للتعبري عن رغبايت  أكون مريًضا  االنتظار حتى  هل يجب عيل 
الصحية؟

ال، فمن األفضل أن تختار قبل أن تصبح مريًضا جًدا أو تضطر إىل الذهاب إىل 
 Advance مستشفى أو دار متريض أو مرفق رعاية صحية آخر. ميكنك استخدام
Health Care Directive "توجيه الرعاية الصحية املسبق" لتقول من تريد أن 

باسم  املستندات  تُعرف هذه  تريدها.  التي  العالجات  أنواع  يتحدث عنك وما 
الصحية.  الرعاية  اتخاذ قرارات  إىل  الحاجة  بإعدادها قبل  تقوم  "مسبقة" ألنك 
الذي يجب  نيابة عنك وما  "التوجيهات" ألنها تحدد من يتحدث  باسم  وتُعرف 

فعله.

وكيل  لتعيني  استخدامه  الذي ميكنك  املسبق  التوجيه  يُعرف جزء  كاليفورنيا،  يف 
 Power of Attorney For Health Care يتخذ قرارات الرعاية الصحية باسم

الذي  ما  التعبري عن  الذي ميكنك خالله  الجزء  أما  الصحية".  بالرعاية  "تفويض 
 Individual Health Care Instruction ترغب يف تنفيذه فيُعرف باسم

الفردية". الصحية  الرعاية  "إرشادات 

توجيه مسبق؟ من ميكنه عمل 

ميكنك القيام بذلك إذا كنت 18 عاًما أو أكرب وكنت قادًرا عىل اتخاذ قراراتك 
الخاصة. ال تحتاج إىل محاٍم. الطبية 

تحديده كوكيل يل؟ من ميكنني 

نيابة عنك عند  بالغ أو أي شخص آخر تثق به للحديث  ميكنك اختيار قريب 
اتخاذ قرارات طبية. الحاجة إىل 

الطبية؟ اتخاذ قرارايت  متى يبدأ وكييل يف 

عادة، ال يتخذ وكيل الرعاية الصحية القرارات إال بعد أن تفقد قدرتك عىل 
 Power of اتخاذها بنفسك. ولكن، إذا كنت ترغب يف ذلك، فيمكنك النص يف 

Attorney for Health Care "التفويض بالرعاية الصحية" عىل أنك ترغب يف أن 
فوًرا. القرارات  الوكيل  يتخذ 

كيف يعرف وكييل ما الذي أرغب فيه؟

بعد اختيار وكيلك، تحدث مع هذا الشخص حول ما تريد. ففي بعض األحيان 
يكون من الصعب اتخاذ قرارات العالج، ويكون من املفيد حًقا إذا كان وكيلك 

الخاص بك. املسبق  التوجيه  كتابة رغباتك يف  أيًضا  تريد. وميكنك  ما  يعلم 

 حقك يف اتخاذ قرارات
الطبي بالعالج  يتعلق  فيام 



ما الذي يحدث إذا مل أحدد وكيالً؟

الخاص بك، دون تحديد وكيل.  املسبق  التوجيه  كتابة رغباتك يف  ميكنك مواصلة 
ميكنك قول أنك تريد أن تستمر حياتك أطول ما ميكن. أو ميكنك قول أنك ال 
التعبري عن رغباتك  استمرار حياتك. وأيًضا، ميكنك  العالج عىل  أن يعمل  تريد 
الطبي.  العالج  فيام يتعلق باستخدام مسكن تخفيف األمل أو أي نوع آخر من 
حتى إذا مل متلء Individual Health Care Instruction "إرشادات الرعاية 

بإدراج  ومطالبته  طبيبك،  مع  رغباتك  مناقشة  فيمكنك  املكتوبة،  الفردية"  الصحية 
الطبي. أو ميكنك مناقشة رغباتك مع أصدقائك أو أفراد  الرغبات يف سجلك  هذه 

اتباع رغباتك يف حالة كتابتها. عائلتك. ولكن قد يكون من األسهل 

ما الذي يحدث إذا غرّيت رأيي؟

بإمكانك توصيل  إلغاء توجيهك املسبق يف أي وقت طاملا كان  أو  ميكنك تغيري 
الخاصة  الصحية  الرعاية  يتخذ قرارات  أن  الذي ترغب يف  الشخص  لتغيري  رغباتك. 

الطبيب املسؤول عن رعايتك. أو إخبار  بيان  توقيع  يتعني عليك  بك، 

القرارات الخاصة بعالجي؟ ما الذي يحدث يف حالة قيام شخص آخر باتخاذ 

نيابة عنك  الصحية  الرعاية  القواعد ترسي عىل أي شخص يتخذ قرارات  نفس 
تعيينه  أو شخص تم  للطبيب  أو بديل أعطيت اسمه  الصحية  الرعاية  أو وكيل 

باتباع  مطالبة  الشخصيات  كل  عنك.  نيابة  القرارات  التخاذ  املحكمة  بواسطة 
Health Care Instructions "إرشادات الرعاية الصحية" الخاصة بك، أو يف 

حالة عدم وجودها، رغباتك العامة حول العالج، مبا يف ذلك إيقاف العالج. إذا 
اتخاذ األفضل  البديل  الخاصة بك غري معروفة، فيتعني عىل  العالج  كانت رغبات 

 . ملصلحتك

اتباع قرارات وكيلك أو  الصحية  الرعاية  الذين يقدمون لك  يتعني عىل األشخاص 
أو غري فعال  الطبية  باملامرسة  يتعلق  العالج املطلوب سيئًا فيام  بديلك، ما مل يكن 
ملساعدتك. إذا تسبب ذلك يف عدم اتفاق ال ميكن حله، فيتعني عىل موفر الرعاية 

لتويل مسؤولية عالجك. للعثور عىل موفر رعاية صحية آخر  بذل جهد معقول 

العالج إذا مل أقدم توجيهات مسبقة؟ هل سأستمر يف تلقي 

إذا  أنك  نريد منك معرفته هو  الطبي. كل ما  العالج  تلقي  بالتأكيد. ستواصل 
باتخاذ قرارات، فسيكون هناك شخص  أصبحت مريًضا جًدا بدرجة ال تسمح لك 

القرارات نيابة عنك. تذكر ما ييل:  آخر التخاذ 

•  يتيح لك Power of Attorney For Health Care "تفويض بالرعاية الصحية" 
القرارات  غالبية  اتخاذ  لوكيلك  نيابة عنك. ميكن  القرارات  تحديد وكيل التخاذ 

يكون  ال  عندما  للحياة،  الداعم  بالعالج  املتعلقة  تلك  فقط  ليس  الطبية، 
القرارات  باتخاذ  لوكيلك  السامح  أيًضا  نفسك. وميكنك  الحديث عن  بإمكانك 

ا، إذا كنت ترغب يف ذلك. مسبًق

•  ميكنك إنشاء Individual Healthcare Instruction "إرشادات الرعاية 
أو  الشخصية  بالرعاية  املتعلقة  رغباتك  كتابة  من خالل  الفردية"  الصحية 
الطبي.  ملفك  يف  رغباتك  بتسجيل  الطبيب  ومطالبة  طبيبك  مع  التحدث 

نة أو ال تحتاج إليها، فإن  إذا كنت تعلم متى تحتاج إىل أنواع عالج معيّ
لطبيبك وألي  بالنسبة  واضحة  رغباتك  لجعل  توفر طريقة جيدة  اإلرشادات 

شخص آخر قد يشرتك يف اتخاذ قرار بشأن العالج نيابة عنك.

 Advance Health Care Directives وميكن استخدام هذين النوعني من
منفصلة. بصورة  أو  مًعا  املسبقة"  الصحية  الرعاية  "توجيهات 

املعلومات حول عمل توجيه مسبق؟ الحصول عىل مزيد من  كيف ميكنني 

الصحية  الرعاية  أو موفر  العامل االجتامعي  أو  أو املمرضة  الطبيب  اطلب من 
املعلومات لك. ميكنك أن تجعل محاميًا يكتب لك  الحصول عىل مزيد من 
التوجيه املسبق أو ميكنك أنت إكامله من خالل ملء الفراغات يف منوذج.

يتوفر لدى Hoag منوذج Advance Health Care Directive "توجيه الرعاية 
النامذج من  تنزيل  الويب. ميكن  موقعها عىل  لتنزيله من  املسبق"  الشخصية 

 .www.hoag.org املوقع 

 Hoag Hospital معلومات من مستشفى 

الصحية.  برعايتك  يتعلق  فيام  متفاعالً  مريًضا مسؤوالً من خالل كونك  كن 
الرعاية الصحية، حيث تعمل عىل  Hoag Hospital هي رشيكك يف  مستشفى 

وللمجتمع. املرىض  لكل  منصفة  وبصورة  بكفاءة  الرعاية  توفري 

التمريض والخدمات االجتامعية والعالقات مع املرىض  Hoag، تجد موارد مثل  يف 
يقلقك.  ما  معالجة  للمساعدة يف  املتوفرة  املجاالت  الروحية وغريها من  والرعاية 

 .Hoag التخصصات يف  متعددة  الصحية  الرعاية  أخالقيات  لجنة  أيًضا  وتتوفر 

للحصول عىل مساعدة يف Hoag Hospital Newport Beach، يرجى االتصال 
بقسم العالقات مع املرىض مبستشفى Hoag عىل الرقم 8220-764-949  أو 

إدارة الحاالت يف مستشفى Hoag عىل الرقم 8225-764-949 . للحصول عىل 
مساعدة يف Hoag Hospital Irvine، يرجى االتصال بقسم العالقات مع املرىض 

مبستشفى Hoag عىل الرقم 3470-517-949  أو إدارة الحاالت يف مستشفى 
Hoag عىل الرقم 949-517-3436 .

 California Consortium on Patient لتنفيذ القانون العام 508-101 ، أعد
املرىض  تقرير  الخاص بحق  كاليفورنيا  )ائتالف   Self-Determination

 California ملصريهم( هذا الكتيب يف 1991 ومتت مراجعته يف 2001 من قِبل
Department of Health Services )دائرة الخدمات الصحية بوالیة کاليفورنيا(، 
التغيريات يف  لتضمني  املهتمة،  األطراف  االئتالف وغريهم من  أعضاء  مبساهمة من 

الوالية. قانون 
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والكشف  بك  الخاصة  الطبية  املعلومات  استخدام  يتم  اإلخطار كيف  يوضح هذا 
بعناية. مراجعته  يرجى  إليها.  الوصول  ميكنك  وكيف  عنها، 

عىل من يرسي هذا اإلخطار؟  

كعضو منتسب يف St. Joseph Health System )نظام سانت جوزيف الصحي( 
وCovenant Health System )نظام Covenant الصحي( إىل جانب أعضاء 

 Covenant Health و St. Joseph Health System منتسبني آخرين يف
 Covenant Health Organized و St. Joseph Health نشارك يف ،System

لنظامي  املنظمة  الصحية  الرعاية  )ترتيبات   Health Care Arrangement
الطبية إلدارة األنشطة  St. Joseph وCovenant الصحي( ملشاركة املعلومات 

الرعاية  ترتيبات   ،OHCA( OHCA بأعضاء  قامئة  تتوفر  املشرتكة. كام  التشغيلية 
الرعاية"(  )"رشكاء  الرعاية  باسم رشكاء  تُعرف  والتي  املنتسبني،  املنظمة(  الصحية 

http://www.stjhs.org/Our-Network.aspx. كام تتوفر نسخة  عىل املوقع 
الواردة يف هذا اإلخطار من  اتباع مامرسات الخصوصية  الطلب. سيتم  ورقية عند 

ِقبل:

ذات  التمريضية  الرعاية  املستشفيات ومرافق  )نعني   OHCA رعاية  رشكاء   •
األطباء(. ومجموعات  املجتمعية  والعيادات  الخربة 

من  العمل  امتيازات مجموعة  لديهم  الذين  الطبيون  واملساعدون  األطباء   •
الرعاية يف املستشفى  بنوبات  يتعلق  خالل املشاركة يف OHCA، فيام 

باملستشفيات(. الطبية  العمل  مجموعة  )نعني 

.OHCA جميع أقسام ووحدات أحد رشكاء الرعاية املشاركني يف  •

الرعاية  ِقبل أحد رشكاء  أي عضو ضمن مجموعة متطوعة ُمرصح بها من   •
.OHCA املشاركني يف

الرعاية  التابعني ألحد رشكاء  األفراد  والعاملني وغريهم من  املوظفني  جميع   •
.OHCA املشاركني يف

أي من رشكاء العمل ألحد رشكاء الرعاية، والذي يشارك معه أعضاء   •
الطبية. املعلومات   OHCA

يتعلق فيام  تجاهك   مسؤوليتنا 
الطبية   باملعلومات 

ونلتزم  معلومات شخصية.  بك هي  املتعلقة  الطبية  املعلومات  أن  متاًما  نعي 
نحن  محددة،  قانونية  ملتطلبات  ولالمتثال  الطبية.  معلوماتك  خصوصية  بحامية 

ييل: مبا  مطالبون 

الطبية. الحفاظ عىل خصوصية معلوماتك    •

•  تزويدك بنسخة من هذا اإلخطار.

•  اتباع رشوط هذا اإلخطار.

تقييد طلبته. •  إخطارك حال تعذر موافقتنا عىل 

الطبية من خالل طرق  لتوصيل معلوماتك  املعقولة  املوافقة عىل طلباتك    •
بديلة أو إىل مواقع بديلة.

القانون. املؤّمنة، كام يقتيض  الطبية غري  انتهاك معلوماتك  •  إخطارك عقب 

عنها والكشف  عنك  طبية  معلومات  استخدام  ميكننا  كيف 

املعلومات عندما تتطلب منا ذلك، ولكن قد نطلب منك إجراء  قد نكشف عن 
كتابًيا.    الطلب 

العالج

بهدف عالجك. عىل سبيل  عنها  نستخدم معلومات طبية عنك ونكشف  قد 
املثال، قد يحتاج طبيب يعالجك من كرس يف الساق إىل معرفة ما إذا كنت مصابًا 

بالسكري ألن السكري قد يؤدي إىل بطء عملية الشفاء. وكذلك قد نكشف عن 
الرعاية لدينا،  معلومات طبية عنك إىل أشخاص وأماكن وكيانات من خارج رشكاء 

الطبية بعد تركك ملرفقنا.  عىل سبيل  والذين قد يكونون مشرتكني يف رعايتك 
الطبية ملساعدته يف عالجك.  معلوماتك  الحصول عىل  لطبيبك  نسمح  قد  املثال، 

الدفع

التحصيل. عىل سبيل  عنها ألغراض  ونكشف  عنك  معلومات طبية  نستخدم  قد 
تقوم  أجريتها، حتى  الصحية مبعلومات حول جراحة  نزّود خطتك  املثال، قد 

الجراحة.  أو تعويضك عن هذه  لنا  بالسداد  الخطة 

الصحية الرعاية  عمليات 

الصحية  الرعاية  عمليات  لدعم  عنها  ونكشف  عنك  طبية  معلومات  نستخدم  قد 
ملراجعة خدماتنا وعالجنا،  طبية  معلومات  نستخدم  قد  املثال،  سبيل  لدينا. عىل 

يعتني بك.  الذي  لدينا  العمل  أداء طاقم  ونقيّم 

عنها الكشف  أو  استخدام معلومايت  يتم  كيف 

لتذكريك  بك  لالتصال  الطبية  معلوماتك  نستخدم  قد  باملواعيد:  تذكريية  رسائل   •
لك. املحددة  باملواعيد 

أو  قد نستخدم معلومات طبية عنك ونكشف عنها إلخبارك  العالجية:  البدائل   •
أو خيارات عالج ممكنة قد تهمك. ببدائل  التوصية لك 

الطبية  معلوماتك  نستخدم  قد  بالصحة:  املتعلقة  املنتجات  أو  الخدمات   •
قد  والتي  لدينا  بالصحة  املتعلقة  املنتجات  أو  بالخدمات  عنها إلخبارك  ونكشف 

تهمك.

ملطالبتك  بك  لالتصال  الطبية  معلوماتك  نستخدم  قد  التربعات:  أنشطة جمع   •
لك  متاح  وسيكون  بعملياتنا.  متعلقة  معيّنة  تربعات  أنشطة جمع  أجل  بدعم من 

طلب وقف تلقي هذه االتصاالت.

• دليل املستشفى: ما مل تخربنا خالف ذلك، سُندرج اسمك وموقعك يف املرفق 
يتم  الديني يف دليل املستشفى، كلام أمكن ذلك. قد  العامة وانتامءك  وحالتك 

االنتامء  باستثناء  الدين؛ وإىل أشخاص آخرين،  لرجال  املعلومات  توفري هذه 
إذا كنت ترفض  الديني، الذين يسألون عنك باالسم، مبا يف ذلك اإلعالميني. 

االستقبال. إخطار موظفي  املستشفى، فريجى  دليل  إدراجك يف 

أو  بالعائلة  العائلة واألصدقاء: قد نعلن عن معلومات طبية عنك إىل عضو   •
صديق أو أي شخص آخر مشرتك يف رعايتك الطبية. قد نوفر املعلومات أيًضا إىل 

رعايتك. مقابل  دفع  عند  تحددهم كمسؤولني  الذين  األشخاص 

الخصوصية ملامرسات  مشرتك  إخطار 



 HIE تبادل املعلومات الصحية: قد نشارك يف واحدة أو أكرث من عمليات •
إلكرتونيًا  الطبية  معلوماتك  نشارك  وقد  الصحية(  املعلومات  تبادل   ،)HIE

الصحية مع مشاركني آخرين يف  الرعاية  والدفع وعمليات  بالعالج  تتعلق  ألغراض 
املعلومات  تبادل  عمليات  تتيح  )HIE(، حيث  الصحية  املعلومات  تبادل  عمليات 
املعلومات  إىل واستخدام  الوصول  لديك  الصحية  الرعاية  الصحية )HIE( ملوفري 

األغراض  الطبية الرضورية بكفاءة ألغراض متعلقة بعالجك وغري ذلك من 
الصحية  املعلومات  تبادل  نظام  الطبية يف  إدراج معلوماتك  ويعد  املرشوعة. 

الخدمات  تتلقى  إذا كنت  أمًرا تطوعًيا ويخضع لحقك يف االنسحاب منه   )HIE(
يف والية كاليفورنيا. إذا مل تقم باالنسحاب من نظام تبادل املعلومات املشار 

تبادل  إىل عمليات  به  املعمول  للقانون  وفًقا  الطبية  نقّدم معلوماتك  فقد  إليه، 
العثور عىل مزيد من  فيها. وميكنك  التي نشارك   )HIE( الصحية املعلومات 
فيها،  نشارك  التي  الصحية  املعلومات  تبادل  أي من عمليات  املعلومات حول 

http://www.stjhs. املوقع:  باالنسحاب منها عىل  وكيف ميكنك مامرسة حقك 
org/HIE أو http://www.stjosephhoaghealth.org أو ميكنك االتصال 

بنا مجانًا عىل الرقم  )4443( 4HIE-256 )844( . إذا كنت تتلقى خدمات يف 
تبادل  عمليات  الطبية يف  معلوماتك  ندرج  فلن  نيومكسيكو،  أو  تكساس  واليتي 

املعلومات الصحية )HIE( ما مل توافق بشكل خاص عىل قيامنا بذلك. إذا قمت 
إذا  تبادل املعلومات الصحية  باالنسحاب أو مل توافق عىل املشاركة يف عمليات 

استخدام  فسنواصل  نيومكسيكو،  أو  تكساس  واليتي  تتلقى خدمات يف  كنت 
به، ولكننا  املعمول  يرد يف هذا اإلخطار والقانون  الطبية وفًقا ملا  معلوماتك 

الصحية  املعلومات  تبادل  اآلخرين من خالل عمليات  أمام  متوفرة  نجعلها  لن 
  .)HIE(

أو نكشف عنها دون موافقة مسبقة منك  قد نستخدم معلومات طبية عنك 
معلومات طبية عنك  نوفر  قد  معيّنة،  ملتطلبات  وفًقا  متعددة.  أخرى  ألسباب 

التالية: لألغراض  منك  موافقة مسبقة  دون 

بحثية.  قد نستخدم معلومات طبية عنك ونكشف عنها ألغراض  األبحاث:   •
مناسبة. لجنة  موافقة خاصة من خالل  لعملية  تخضع  األبحاث  جميع مشاريع 

عند مطالبتنا مبوجب  قد نكشف عن معلومات طبية  القانون:  املطالبة مبوجب   •
القانون، مثل الرد عىل طلب من سلطات إنفاذ القانون يف ظروف معيّنة أو رًدا 

عىل أوامر قضائية أو إدارية سارية املفعول.

أنشطة صحية عامة.  الطبية من أجل  العامة: قد نكشف عن معلوماتك  الصحة   •
وعادة ما تشتمل عمليات الكشف هذه عىل ما ييل:

– إىل سلطات الصحة العامة للوقاية من مرض أو إصابة أو إعاقة، أو 
؛ فحتها مكا

– إىل وكاالت الصحة العامة أو غريها من الكيانات املرصح لها، حسبام يسمح 
التي تحافظ عىل سجالت معلومات معيّنة، مثل سجالت  الوالية،  قانون  به 

العامة  الصحة  العام وفحوص  الصحي  باإلرشاف  تتعلق  التحصني ألغراض 
العامة؛ الصحة  وتدخالت 

املواليد والوفيات؛ – لإلبالغ عن 

– لإلبالغ عن اإلساءة إىل األطفال وكبار السن والبالغني املُعالني، أو إهاملهم؛

تستخدمها؛ رمبا  التي  املنتجات  بعمليات سحب  – إلخطارك 

– إلخطار شخص قد يكون تعرض إىل العدوى مبرض أو قد يكون يف خطر 
اإلصابة مبرض ما أو حالة ما، أو خطر نرشها؛

بالًغا ذا أهلية كان  إذا رأينا أن مريًضا  املعنية  الحكومية  السلطة  – إلخطار 
ضحية لإلساءة أو اإلهامل أو العنف األرسي )نقوم بالكشف فقط إذا 

القانون(.    املطالبة بذلك مبوجب  أو عند  وافقت 

السالمة: قد نستخدم معلومات طبية  أو  الصحة  لتفادي تهديد خطري عىل   •
أو  عنك ونكشف عنها عند الرضورة ملنع تهديد خطري عىل صحتك وسالمتك، 

صحة وسالمة العامة أو شخص آخر.  وسيكون أي كشف، رغم ذلك، إىل شخص 
التهديد. منع  املساعدة يف  فقط ميكنه 

القانون عند  إنفاذ  القانون: قد نكشف عن معلومات طبية عنك ملسؤويل  إنفاذ   •
ذلك: طلبهم 

– استجابة ألمر من املحكمة أو أمر استدعاء أو مذكرة إحضار أو استدعاء 
أخرى؛ مشابهة  عملية  أو  للتحقيق 

– للمساعدة يف التعرف عىل مشتبه فيه أو هارب أو شاهد أسايس أو شخص 
موقعه؛  تحديد  أو  مفقود، 

– حول ضحية لجرمية، يف حالة عدم قدرتنا خالل ظروف محدودة معيّنة يف 
الضحية؛ موافقة  عىل  الحصول 

نتيجة لسلوك إجرامي؛  أنها  نعتقد  – حول وفاة 

– حول سلوك إجرامي يحدث داخل مقر عملنا؛ 

– يف الحاالت الطارئة لإلبالغ عن جرمية أو موقع الجرمية أو الضحايا، أو هوية 
أو وصف أو موقع الشخص الذي ارتكب الجرمية.

الطبية لوكاالت اإلرشاف الصحي  • اإلرشاف الصحي: قد نكشف عن معلوماتك 
التدقيق  مثل عمليات  قانونًا،  بها  املرصح  الصحي  اإلرشاف  بأنشطة  تتعلق  ألغراض 

الحكومية. املزايا  وبرامج  الصحي  الرعاية  نظام  لإلرشاف عىل  الالزمة  والتحقيقات 

التعاقدات  التي يتم تقدميها من خالل  الخدمات  العمل: هناك بعض  • رشكاء 
 St. Joseph Health التي أبرمناها مع رشكاء العمل. عىل سبيل املثال، يعد

System )نظام سانت جوزيف الصحي( وCovenant Health System )نظام 
الطبية  لـ OHCA، وقد نوفر معلوماتك  Covenant الصحي( مبثابة رشكاء عمل 
الرشكة  الصحية.  الرعاية  بعمليات  تتعلق  رعايتك ألغراض  لتنسيق  منهام  أي  إىل 

لنا، وقد  أيًضا رشيك عمل  نيابة عنا تعترب  التأمني  الفواتري لرشكات  تُعد  التي 
الطبية إىل رشكة كهذه حتى تساعدنا يف تحصيل مقابل خدمات  نوفر معلوماتك 
العمل  نُلزِم رشكاء  فإننا  الطبية  معلوماتك  ولحامية  نوفرها.  التي  الصحية  الرعاية 

مكتوبة. اتفاقية  من خالل  مناسبة  بصورة  معلوماتك  بحامية  لدينا 

• اإلخطار: قد نستخدم معلوماتك أو نكشف عنها لإلخطار أو املساعدة يف 
بالعائلة أو ممثل شخيص أو شخص آخر مسؤول عن رعايتك،  إخطار عضو 

العامة. وحالتك  مبوقعك 

قد نكشف  الجنايئ:  التحقيق  الرشعيون وقضاة  املوىت واألطباء  • متعهدو دفن 
أو  الجنايئ  التحقيق  أو قضاة  املوىت  الطبية إىل متعهدي دفن  عن معلوماتك 



أداء واجباتهم. لتمكينهم من  به  املعمول  القانون  الرشعيني مبا يتامىش مع  األطباء 

• القضايا والنزاعات: إذا كنت متورط يف قضية أو نزاع، فقد نكشف عن 
أو أمر من املحكمة. وقد نكشف  معلومات طبية عنك استجابة ألمر إداري 

أو عملية  أو طلب كشف  أيًضا عن معلومات طبية عنك استجابة ألمر استدعاء 
قانونية أخرى من ِقبل شخص آخر متورط يف النزاع، ولكن يف حالة بذل الجهود 

بالطلب )وهو ما قد يتضمن إخطاًرا كتابيًا لك( أو للحصول عىل أمر  إلخبارك 
املطلوبة. املعلومات  لحامية 

القانون املعمول به، قد نكشف عن  التربع باألعضاء واألنسجة: مبا يتامىش مع   •
الكيانات األخرى لغرض  أو  األعضاء  بزراعة  املعنية  املنظامت  إىل  معلومات طبية 

وزراعتها. باألنسجة  التربع 

بالقوات املسلحة، فقد  إذا كنت عضًوا  القدامى:  الجيش واملحاربون  • رجال 
قد  العسكرية.  القيادة  تتطلب سلطات  عنك حسبام  طبية  معلومات  عن  نعلن 
العسكرية  السلطة  إىل  أجنبي  فرد عسكري  أيًضا عن معلومات طبية عن  نعلن 

املعنية. األجنبية 

القومي: قد نكشف عن معلومات طبية عنك إىل مسؤولني فيدراليني  األمن   •
القومي  املخابرات واملخابرات املضادة وغري ذلك من أنشطة األمن  ألنشطة 

القانون. لها مبوجب  املرصح 

التخصصات: قد نكشف عن معلومات طبية إىل أحد  • فرق األفراد متعددي 
فرق األفراد متعددي التخصصات املتعلقني بحامية أو تحديد أو إدارة أو عالج 

)1( طفل تعرّض إلساءة املعاملة وآباء الطفل أو )2( إساءة معاملة الكبار 
وإهاملهم.

• إدارة الغذاء والدواء )FDA(: قد نكشف عن بعض املعلومات الطبية إىل 
العكسية. الحاالت  باإلبالغ عن  املتعلقة  والدواء  الغذاء  إدارة 

للقوانني  لالمتثال  معلومات طبية رضورية  نكشف عن  قد  العاملني:  تعويضات   •
إنشاؤها  يتم  التي  األخرى  املشابهة  الربامج  أو  العاملني  بتعويضات  املتعلقة 

القانون. مبوجب 

تأديبية، فقد نكشف عن  نزيالً مبؤسسة  إذا أصبحت  التأديبية:  املؤسسات   •
أو  باملؤسسة  اآلخرين  األفراد  معلومات طبية رضورية لصحتك ولصحة وسالمة 

وكالئها.

املنظمة  الصحية  الرعاية  ترتيبات  يف  نشارك  املنظمة:  الصحية  الرعاية  ترتيبات   •
)OHCA(، كام أوضحنا يف بداية هذا اإلخطار، مع موفري رعاية صحية آخرين 

إليهم عند  املشار  اآلخرين  الرعاية  الطبية مع موفري  املعلومات  وقد نشارك 
سبيل  عىل  الصحية.  الرعاية  وعمليات  التحصيل  وعملية  العالج  لتنفيذ  الرضورة 

لتقييم جودة   OHCA الطبية عىل مستوى تتم مشاركة معلوماتك  قد  املثال، 
الرعاية.  وتكاليف  وفاعلية 

الطبية  الظروف، قد تخضع معلوماتك  يف بعض  املعلومات:  • فئات خاصة من 
الكشف املوضحة يف هذا اإلخطار،  أو عمليات  لقيود تحد من بعض االستخدامات 

القيود عىل االستخدام أو الكشف  أو متنعها.  عىل سبيل املثال، هناك بعض 
املناعة  اختبار فريوس نقص  نتائج  )مثل،  الطبية  املعلومات  أنواع  عن بعض 

الكحول  تعاطي  العالج من  النفسية وسجالت  الصحة  البرشية )HIV( وسجالت 
أيًضا من الكشف عن  الحكومية  املزايا الصحية  واملواد املخدرة(.  قد تحد برامج 

للمستفيد. املوفرة  والرعاية  بالربنامج  تتعلق  ال  ألغراض  املستفيدين  معلومات 

الطبية املعلومات  أخرى عن  أو عمليات كشف  استخدامات 

يف أي موقف آخر ال يغطيه هذا اإلشعار، سنطلب منك ترصيًحا كتابيًا قبل 
املحددة  األمثلة  تشتمل  عنها.  الكشف  أو  عنك  معلومات طبية  استخدام 

)1( معظم  ييل:  ما  موافقتك عىل  تتطلب  التي  الكشف  لالستخدامات وعمليات 
املالحظات  )تُحفظ  النفيس  العالج  عن مالحظات  الكشف  وعمليات  استخدامات 
و)2(  الطبي(؛  السجل  منفصلة عن  بصورة  النفسية  الصحة  للمختص يف  الخاصة 
معلوماتك  عن  الكشف  وعمليات  االستخدامات  محدودة،  استثناءات  مراعاة  مع 

ملعلوماتك  بيع  متثل  التي  الكشف  عمليات  و)3(  تسويقية؛  الطبية ألغراض 
فيمكنك  الطبية،  معلوماتك  كشفنا عن  أو  استخدامنا  وافقت عىل  إذا  الطبية. 
الذي  الحد  باستثناء إىل  بقرارك،  املوافقة من خالل إخطارنا كتابيًا  إلغاء  الحًقا 

اعتامًدا عىل موافقتك. إجراًء  اتخذنا خالله  نكون 

عنك الطبية  باملعلومات  يتعلق  فيام  حقوقك 

عنك:  بها  نحتفظ  التي  الطبية  باملعلومات  يتعلق  فيام  التالية  بالحقوق  تتمتع 

معيّنة عن  عمليات كشف  أو  استخدامات  بتقييد  كتايب*  تقديم طلب   •
)مثال،  الصحية  الرعاية  عمليات  أو  التحصيل  أو  للعالج  الطبية  معلوماتك 
أننا سنضع  الطبية(. رغم  الوصول إىل معلوماتك  وضع قيد عىل من ميكنه 

باملوافقة عىل  القانونية  الناحية  لسنا مطالبني من  أننا  إال  االعتبار،  طلبك يف 
الكشف  بتقييد  الكتايب  طلبك  عىل  موافقتنا  وجوب  باستثناء  التقييد،  طلب 
املعلومات تتعلق فقط بعنرص أو  إذا كانت  املعلومات إىل خطة صحية  عن 

بااللتزام  مطالبون  فنحن  الخاص.  مالك  من  كاملة  تكاليفها  دفعت  خدمة 
القانون.  املعلومات مبوجب  بالكشف عن  ما مل نكن مطالبني  الطلب،  بهذا 
وتقع املسؤولية عليك يف إخطار أي من موفري الرعاية اآلخرين حول هذا 

لتقييد. ا

الحصول عىل نسخة ورقية من هذا اإلخطار عند الطلب، حتى يف حالة   •
االتصال بقسم  إلكرتونيًا، من خالل  تلقي هذا اإلخطار  موافقتك عىل 

االستقبال. أو  التسجيل 

إذا  الحاالت.  عليها، يف معظم  والحصول  الطبية  فحص نسخة من معلوماتك   •
إلكرتونية(، فقد نفرض عليك رسوًما  أو  الحصول عىل نسخة )ورقية  طلبت 

التكلفة. مقابل  معقولة 

الواردة  إذا كنت ترى أن املعلومات  تقديم طلب كتايب* بتعديل سجالتك   •
يف سجلك غري صحيحة أو أن هناك معلومات مهمة مفقودة. قد نرفض 

أو  بواسطتنا  املعلومات  إنشاء  السجالت، يف حالة عدم  بتعديل أحد  طلبك 
عدم االحتفاظ بها من جانبنا أو إذا قررنا أن السجل دقيق بالفعل دقيق.  

استئناف  تقديم  لك  كاليفورنيا، فيحق  الخدمات يف والية  تتلقى  إذا كنت 
كتايب حول قرار من جانبنا بعدم تعديل سجلك. حتى يف حالة رفضنا طلبك 

أو  يتعلق بأي عنرص  الحق يف إرسال ملحق مكتوب فيام  بالتعديل، لديك 
بيان يف سجلك ترى أنه غري كامل أو غري صحيح.

الكشف يوضح ملن تم الكشف عن  • الحصول عىل حساب بعمليات 
أو  العالج  لها ألغراض غري  الكشف  التي تم  الطبية والجهة  معلوماتك 



تحديًدا عىل  وافقت  التي  الجهة  أو  الصحية  الرعاية  أو عمليات  التحصيل 
االستخدام أو الكشف لها يف آخر ست )6( سنوات. يتعني أن يكون الطلب 
بعد  بها.  الخاص  الحساب  إرسال  املطلوب  الزمنية  الفرتة  تحديد  كتابيًا* مع 
الطلب األول، قد تُفرض رسوم عن الطلبات اإلضافية التي تُقّدم خالل فرتة 

متتد الثني عرش )12( شهًرا.

أو يف موقع معنّي. عىل  الطبية عنك بطريقة معيّنة  املعلومات  • طلب توصيل 
بالربيد.  أو  العمل  بالتواصل معك فقط يف  املثال، ميكنك مطالبتنا  سبيل 

املكتوبة إىل موظف شئون  الطلبات  أو  االستئنافات  إرسال جميع  *يجب 
التايل. بالعمود  واملدرج  املناسب  الخصوصية 

تغيريات عىل هذا اإلخطار

نحتفظ بالحق يف إجراء تغيري عىل هذا اإلخطار يف أي وقت. نتمتع بالحق يف 
بالفعل وكذلك أي  املُعَدل ساريًا عىل أي معلومات طبية لدينا  جعل اإلخطار 
اإلخطار،  تغيريًا جوهريًا عىل هذا  أجرينا  إذا  املستقبل.  نتلقاها يف  معلومات 

الخدمات وعىل موقعنا عىل  فيه  تتلقى  الذي  املُعَدل يف موقعنا  اإلخطار  فسننرش 
الطلب. عند  متوفًرا  املُعَدل  اإلخطار  الويب ونجعل 

الشكاوى

إذا كانت لديك أي أسئلة أو ترغب يف الحصول عىل معلومات إضافية أو إذا 
التواصل مع  فيمكنك  لالنتهاك،  تعرضت  قد  أن حقوق خصوصيتك  ترى  كنت 

أدناه:  املدرج  الخصوصية  موظف شئون 

Hoag Corporate Compliance Office 
One Hoag Drive 

Newport Beach, CA 92663 
949-764-4427

والخدمات  الصحة  بوزارة  املدنية  الحقوق  إىل )مكتب  تقديم شكوى  أيًضا  ميكنك 
 U.S. Department of Health and Human Services Office )اإلنسانية

 of Civil Rights, 200 Independence Avenue, S. W., Washington, DC
تتلقاها. التي  التغطية  أو  العالج  يؤثر تقديم شكوى سلبيًا عىل  20201. ولن 

Hoag Hospital Newport Beach
One Hoag Drive

Newport Beach, CA 92658

Hoag Hospital Irvine
16200 Sand Canyon Avenue

Irvine, CA 92618
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