
 های بیمارحقوق و مسئولیت
 

Children’s Health℠ بخش، ای بامالحظه، محترمانه، عزتمند و آرامشمندی از مراقبت به شیوهمعتقد است که بهره
، شما حق Children’s Healthبه عنوان پدر، مادر، سرپرست یا نماینده مجاز یکی از بیماران  حق هر بیماری است.

 های بیمارستان در خصوص این حقوق را دارا هستید.دریافت اطالعات درباره حقوق خود و سیاست
 

 :دیحقوق هست نیصاحب ا ن،یبه عنوان والد
 

 .دیکودک خود مشارکت کن یدرباره مراقبت پزشک یریمگیفعاالنه در تصم •

آن و مطابق  تیکه در توان مرکز سالمت کودکان، مأمور یخدمات یخود برا یبه هر گونه درخواست منطق •
 .دیانتظار داشته باش یمنطق یبا قانون است، پاسخ

 .دیخدماتدهندگان سالمت که در درمان کودک شما نقش دارند را بدان رینام پزشکان، پرستاران و سا •

همه ارتباطات و مکاتبات مربوط به درمان کودک خود را در چارچوب قانون  یو محرمانگ یخصوص میحر •
 .دیحفظ کن

مورد انتظار  یدرمان و بهبود ،یماریشما، درباره ب یبه زبان قابل فهم برا ای یپزشک به طور شفاه نکهیا •
 .دیبه شما بگو

 .دیکن افتیرا در یشنهادیهر درمان پ یسلب آن برا ای تیجهت دادن رضا ازتانیهر مقدار اطالعات مورد ن •

به مراقبت  یشامل حق دسترس نی. ادیریبگ میبا مشورت با پزشک کودک خود، درباره درمان او تصم •
 به شما گفته شود. دیرد درمان با نیا یپزشک یامدهایرد آن مطابق قانون است و پ ایکودکتان  یبرا یپزشک

و از خدماتدهندگان  دیکن لیکودک خود تکم یرا مطابق قانون برا( «تنامهیوص»)مانند  یاطیدستورالعمل احت •
 کنند. تیآن را رعا دیکودکتان بخواه یدرمان

 

 .دیظار داشته باشدرد کودک خود انت نیتسک یمناسب را برا تیریمد •

 .دیمربوط به درمان کودک خود مشارکت کن یدر مسائل اخالق •

شما  یبرا یپزشک لیبه دال تیهرگونه محدود دیو بدان دیتماس از تلفن استفاده کن افتیدر ای یبرقرار یبرا •
 .شودیداده م حیتوض

 .دیداشته باش یکودک خود دسترس یبه سوابق پزشک ،یمنطق یدر بازه زمان •

 .دیخود و پزشک کودکتان اطالع ده یانتخاب ۀندینما ایخانواده  یشدن کودک خود را به اعضا یبستر •
 

درد  تیریشامل مد نیشود. ا یدگیبا آرامش و منزلت به او رس دیاگر کودک شما رو به فوت است، بگذار •
 ۀو سوگواران یمعنو ،یفرهنگ یازهاین ییشناسا زیو ن دهندیکه به درمان پاسخ م یکودک، درمان عالئم

 .شودیشما، کودکتان و خانوادهتان م
 

 .دیکن افتیرا در یهر کس یسوءاستفاده از سو ایاز آزار  یعار یدرمان •

 آزاد باشد. ستندین یضرور یکه از لحاظ پزشک یپزشک ای یجسم یتهایکودکتان از محدود دیبگذار •

که مورد  یآزاد باشد؛ مگر در مواقع اضطرار یرفتار تیریمد یانزوا برا ای تهایکودکتان از محدود دیبگذار •
 باشد. ازین

 .دیکن افتیامن در یطیدرمان را در مح •

 نهیزم ای تیمعلول ،یجنس شیگرا ،یجنس تیمذهب، هو ت،یجنس ت،یصرف نظر از نژاد، رنگ، مل •

 شما، با مالحظه و احترام با شما رفتار شود. یلیتحص ای یاقتصاد ،یفرهنگ

 .دیبر درمان و مراقبت کودکتان امتناع کن رگذاریتأث یپژوهش یاز شرکت در پروژهها •
 

 .دیکن افتیو بازخورد در دیطرح کن تیکه شکا دیمختار هست •



 .دیکن افتیدر صورت لزوم، کمک در یحفاظت یسهایدر تماس با سرو •
 

 :دیحقوق هست نیصاحب ا مار،یبه عنوان ب
 

 به شما گفته شود. دیالزم است با دیهست نجایچرا ا نکهیفهم ا یهرآنچه برا •

 انجام خواهد شد و چگونه خواهد بود به شما گفته شود. یچه کار قا  یدق نکهیا •

 قابل فهم داده شود. یپاسخها د،یکه درباره درمان دار ینگران ایبه هر گونه سؤال  •

 .دییرا به همه بگو دیدار یشده است چه فکر و احساس یزیبرنامهر تانیدرباره درمان خود و آنچه برا نکهیا •

تا حس  کنندیکه مراقب شما هستند به شما گوش خواهند داد و کمک م یافراد د،یدرد دار یکه وقت دیبدان •
 .دیداشته باش یبهتر

 

 .دیداشته باش یریادگیو  یباز یبرا ییزمانها و مکانها •

کار را  نیا نکهیانجام دهند و ا یچه کار خواهندیم قا  یدق ندیبدن شما را لمس کنند به شما بگو دیکه با یافراد •
 شما انجام خواهند داد. یخصوص میآرام و با حفظ حر

 در کنار شما باشند. د،یخواهیکه م یتا هر زمان المقدوریخانوادهتان حت •

 .دیچگونه از خود مراقبت کن د،یگردیبه خانه برم یوقت دیبه شما کمک شود تا بدان •

 .دیینظرتان را بگو ای دیکن هیگر د،یشو یعصبان د،یرا دوست ندار دهدیرخ م تانیآنچه برا یوقت •

 ایرا لغو  نییتع نیا یدر هر زمان توانندیم نی. والددیکن داریکردهاند، د نییشما تع نیکه والد یبا مالقاتکنندگان •
 باطل کنند.

•  

 :دیهست تهایمسئول نیا یدارا ن،یو والد ماریبه عنوان ب
 

 .دیسؤال بپرس د،یشویرا متوجه نم ندیگویاگر آنچه درباره درمان به شما م •

 .دیرا ارائه ده ماریو کامل درباره موضوعات مربوط به سالمت ب قیاطالعات دق •

 .دیدنبال کن دیبا آن موافق هست تانیدرمان میرا که خود و ت یدرمان یبرنامهها و دستورالعملها •

 .دیدرد با پزشک خود صحبت کن تیریدرباره انتظارات خود از درد و مد •

 .دیمالحظهگر باش ماران،یب ریدر مورد سا •

 .دیکن تیرا رعا مارستانیو مقررات ب نیقوان •

 .دیرا گزارش ده ماریب تیدر وضع رمنتظرهیغ راتییحسشده در درمان و تغ یسکهایر •
 

 
 :دیافراد صحبت کن نیکه با ا میکنیم هیتوص

 
 پزشک کودک شما. ایپرستار  •

 .یمسئول پرستار ای ریمد •

 .2273-456-214( به شماره Care Lineمراقبت )مسئول روابط مهمانان در خط  •

 (.7000-456-214آخر هفته به شماره  ایپرستار ناظر )در طول شب  •

 
کنید که حقوق شما به عنوان بیمار رعایت نشده است، این حق را دارید که نزد کمیته رسیدگی به شکایات اگر شما یا خانواده شما احساس می

Children’s Health  توانید نزد یکی از ادارات زیر شکایت طرح کنید.کنید و پاسخ کتبی دریافت نمایید؛ همچنین میشکایت طرح 

 
 توانید با ادارات زیر تماس بگیرید:کند، میبه مشکالت شما توجه یا رسیدگی نمی Children’s Healthکنید که اگر حس می

 



The Joint Commission Office of Quality and Patient Safety 
One Renaissance Boulevard 

Oakbrook Terrace, Illinois 60181 
patientsafetyreport@jointcommission.org 

 
Health Facility Compliance Group 

(MC 1979) 
Texas Department of State Health Services 

P.O. Box 149347 
Austin, Texas 78714 

hfc.complaints@dshs.state.tx.us 
 خط ویژه شکایت 1-888-973-0022
 فکس 1-512-834-6653
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