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ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎ و ﺣﻘوق ﺑﯾﻣﺎر
ھر ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﺟراﺣﯽ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار دارد ،از ﺣﻘوق زﯾر ﺑرﺧوردار اﺳت:
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ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت آﮔﺎھﺎﻧﮫ ای را در ﻣورد ﻣراﻗﺑت از ﺧود اﺗﺧﺎذ ﮐﻧد.
ﺣﻘوق ﺧود را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ھدف رﻓﺗﺎرھﺎی ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ﯾﺎ ﺗﻼﻓﯽ ﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﮐﻧد.
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ھﺎی ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ درﻣﺎن ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او اراﺋﮫ ﺷده اﺳت )ﯾﺎ ﻧﺷده اﺳت( ﻣطرح ﮐﻧد.
ﮐﺎﻣﻼً درﺑﺎره درﻣﺎن ﯾﺎ روﯾﮫ درﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﻣطﻠﻊ ﺷود.
در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ اﺣﺗرام ،ﺗوﺟﮫ و وﻗﺎر ﺑﺎ او رﻓﺗﺎر ﺷود.
ﺑﺎ اﺣﺗرام و ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ او ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺟرب ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻧﺎم ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﻧﺎم ﭘزﺷﮑﺎن دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﻣراﻗﺑت از او ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﺎم و وظﯾﻔﮫ ﺳﺎﯾر اﻓراد دﺧﯾل در اراﺋﮫ
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر در ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﻧد ﺑداﻧد.
ﺣق دارد ﺑداﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣرﮐز در ﺧﺻوص »دﺳﺗورات از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده« اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎی ﻧﺟﺎت ﺑﺧش
ﺑرای ھر ﺑﯾﻣﺎری ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار دارد اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺗوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺻورت ﻟزوم روﯾﮫ ھﺎی اﺿطراری ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﺄﺧﯾری ﺑرای او اﻧﺟﺎم ﺷود.
در ﺻورت وﺟود ﺿرورت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧﺎﺳب و ﺣرﻓﮫ ای ﺑﮫ ﻣرﮐز دﯾﮕری ﻣﻧﺗﻘل ﺷود و ﺷﺧص ﻣﺳﺋول او و
ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺣﺎد از ﻗﺑل از اﯾن اﻧﺗﻘﺎل ﻣطﻠﻊ ﮔردﻧد.
در »ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ« ﺑﯾﻣﺎر ﺛﺑت ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ او »دﺳﺗورات از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده« را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻧﺳﺧﮫ ای از ھرﮔوﻧﮫ »دﺳﺗورات از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده« ﯾﺎ »وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﭘزﺷﮑﯽ« در ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ او ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ
درﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺣﺎد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﺷﮑﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ و/ﯾﺎ ﮐﺗﺑﯽ را ارﺳﺎل ﮐﻧد و ﺷﮑﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ او ﺗوﺳط ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول ﻣرﮐز ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق ﻗرار ﮔﯾرد و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدارک ﻣوﺟود ،ﺑرای ارﺳﺎل ،ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ھرﮔوﻧﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑررﺳﯽ ﺷود.
ﺑداﻧد ﮐﮫ ﮐدام ﻗواﻧﯾن »ﻣرﮐز ﺟراﺣﯽ« در ﻣورد رﻓﺗﺎر او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﻣﺎر ﮐﺎرﺑرد دارد.
ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ روﯾﮫ ﻏﯾر ﺿروری ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﻏﯾر ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑرای او اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.
از درﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﭘﺎﯾﮫ ﻣطﺎﺑﻘت دارد ﺑرﺧوردار ﺷود.
ﻣراﻗﺑت ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﻧﺎﺳب و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫ ای ﻋﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﻧظﺎرت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
اﺣﺗﻣﺎل ﮐﺳب ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠوب در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﻼﻣت او وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﻧظر ﺛﺎﻧوﯾﮫ ای را در ﻣورد ﺟراﺣﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣوﺟود و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد؛ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺿطراری و ﭘس از ﺳﺎﻋت اداری
را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
ﻗﺑل از ﺷروع روﯾﮫ ،رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ای را ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧود اراﺋﮫ دھد.
درﺑﺎره ﻣﺷﺎرﮐت در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘژوھﺷﯽ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اھدا ﺑﮫ او ﻣﺷﺎوره داده ﺷود؛ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﻣﺷﺎرﮐت
در ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ،رﺿﺎﯾت ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧد؛ ﺑﯾﻣﺎر ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد از اداﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت در آن
رﺿﺎﯾت داده اﺳت ﺧودداری ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در ﺧﺻوص ﻧﺗﺎﯾﺞ و آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻏﯾر ﻋﺎدی درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﺑﮫ طور ﻣﻧﺎﺳب ارﺟﺎع داده ﺷود و ﻣﺷﺎوره درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
ﺑﺗواﻧد داروھﺎ ﯾﺎ روﯾﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ را رد ﮐﻧد و از ﭘزﺷﮏ ﺑﺧواھد ﻋوارض ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺻرف داروھﺎ ﯾﺎ روﯾﮫ ھﺎ را ﺑرای او
ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ و ﭘرﺳﺗﺎری را ﺑدون ھﯾﭻ ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳن ،ﻧژاد ،رﻧﮓ ،ﻣذھب ،ﺟﻧﺳﯾت ،ﻣﻠﯾت ،ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻊ
ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
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در ﺻورت ﻟزوم ﺑﮫ ﻣﺗرﺟم دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در »ﭘروﻧده ﭘزﺷﮑﯽ« ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻘﯽ را در ﻣورد ﺻﻼﺣﯾت و ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﻣرﮐز درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
اﮔر ﭘزﺷﮑﺎن واﺟد ﺷراﯾط دﯾﮕری در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺗواﻧد ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
»ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣﺗﯽ« ﮐﮫ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ داﻧش ﺣرﻓﮫ ای ﮐﻧوﻧﯽ ﻣطﺎﺑﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرﻧﺎﻣﮫ »اراﺋﮫ دھﻧده« را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده در ﻣرﮐز را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﭘرداﺧت و ھزﯾﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺑﯾﻣﺎر
•
•
•
•

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟراح ،ﻣﺗﺧﺻص ﺑﯾﮭوﺷﯽ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز ﺟراﺣﯽ را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘﯾش از ﻋﻣل ،ﺣﯾن
ﻋﻣل و ﭘس از ﻋﻣل ﮐﺎﻣﻼً اﻧﺟﺎم دھد.
ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ روی اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن »ﻣرﮐز ﺟراﺣﯽ« داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در اﺧﺗﯾﺎر
ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﯾن ﻣرﮐز ﻗرار دھد.
ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ﺷﺧص ﺛﺎﻟث را در اﺧﺗﯾﺎر ﻣرﮐز ﻗرار دھد.
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﺷده ﻋﻣل ﮐﻧد.

ﺷﮑﺎﯾت ھﺎ و ﺷﮑﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﯾﻣﺎر
اﮔر ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻣدﯾر ﻣرﮐز درﺧواﺳت دھﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  703-922-9501ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر از اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣراﮐز زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
Virginia Department of Health
9960 Mayland Drive, Suite 401, Richmond, VA 23230-1463.
Phone: (800) 955-1819
Medicare Ombudsman
(800) 633-4227
ﯾﺎ
http://www.medicare.gov/claims-and-appeals/medicare-rights/get-help/ombudsman.html

»ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت  «Inovaاز ﺣﻘوق ﻣﺎﻟﮑﯾت در اﯾن »ﻣرﮐز ﺟراﺣﯽ« ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد.
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