
حقوق ومسؤولیات المریض
میثاق حقوق ومسؤولیات خدمة األفراد

LANAلـمھًماعمیًالبصفتك LIFE CARE،التالیة:بالحقوقوعائلتكأنتتتمتع

LANAقبلمنإلعالمك.1 LIFE CAREالعربية(باللغتينمكتوبةنسخةعلىوالحصولومسؤولياتكحقوقك

سيتم توفير مترجم لضمان الفهم الكامل لهذه الحقوقواإلنجليزية) عند قبولك في خدماتنا. إذا لزم األمر ،

LANAجميعقبلمنالشخصيةمعتقداتكوقيمكواالحترامالرعايةمنمستوىأعلىلتلقي.2 LIFE CARE

المنزلیة المقترحة. یجب أن یتم التوقیع على ھذا منأن یكون أبلغ و / أو موافقة عامة على جمیع خدمات الرعایة.3

األھلیة القانونیة الكاملة للموافقة شخصًیا (على سبیلقبلك أو من قریبك من الدرجة األولى. إذا كنت تفتقر إلى

الرابعةالدرجةحتىأقاربھمنالموافقةأخذفسیتم،الموافقة)منحكیتملمأوعاًما18منأقل،المثال

من قبل األفراد المرخصین وأعضاء الفریق المختصالحصول على أعلى المعاییر المھنیة حیث یتم تقدیم الرعایة.4

متعدد التخصصات

LANAممارسةنطاقوضمنالمتاحةاألدلةأفضلإلىتستندالتيالرعایةلتلقي.5 LIFE CARE.

والجسدیة واإلھمال و اختالس الممتلكات.أن یكون خالیاً من اإلساءة اللفظیة والعقلیة والجنسیة.6

LANAموظفوویحافظسریریةإجراءاتأيأثناءالخصوصیةلتلقي.7 LIFE CAREسریتك.علىدائًما

LANAإلىحاجةھناككانتإذاكاملشرحلتلقي.8 LIFE CAREخدمتنامنتسریحك/لنقلك

عند الطلب ، یمكنك الوصول إلى سجالتك الطبیة..9

لدیك ، من خالل تقدیم الممارسات القائمة على األدلة.الحق في الحصول على خطة تقییم وإدارة مناسبة ألي ألم.10

LANAمعبعقدهالمتعلقةالتكالیفبجمیععلمعلىلتكون.11 LIFE CARE،مفصلةفاتورةالطلب)(عندولتلقي

توضح جمیع الرسوم.

أطبائنا حتى وصول خدمات الطوارئفي حالة الطوارئ ، ستتلقى دعم الحیاة األساسي من قبل.12

رعایة حول كیف نخطط لتلبیة احتیاجات الرعایة الخاصةلتلقي تقییم مفصل للقبول في خدماتنا والحصول على خطة.13

بك

ساعة.48قبلإشعارتقدیمخاللمنعلیھاالمتعاقدالعملساعاتتعدیلأوإنھاءفيالحقلدیك.14

ھذا الموقف ، فإن أطبائنا یعلمونك بالمخاطر المحتملةلدیك الحق في رفض أي رعایة یقدمھا أطبائنا. إذا نشأ.15

منك التوقیع على نموذج لھذا الرفض.المرتبطة بعدم اتباع خطة الرعایة الموصى بھا ویطلبون



LANAتنص LIFE CAREالتالیة:المسؤولیاتلھالخدمةتقدیمیتمالذيالشخصأنعلى

LANAبشركةالخاصةواللوائحالسیاساتجمیعاحترام.1 LIFE CARE

LANAجمیعقبلمنالشخصیةومعتقداتكقیمكواالحترامالرعایةمنمستوىأعلىلتلقي.2 LIFE CARE.

LANAموظفيجمیعلمعاملة.3 LIFE CARE.باحترام

الوظیفي لھم ، مثل مجالسة األطفال ، والغسیلعدم مطالبة موظفینا بأداء واجبات منزلیة خارج الوصف.4

والتنظیف.

وتقدیم تقریر طبي حدیث أو ملخص خروج یتضمنلتقدیم معلومات صادقة وشاملة فیما یتعلق بتاریخك الطبي.5

جمیع األدویة الحالیة.

في المنزل.لتوفیر وصفة طبیة حدیثة لجمیع األدویة التي یتم تناولھا.6

الرعایة المتفق علیھا.أن یكون مسؤوالً عن أي عواقب ناتجة عن عدم اتباع خطة.7

LANAلـمستحقةمالیةالتزاماتأيدفعلضمان.8 LIFE CAREالفور.على

LANAإلخطار.9 LIFE CAREھذااألصلي.العقدفيالمدرجالعنوانبخالفمسكنلتغییرتخططكنتإذا

الالزمة إلحضار ممرضتك إلیك.لضمان اكتمال تقییم المخاطر وأیًضا لترتیب اللوجستیات

ھذا ال یغطیك إال أثناء تواجدك في المنزل. في حالةإذا كان تأمینك یغطي التمریض المنزلي الخاص بك ، فإن.10

إال إذا كنت ترغب في االستمرار بموجب أساس الدفعالدخول إلى المستشفى ، ستتوقف خدمات الرعایة المنزلیة

، فإن ھذا یغطیك فقط أثناء وجودك في المنزل. فيالخاص إذا كان تأمینك یغطي التمریض المنزلي الخاص بك

إال إذا كنت ترغب في االستمرار بموجب أساسحالة الدخول إلى المستشفى ، ستتوقف خدمات الرعایة المنزلیة

الدفع الخاص

منالمقدمةالخدماتبخصوصاستفسارأوسؤاللدیككانإذا LANA LIFE CARE ، االتصالیمكنك

أو0545817683الرقمعلىالسریریةالعملیاتبمدیر contact@lanalifecare.com ویمكنك

المتحدةالعربیةاإلمارات،دبيفيمكاتبنازیارةأیًضا .


