CONSENT TO CARE AND TREATMENT
الموافقة على الرعاية والعالج
العالج الطبّي : MEDICAL TREATMENTأنا ،الموقع أدناه ،أوافق وأسمح للطبٌيب المعالج ومن يعنيه ،فاللي مد ٌيدكال سنتر وموظفٌيه وكل األشخاص ٌ
الذين ٌيقدمون ًل الرعا ٌية أن ٌيؤمنوا ًل العالج والرعا ٌية
ً
مكوثي ًفي المستشفى أو عيادةٌ ناتوركٌ .يتضمن ذلك وال ٌينحصر بالفحوصات والمعا ٌينات والبنج وصور األشعة والعالجات الط ٌبية والجرا ٌحية وكل اإلجراءات الالزمة .أنا أتفهم أ ّنه عند
الالزمة والمتوفرة لًي خالل
موافقت بط ٌريقة ٌ
ً
خطية.
توقيعي على تلك الموافقة ،أسمح لهم بعالجً طال ما أنا أطلب الرعا ٌية من فا ًل ٌميدكال سنتر أو حتى أسحب
أنا أتفهم أن رعايتي تحت تصرف أطبّا ًئي المعال ٌجين الذين قد ال يكونون موظفون أو عمالء لفالًي ٌميدكال سنتر ولكن قد ٌكونون أطباء مستقلٌين وفالًي ميدكال سنتر ليست مسؤولة عن أعمالهم أو إغفالهم أو أي عمل أو
ٌ
أعطيت لي بخصوص ن ٌتيجة العالج أو الفحوصات فً فا ًل ميدكال سنتر
إغفال ٌنتج عن اتباع تعلٌيماتهم .أنا على يقين أن ممارسة الطب لٌيست علم دقٌيق وأقر أن لٌيس هناك ضمانات أو وعود
ً
في حال تعرض أحد موفري الرعا ٌية الص ٌحية لمالمسة د ًّم أو سائل من جس ًم بط ٌريقة قد تشكل خطر انتقال عدوى تنتقل بالدم خالل وجودي ًفي المستشفىٌ ،زيارة المكتب أو ال ٌعيادات الخار ٌجية ،فإ ّننً
أعط
ً
إصابت بمرض اإلٌيدز وذلك دون التوجب ع ًل بدفع تكالٌ ٌيف الفحص ،بهدف التمكن من عالج الموفر بسرعة .أنا أسمح بإعطاء تلك المعلومات لعامل الرعاية الصحية الم ّعرّض للخطر والجهة
موافق ًتي للتأكد من
ال ًتي توفر الرعاية الصحية له .

التصوير :PHOTOGRAPHSأنا أسمح بأخذ ونسخ واستعمال الصور المرتبطة بتش ٌخيصي  ،رعايتي وعالجي و يتضمن ذلك اإلجراءات الجراحيه ( ًفي فالي ميدكال سنتر بشرط ّاال تعرف هويتي
ضمّن استعمال أشرطة الفٌديو ،التلفاز والتصوير الرقمي يمكن لتلك الصور أن تكون من ضمن الملف الط ًّبي .
.الصور قد تت ّ

الموافقة لتلقي العالج عبر تلميذ أخصّائي بالطب  :CONSENT TO TREATMENT BY STUDENT MEDICAL PROFESSIONALلدى فا ًل ٌميدكال سنتر ٌسياسة التعليم الطبي المتواصل
ول ٌديها تالميذ في الطب والتم ٌريض والعلوم شبه الط ٌبية يراقبون أو يشاركون ًفي الرعا ٌية المؤمنة للم ٌريض .أنا أتفهم أن ذلك قد يشمل إجراءات جراحية ،إجراءات ألخذ صور األشعة ،فحص األنسجة وجوانب أخرى
من رعايتي .أنا أتفهم أيضا أ ّنه خالل جميع األوقات ستكون تلك اإلجراءات تحت مراقبة وموافقة أطبائي و  /أو اخصّائي الرعا ٌية المرخ ٌ
صين حسب المستوى الذي يرونه مناسبا وضروري .أنا أوافق على مراقبة
ومشاركة تال ٌميذ الطب والعلوم شبه الطبية في الرعاية المؤمنة لي عند وجودي كم ٌريض في فالي مديكال سنتر.

إشعار إلى مرضى األمومة  :NOTICE TO MATERNITY PATIENTSموافقتي اليوم هي لعالجي وعالج طفلي تتضمن العالج الذي قد أتلقاه اليوم وأي عالج مستقبلي مرتبط بحملي ًفي الوقت الحاضر
حتى إنجابي .

حقوق المريض ومسؤولياته  :PATIENT RIGHTS AND RESPONSIBILITIESأنا اقر باني استلمت نسخة من حقوق المريض ومسؤولياته الخاصة بي .
إشعار إلى مرضى العيادات الخارجية  :NOTICE TO OUTPATIENTSإذا كانت ٌزيارتك الٌوم من ضمن سلسلة عالجات فً العيادات الخارجٌيه ،سنطلب منك موافقتك لرعاٌية وخدمات العٌادات الخارجية
مّرّ ة واحدة خالل السنة.
استالم البريد اإللكتروني  :RECEIPT OF ELECTRONIC MAILأقرّ أ ّنه بإعطائي عنوان بريدي اإللكتروني أنا أسمح فقط لفالي ميددكال سنتر بأن تبعث لي بالترويج لمواد صحيوإعالنات لرعاٌية
ً
معلومات الشخصٌية لن تباع أو تعطى ألي طرف آخر.
المريض.
توجيهات مسبقة  /وصية قائمة  :ADVANCE DIRECTIVES/LIVING WILLأنا أقّرّ أنني استلمت المعلومات المتعلقة بالتوجيهات المسبقة والوكالة الدائمة للرعاٌية الصحية.
ممتلكات المريض  :PATIENT PROPERTYأنا على يقين أن فالي ميدكال سنتر ل ليست مسؤولة عن فقدان أو أي ضرريصيب ممتلكاتي الخاصة ّإال إذا وضعت في الخزنة.

أنا أقرّ أنني قرأت المذكور أعاله وأفهم محتواه .تم اإلجابة على أسئلتي بطريقة ترضيني .أنا أوافق على العالج والرعاية في فالي ميدكال سنتر.
أنا أقرّ أنني استلمت إشعار حقوق المريض ومسؤولياته والمعلومات المتعلّقة بالتوجيهات المسبقة.
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