
  
 

YOUR PATIENT RIGHTS AND RESPONSIBILITIES 
Welcome to TriHealth and thank you for choosing us to be your healthcare provider. By 
talking to your caregivers and participating in planning your care, you will help make sure 
the care you receive respects your wishes and values. These rights and responsibilities 
apply to the adult patient and to the infant, child and adolescent patient and their parents 
or guardians. 

 حقوق المرضى ومسؤولیاتھم
ونشكرك على اختیارك لنا لنكون مقدم الرعایة الصحیة لك. ویرجى العلم أنك ستساعد   TriHealthیسرنا أن نرحب بك في 

في ضمان اتساق الرعایة المقدمة لك مع رغباتك وقیمك، وذلك عندما تتحدث مع مقدمي الرعایة وتشارك في إعداد خطط  
لحقوق والمسؤولیات التالیة على المریض البالغ وعلى المریض الرضیع والطفل والمراھق ووالدیھ  طبق اك. تنالرعایة المقدمة ل

 أو األوصیاء علیھ. 
 

AS A PATIENT, YOU HAVE THE RIGHT TO: 
 من حقك كمریض أن:

1. Be told about your rights and responsibilities before you get treatment and care 

 سؤولیاتك قبل تلقي العالج والرعایة بحقوقك وم یتم إعالمك .1
2. Ask the Patient Representative to help you understand your rights and responsibilities 

 تطلب من ممثل خدمات المرضى مساعدتك في التعرف على حقوقك ومسؤولیاتك .2
3. Be treated with respect and dignity 

 رام والتقدیرمعاملة تتسم باالحتتتلقى  .3
4. Be free from any form of discrimination based on race, ethnicity, culture, language, 

socioeconomic status, religion, gender identity or expression, age, national origin, 
sexual orientation, disability or method of payment. 

العرق أو األصل أو الثقافة أو اللغة أو الحالة االجتماعیة واالقتصادیة   أشكال التمییز بسببتتعرض ألي شكل من  ال .4
أو الدین أو الھویة الجنسیة أو التعبیر الجنسي أو العمر أو األصل القومي أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة أو طریقة  

 الدفع. 
5. Ask that a family member (or representative of your choice) and your doctor be told 

that you have been admitted to the hospital 
 تطلب أن یتم إخبار أحد أفراد العائلة (أو أي شخص یمثلك تختاره) وطبیبك بأنك قد دخلت إلى المستشفى .5

6. Have the visitors you name, including your spouse, domestic partner (or same sex 
domestic partner), a family member or friend. You can agree to or limit your visitors at 
any time. 

تحدد أسماء الزائرین الذین ترغب في زیارتھم لك، بما في ذلك الزوج/الزوجة أو الشریك المنزلي (أو الشریك المنزلي   .6
 د الزیارات في أي وقت. قة على استقبال الزائرین أو تقییالعائلة أو صدیق. ویحق لك المواف من نفس الجنس) أو أحد أفراد 

7. The presence of a support individual of your choice, unless that person’s presence 
infringes on other’s rights, safety or it interferes with medical care. 

حقوق اآلخرین أو سالمتھم ما لم یكن وجود ذلك الشخص ینتھك تاره یقدم لك ما تحتاجھ من دعم، یتواجد معك فرد تخ .7
 أو یتداخل مع الرعایة الطبیة. 

8. Know the name and role of your caregivers, including doctors and students 
 تعرف أسماء مقدمي الرعایة وأدوارھم، بما في ذلك األطباء والطالب .8

9. Get information in words you can understand. This includes help (at no charge) with 
language interpretation or help for hearing impairment 

االستعانة (بدون أي تكلفة) بخدمات الترجمة أو المساعدة في حالة  تتلقى المعلومات بعبارات یمكنك فھمھا؛ ویشمل ذلك  .9
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10. Expect that all information and communication about your care is kept confidential 
 تتوقع الحفاظ على سریة كل المعلومات واالتصاالت المتعلقة بالرعایة التي تتلقاھا  .10

11. Set a goal about managing your pain with your doctors and nurses 
 لمتحدد مع األطباء وطاقم التمریض الوضع المستھدف بشأن التعامل مع األ .11

12. Get information from your doctor about your illness, treatment and outlook 
 تتلقى معلومات من طبیبك حول مرضك وعالجك والوضع المتوقع مستقبالً  .12

13. Get information about a surgery or procedure your doctor is planning before you agree 
to it including what will happen if you say no to it 

تتلقى معلومات حول الجراحة أو اإلجراء الذي یخطط لھ طبیبك قبل الموافقة علیھ، بما في ذلك ما سیحدث إذا رفضت القیام   .13
 بھ

14. Agree to or refuse treatment that involves research or experimental treatments 
 بذلك أبحاث أو عالجات تجریبیة أو ترفض القیام توافق على الخضوع لعالج ینطوي على إجراء  .14

15. Ask and pay for a second opinion from another doctor 
 تطلب رأیًا ثانیًا من طبیب آخر وتدفع مقابل ذلك .15

16. Make decisions with your doctor about using the machines that keep a person alive 
 ألشخاص على قید الحیاةشأن استخدام األجھزة التي تبقي اتأخذ قرارات بالتعاون مع طبیبك ب .16

17. Make an advance directive about treatment (a living will or health care power of 
attorney) and name someone to make decisions for you when you are unable 

كیل رسمي بالتدابیر الطبیة بشأن البقاء على قید الحیاة أو توتقدم توجیًھا طبیًا مسبقًا حول العالج (وصیة تتعلق  .17
 ال یمكنك القیام بذلكللرعایة الصحیة) وتحدد اسم شخص یكون منوًطا بھ اتخاذ القرارات نیابة عنك عندما 

18. Ask about giving your organs and tissue if you want to donate them 
 ، إذا كنت ترید التبرع بھاتطرح أسئلة بشأن منح أعضائك وأنسجتك .18

19. Ask for help from the Ethics Committee about hard treatment choices 
 ارات العالج الصعبةتطلب المساعدة من لجنة األخالقیات بشأن خی .19

20. Have visitors, mail and telephone calls unless it is needed for your care to limit them. 
The team will include you in the decision and explain it so you can understand. 

تتطلب رعایتك الحد من ھذه األمور. وسیقوم الفریق تستقبل الزائرین وتستخدم البرید وتجري المكالمات الھاتفیة، ما لم  .20
 بإشراكك عند اتخاذ قرار بھذا الشأن وشرحھ لك حتى تتمكن من فھم الوضع. 

21. Have your cultural or religious needs supported when the hospital can do it 
 ستشفى القیام بذلكتتلقى دعًما بشأن احتیاجاتك الثقافیة أو الدینیة، إذا كان بإمكان الم  .21

22. Be moved to another hospital or place for care when medically needed 
 ایة، إذا كانت ھناك حاجة طبیة لذلك یتم نقلك إلى مستشفى آخر أو مكان آخر للرع .22

23. Expect care that is based on evidence, research and medical standards 
 تند إلى األدلة واألبحاث والمعاییر الطبیةتتوقع الحصول على رعایة تس .23

24. Expect continuity of care and get help in planning after-hospital care 
 مساعدة بشأن التخطیط للرعایة بعد الخروج من المستشفىلرعایة وتلقي التتوقع استمرار ا .24

25. Ask to see your health information 
 تطلب االطالع على المعلومات الصحیة الخاصة بك .25

26. Agree or refuse to be in films, recordings or pictures not needed for your care 
 تسجیالت أو صور لیست الزمة لرعایتك أو ترفض ذلك توافق على الظھور في أفالم أو  .26

27. Expect reasonable safety while you are in TriHealth hospitals and locations 
 ومقراتھا TriHealthتتوقع توفر مستوى معقول للسالمة أثناء تواجدك في مستشفیات  .27
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28. Be free from restraint or seclusion that is not medically needed 
 ال تخضع إلجراءات التقیید أو العزل التي ال توجد حاجة طبیة لھا .28

29. Access protective services such as guardianship, child or adult protective services 
 لبالغین رات الطبیة أو خدمات حمایة األطفال أو اتحصل على خدمات للحمایة، مثل خدمات الوصایة التخاذ القرا .29

30. Know about how to complain or file a grievance about your care or service to the 
caregiver, manager of Patient Relations department 

 مدیر قسم عالقات المرضى مقدم الرعایة، و تتعرف على كیفیة تقدیم شكوى أو تظلم بخصوص الرعایة أو الخدمة إلى  .30
31. Know how to complain to the Ohio Department of Health or to the Joint Commission 

) أو إلى اللجنة  Ohio Department of Healthتتعرف على كیفیة تقدیم شكوى إلى إدارة الصحة في أوھایو ( .31
 )Joint Commissionالمشتركة (

32. Get information about relationships between TriHealth and services you are referred to 
 وجھات تقدیم الخدمات التي تتم إحالتك إلیھا TriHealthتحصل على معلومات حول العالقات بین  .32

33. An explanation of your bill and receive information about financial aid 
 معلومات حول المساعدات المالیةتتلقى شرًحا لفاتورتك وتحصل على  .33

34. Be informed of your Medicare benefit rights if you receive Medicare insurance 
 إذا كنت تتمتع بتغطیة ھذا التأمین الصحي   Medicareیتم إعالمك بالحقوق المتاحة لك بموجب استحقاقات التأمین الصحي  .34

 
AS A PATIENT YOUR RESPONSIBILITIES ARE TO: 

 المسؤولیات الواقعة علیك كمریض:
1. Be considerate of the rights of other patients and TriHealth personnel; follow hospital 

policy about visitors, telephone use, no-smoking and respecting hospital and 
personal property. 

ستخدام الھاتف ؛ وتتبع سیاسة المستشفى بشأن الزائرین واTriHealthأن تراعي حقوق المرضى اآلخرین وموظفي  .1
 وعدم التدخین وتحترم ممتلكات المستشفى والممتلكات الشخصیة. 

2. Provide to the best of your knowledge accurate and complete information about your 
symptoms, past illnesses, hospitalizations, medications and other matters relating to 
your health or plan of care. This includes reporting any unexpected changes in your 
condition. 

بھا  أن توفر، حسب معرفتك، معلومات دقیقة وكاملة عن األعراض التي تشعر بھا واألمراض السابقة التي أصبت .2
تتعلق بصحتك أو خطة الرعایة.   وحاالت دخولك المستشفى في السابق واألدویة التي تتناولھا، وغیر ذلك من األمور التي

 ویشمل ذلك اإلبالغ عن أي تغییرات غیر متوقعة في حالتك. 
3. Ask your doctor or nurse what you can expect regarding pain management and to 

help your doctor and nurse with your pain management. 
وقعھ بخصوص التعامل مع األلم وتساعد طبیبك وأفراد التمریض في  أن تسأل طبیبك أو أفراد التمریض عما یمكنك ت .3

 التعامل مع األلم.
4. Cooperate with your doctors, nurses and other care givers in your diagnosis and 

treatment. 
 أن تتعاون مع األطباء وأفراد التمریض وغیرھم من مقدمي الرعایة في التشخیص والعالج. .4

5. Ask questions when you do not understand the explanation about your care or 
services 

 أن تطرح أسئلة عندما ال تفھم الشرح حول الرعایة أو الخدمات التي یتم تقدیمھا لك .5
6. Be responsible for your actions if you refuse treatment or do not follow doctor 

instructions 
 سؤوالً عن أفعالك إذا رفضت العالج أو لم تتبع تعلیمات الطبیبأن تكون م .6

7. Tell your doctor or nurse if you think you will not be able to follow doctor’s orders. 
 طبیبك أو أفراد التمریض إذا كنت تعتقد أنك لن تتمكن من اتباع أوامر الطبیب.أن تخبر  .7

  



 
8. Give the hospital a copy of your advance directive, or DNR Comfort Care or DNR 

Comfort Care Arrest information, if you have one 
المسبق أو تعلیماتك بشأن عدم اتخاذ تدابیر اإلنعاش مع توفیر أن تقدم إلى المستشفى نسخة من توجیھك الطبي  .8

 ت قد أعددت ھذه التوجیھات والتعلیماتالراحة أو اتخاذ تدابیر اإلنعاش مع توفیر الراحة، إذا كن
9. Give the hospital the information it needs for your insurance and/or payment of your 

bill . 
 تشفى المعلومات التي یحتاجھا بشأن التأمین الخاص بك و/أو دفع الفاتورة.أن تقدم إلى المس .9

 
You can listen to these rights and responsibilities by calling 862-4620. A copy of the 
complete corporate policy or a copy of this handout is available in Braille and in Spanish 
through the Patient Relations Departments at Bethesda North Hospital and at Good 
Samaritan Hospital. 

 
تتوفر نسخة من سیاسة الشركة   .4620-862ھذه الحقوق والمسؤولیات عن طریق االتصال بالرقم   یمكنك االستماع إلى

وبطریقة برایل من خالل أقسام عالقات المرضى في مستشفى الكاملة أو نسخة من ورقة العمل ھذه باللغة اإلسبانیة 
Bethesda North Hospital  ومستشفىGood Samaritan . 

 
Please tell your caregiver your suggestions, concerns, or complaints about patient care 
and patient safety. This will help us give you excellent service. You are a member of the 
health care team and we are committed to meet your specific requests and needs. The 
Patient Relations Department works with management in responding to your complaints 
or concerns about patient care and patient safety in the hospital or any of the TriHealth 
facilities. 

تھم. سیساعدنا ذلك في تقدیم  یرجى إعالم مقدم الرعایة باقتراحاتك أو مخاوفك أو شكاواك المتعلقة برعایة المرضى وسالم
خدمة أفضل لك. أنت عضو في فریق الرعایة الصحیة ونحن ملتزمون بتلبیة طلباتك واحتیاجاتك الخاصة. یعمل قسم عالقات 

مرضى مع اإلدارة على االستجابة لشكاواك أو مخاوفك بشأن رعایة المرضى وسالمتھم في المستشفى أو أي من مرافق  ال
TriHealth . 

If you wish to report a complaint you may contact the Patient Relations Department at 
Bethesda North 865-1115 or Good Samaritan 862-2582. You may also contact the Ohio 
Department of Health, 246 North High Street Columbus, Ohio 43215, 1-800-342-0553, 
TDD 1-614-752-6490, or The Joint Commission @ 1-800-994-6610, or E-mail: 
www.jointcommission.org. Or you may contact the Center for Medicare Services (CMS) 
1-800-633-4227 (TTY 1-877-486-2048), www.medicare.gov. 

على   Bethesda Northى إذا كنت ترغب في اإلبالغ عن شكوى، یمكنك االتصال بقسم عالقات المرضى في مستشف
یمكنك أیًضا االتصال بإدارة   .2582-862على الھاتف رقم   Good Samaritanأو مستشفى  1115-865الھاتف رقم  

 North High Street 246) من خالل مقرھا في Ohio Department of Healthالصحة في أوھایو (
Columbus, Ohio 43215   و خدمة الھاتف لضعاف السمع أ ،0553-342-800-1أو الھاتف رقمTDD 1-614-

أو عبر البرید اإللكتروني:  ،6610-994-800-1) على الرقم  Joint Commission؛ أو اللجنة المشتركة (752-6490
www.jointcommission.org .أو یمكنك االتصال بمركز خدمات الرعایة الصحیة )Center for Medicare 

Services  (خدمة الھاتف النصي  4227-633-800-1) على الرقمTTY 1-877-486-2048 والموقع اإللكتروني ،(
www.medicare.gov . 
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