
املبادئ التوجيهية

ت�صف هذه املبادئ الثالث كيف تنطبق هذه ال�رشعة 

على نظام ال�صحة الأو�صرتايل. 

  1
ن من احل�صول على  لكل �صخ�ص احلق يف التمكُّ

العناية ال�صحية واأن هذا احلق اأحد اأهم بنود 

ال�رشعة ويدخل يف �صميمها.

  2
تلتزم احلكومة الأو�صرتالية باتفاقيات حقوق 

الإن�صان الدولية والتي تعرتف بحق كل فرد 

للح�صول على ال�صحة البدنية والعقلية وفق اأعلى 

املعايري املمكنة.

  3
ر  ن املجتمع الأو�صرتايل من �صعوب تتحدَّ يتكوَّ

من ثقافات واأمناط حياتية متنوعة وُتِقر هذه 

ع وحترتمه. ال�رشعة بهذا التنوُّ

ت�صف ال�رشعة الأو�صرتالية حلقوق العناية ال�صحية حقوق املر�صى والأ�صخا�ص الآخرين الذين ي�صتعملون نظام ال�صحة الأو�صرتايل. اإن هذه احلقوق �رشورية 

مة لك رفيعة اجلودة وتراعي ال�صالمة، ب�رشف النظر عن مكان تقدمي هذه العناية ومتى يتم ذلك. اإنطالًقا من احلر�ص على اأن تكون العناية املُقدَّ

وُتِقر ال�رشعة باأن الأ�صخا�ص الذين يح�صلون على العناية ال�صحية والآخرين الذين يقدمونها يلعبون دوًرا بالغ الأهمية يف بلوغ واإحراز حقوق العناية 

ال�صحية. وُتتيح ال�رشعة للمر�صى، وامل�صتهلكني والعائالت، واملُعتنني باملر�صى، وخدمات العناية ال�صحية، فر�صة للم�صاركة يف فهم وا�صتيعاب حقوق 

الأ�صخا�ص الذين يح�صلون على العناية ال�صحية. وهذا الأمر ي�صاعد اجلميع على العمل �صوًيا من اأجل نظام �صحي نوعي اجلودة وماأمون. كما اأن ال�رشاكة 

الفعلية بني املر�صى واملُ�صتهلكني وُمقدمي العناية ال�صحية م�صاألة بالغة الأهمية كي يتمكن اجلميع من اإحراز اأف�صل النتائج املمكنة.

 ال�سرعة الأو�سرتالية 

حلقوق العناية ال�سحية

ماذا ميكن اأن اأتوقعه من نظام ال�سحة الأو�سرتايل؟

ال�سالمة

الإحرتام

ل التوا�سُ

امل�ساركة

اخل�سو�سية

التعليق واملالحظة

احل�سول على اخلدمات

 للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة

www.safetyandquality.gov.au

ماذا يعني ذلك؟حقوقي

 ميكنني احل�صول عل اخلدمات التي ُتعالج اأمتتع باحلق يف احل�صول على العناية ال�صحية.

اإحتياجاتي ال�صحية.

اأمتتع باحلق يف اأن اأُعامل باإحرتام وكرامة 

ومراعاة م�صاعري.

مة يل باإحرتامها يل  اإن تت�صم العناية املُقدَّ

ولثقافتي ومعتقداتي وقيمي و�صماتي 

ال�صخ�صية.

يل احلق يف اأن يتم اإعالمي عن اخلدمات والعالج 

واخليارات والتكاليف بطريقة وا�صحة 

و�رشيحة.

اأن اأح�صل على معلومات �رشيحة ويف اأوانها 

حول العناية ال�صحية بي بطريقة ميكنني 

ا�صتيعابها وفهمها.

يل احلق يف اأن اأ�صارك يف القرارات واخليارات 

حول العناية بي.

 ميكنني امل�صاركة يف القرارات واخليارات 

 حول العناية بي والتخطيط للخدمات 

ال�صحية.

يل احلق يف اخل�صو�صية واأن يتم التعاطي مع 

معلوماتي ال�صخ�صية ب�رشية وكتمان.

 اإحرتام خ�صو�صيتي ال�صخ�صية واحلفاظ 

عليها و�صمان �رشية معلوماتي ال�صحية 

ال�صخ�صية واملعلومات الأخرى خا�صتي.

يل احلق يف رفع املالحظات والتعليق على العناية 

التي ح�صلت عليها وُمعاجلة ما اأطرحه من 

مالحظات وخماوف.

با�صتطاعتي التعليق اأو رفع ال�صكوى حول 

العناية بي واأن ُتعالج خماويف ومالحظاتي 

بطريقة مالئمة ويف اأوانها.

يل احلق يف احل�صول على خدمة �صحية رفيعة 

اجلودة وماأمونة.

 اأن اأح�صل على خدمات �صحة رفيعة اجلودة 

وتزويدي بالعناية املهنية من ِقَبل من يتمتعون 

باملهارات والكفاءة.
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