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 NOT A MEDICAL RECORD DOCUMENT   لیست وثیقة من السجل الطبَي 

شكرا الختیارك طب میتشیجان إلحتیاجاتك للرعایة الصحیة. كمریض یتلقى الرعایة في طب میتشیجان, نود أن تتعرف على حقوقك كمریض في 
تك, مرحلة مبَكرة من رعایتك. تتضمن ھذه الحقوق, إضافةً إلى أمور أخرى, المعاملة بتقدیر واحترام, والمشاركة في اتخاذ القرارات حول رعای

    خصوصیة معلوماتك الصحیة, وتعیین األفراد الذین یمكنھم زیارتك أو المشاركة في رعایتك. وحمایة

Thank you for choosing Michigan Medicine for your health care needs. As a patient receiving care at Michigan 
Medicine, we want you to know the rights you have as a patient early in your care. These rights include, 
among others, respectful and considerate treatment, involvement in making decisions about your care, 
privacy of your health information, and designating the individuals who can visit you or be involved in your 
care. 

قوم ینحن ال نتسامح مع التحرش او التمییز او السلوك المسيء. ال  ذه القیم،والشمول. لتعزیز ھ المساواةطب میتشیجان ھو مكان متنوع یدعم ثقافة 
ھویة میتشیجان بتعیین موظفین على اساس العرق او اللون او االصل القومي او االعمر او الحالة االجتماعیة او الجنس او التوجھ الجنسي او الطب 

 لخیاراتیمكن االستجابة  ال ف.سواء للمریض او للموظ الحالة كجندي اسبقن او دین او الطول او الوزاو التعبیر الجنسي او االعاقة او الالجنسیة 
.المشروعة الخصوصیة الجسدیةتوفیر وسائل للراحة متعلقة بمشاكل المریض المبنیة على الخصائص النمطیة، ولكن یمكن   

Michigan Medicine is a diverse place that endorses a culture of equity and inclusion. In order to reinforce 
these values, we do not tolerate harassment, discrimination, or abusive behavior. Michigan Medicine does not 
assign staff to patients on the basis of race, color, national origin, age, marital status, sex, sexual orientation, 
gender identity, gender expression, disability, religion, height, weight, or veteran status of either the patient 
or staff. A patient’s preference based on stereotyped characterizations shall not be honored. However, 
accommodations can be made for legitimate bodily privacy concerns. 

یحترم طب میتشیجان المرضى واألسر ویعتبرھم مركز الرعایة. 

Michigan Medicine honors patients and families as the center of care. 

 Access to Respectful Care الحصول على الرعایة المتمیزة باالحترام
یستمع مقدموا الرعایة الصحیة إلى وجھات نظر وخیارات المرضى واألسرة. یتم شمل معرفة المریض واألسرة وقیمھم ومعتقداتھم وخلفیاتھم 

الثقافیة في التخطیط وتقدیم الرعایة. 

Healthcare providers listen to and honor patient and family perspectives and choices. Patient and family 
knowledge, values, beliefs and cultural backgrounds are incorporated into the planning and delivery of care. 

 :You will receive necessary care regardless of your سوف تتلقى الرعایة الالزمة بغض النظر عن:•

o  العرق race       
o  الجنس, الھویة الجنسیة, والتعبیر الجنسيsex, 

gender identity and gender expression 
o اللونcolor 
o  الدیانة أو العقیدةreligion or creed 
o الوطنیة أو النسب األصول 

 national origin or ancestry 

o العمرage 
o  الحالة االجتماعیةmarital status 
o  المیول الجنسیةsexual orientation 
o اإلعاقةdisability 
o  الطول أو الوزنheight or weight  
o الوضع كجندي أسبقveteran status 
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كمریض لدى طب میتشیجان, لدیك الحق لــ: 

As a Patient at Michigan Medicine, You Have the Right to: 

 الحصول على وسائل الراحة المعقولة إذا كنت شخصا من ذوي االحتیاجات الخاصة. •

Receive reasonable accommodations if you are a person with special needs 

 الحصول على وسائل الراحة المعقولة لممارساتك الدینیة. •

Receive reasonable accommodations for your religious practices.  

  الحصول على رعایة متمیزة باالحترام في بیئة خالیة من التدخین •

Receive considerate and respectful care in a smoke-free environment. 

التحدث على انفراد مع من تشاء أثناء تواجدك في المستشفیات أو مراكز الرعایة الصحیة إال إذا لم یرى مقدم رعایاتك أن ذلك في  •
 مصلحة وضعك الصحي. 

Speak alone with anyone you wish while in the hospitals or health centers unless your health care provider 
determines it is not in your best medical interest. 

قبول أو رفض الزیارات من أي شخص تختاره ما لم یضر بك حضور الزائر أو بحقوق اآلخرین والسالمة أو الصحة. ویشمل ذلك أفراد  •
من الزوار. لدیك الحق في سحب األسرة أو الزوج أو الشریك المحلي (بما في ذلك الشریك المحلي من نفس الجنس) أو أي نوع آخر 

 (إلغاء) تصریح الزیارة في أي وقت. إذا كان المریض قاصراً فأنھ یمنح ھذا الحق للوالدین أو األوصیاء القانونیین الذین لھم ھذا الحق.

Accept or refuse visits from anyone you choose unless the visitor's presence compromises yours or others' 
rights, safety or health. This includes family members, a spouse, a domestic partner (including a same-sex 
domestic partner) or any other type of visitor. You have the right to withdraw (cancel) a consent to visitation 
at any time. If the patient is a minor, it is the parents or legal guardians who have this right.  

     .Receive proper assessment and management of painتلقّي التقییم المناسب والتحكم باأللم. •

إعطاء أو رفض الموافقة على التسجیالت أو الصور الفوتوغرافیة أو األفالم أو غیرھا من الصور التي سیتم إنتاجھا إال إذا كانت للھویة  •
 أو التشخیص أو العالج. 

Give or refuse consent for recordings, photographs, films or other images to be produced, unless it is for 
identification, diagnosis or treatment. 

 تكون خالي من تقیید النفس من أي شكل أو العزلة التي لیست ضروریة من الناحیة الطبیة.  •

Be free from restraint of any form or seclusion that is not medically necessary. 

 تكون خالي من اإلكراه (التخویف)، واالنضباط غیر المبرر أو االنتقام من قبل الموظفین.  •

Be free from coercion (intimidation), unwarranted discipline or retaliation by staff. 

 .تكون خالي من اإلساءة العقلیة والجسدیة والجنسیة واللفظیة واإلھمال واالستغالل •

Be free from mental, physical, sexual and verbal abuse, neglect and exploitation. 
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                                                  .Speak or meet with clergy of your choiceالتحدث أو لقاء مع رجال الدین من اختیارك.  •
.Access protective and advocacy services الحصول على خدمات الحمایة والدفاع. •
طلب التشاور مع لجنة األخالقیات للحصول على إرشادات بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعایة الصحیة. لتقدیم طلب اتصل برقم   •

واطلب مستشار األخالقیات في لجنة أخالقیات البالغین أو لجنة أخالقیات األطفال.  4000-936-734موظف المستشفى على 

Request an Ethics Committee consultation for guidance on health care decision making. To make a request, 
contact the hospital paging operator at 734-936-4000 and ask for the Ethics Consultant on call for the Adult 
Ethics Committee or Pediatric Ethics Committee. 

            Privacyالخصوصیة.  •

 Involvement in Care Decisions المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعایة
یتم تشجیع مرضى وعائالت طب میتشیجان على المشاركة في الرعایة وصنع القرار على المستوى المریح لھم. على ھذا النحو یمكن 

 للمرضى:

Michigan Medicine patients and families are encouraged to participate in the care and the decision-making   
at the level with which they are comfortable. As such, patients can: 

ستشفى. إعالم أحد أفراد العائلة أو أي ممثل آخر عنھم باإلضافة إلى طبیبك عن إدخالك للم •

Have a family member or other representative and your own physician notified of your admission to the 
hospital. 

تلقّي المعلومات عن تشخیصك والحالة الصحیة ووضع الحالة والعالج والتخمین والنتائج غیر المتوقعة من الرعایة.  •

Receive information about your diagnosis, health status, condition, treatment, prognosis and 
unanticipated outcomes of care 

    Know who is taking care of you and their professional titlesتعرف على الذین یعتنون بك وألقابھم المھنیة.  •

 التعلیم حول االستخدام اآلمن لألدویة والمعدات الطبیة والتفاعالت المحتملة لألدویة الغذائیة وتقدیم المشورة بشأن التغذیة واألنظمةتلقّي   •
الغذائیة المعدلة. 

Receive education about safe use of medications, medical equipment, potential food-drug interactions and 
counseling on nutrition and modified diets. 

أن تشارك في التخطیط واالنتھاء ومراجعة خطتك للرعایة بما في ذلك التحكم باأللم وخطتك للرعایة بعد أن تغادر طب میتشیجان.  •

Be involved in the planning, completion and review of your plan of care, including pain management and 
your plan of care for after you leave Michigan Medicine. 

 استالم المعلومات الالزمة للموافقة على العالج بما في ذلك المخاطر المحتملة والفوائد لھذا العالج.  •
Receive the information needed to consent to a treatment, including the potential risks and benefits of 
that treatment. 

رفض العالج إلى الحد الذي یسمح بھ القانون. ومن مسؤولیتنا أن نناقش معك النتائج المحتملة لرفضك. •

Refuse treatment to the extent permitted by law. It is our responsibility to discuss with you the possible 
results of your refusal. 
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لمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعایة الصحیة كما أنھ من حقك أن یزودك طاقم المستشفى بمعلومات حول التوجیھات المسبقة ا •
 وااللتزام برغباتك وفق القانون. 

Participate in health care decisions and have hospital staff provide you with information on advance 
directives and comply with your wishes in accordance with the law. 

طلب العالج. ومع ذلك فإن حقك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعایة الصحیة ال یعني أنھ یمکنك طلب عالج أو خدمات غیر ضروریة  •
 طبیاً أو غیر مناسبة. 

Request treatment. However, your right to make decisions about health care does not mean you can 
demand treatment or services that are not medically necessary or appropriate. 

تلقّي معلومات حول إجراءات البحث الذي نقترحھ كجزء من رعایتك. لدیك الحق في رفض المشاركة في البحث دون المخاطرة  •
 لرعایة. بحصولك علی استمرار ا

Receive information about research procedures that we suggest as part of your care. You have the right to 
refuse to participate in research without risking your access to continuing care. 

 Your Medical Recordsسجالتك الطبیة 
  :یقوم مقدمو الرعایة الصحیة لدینا بالتواصل وتبادل المعلومات مع المرضى والعائالت بطرق داعمة ومفیدة. وباإلضافة إلى ذلك یمكنك

Our healthcare providers communicate and share information with patients and families in ways that are 
supportive and useful. In addition, you can: 

رؤیة سجلك الطبي في وقت مالئم لك ولطاقم العمل. بعد تصریح الخروج یمکنك طلب والحصول علی نسخة من سجلك الطبي مقابل  •
 . 5490-936-734اتصل على وحدة التحریر عن المعلومات على رسوم معقولة. لطلب نسخة من سجلك الطبي, 

See your medical record at a time suitable for both you and the staff. After discharge you may request and 
obtain a copy of your medical record for a reasonable fee. To request a copy of your medical record, call 
the Release of Information Unit at 734-936-5490. 

). لدیك الحق في المطالبة بعدم إعطاء معلوماتك. وإلجراء ھذا الطلب یرجى PHIطلب إجراء تغییرات على معلوماتك الصحیة المحمیّة( •
(734)االتصال بوحدة تحریر المعلومات على الرقم 936-5490 

Request changes to your protected health information (PHI). You have the right to ask that your 
information not be given out. To make this request, contact the Release of Information Unit at (734) 936-
5490. 

وم باستخدام معلوماتك الصحیة المحمیّة أو اإلفصاح عنھا توقع السریة والخصوصیة واألمن لسجالتك، سواء الشخصیة أو الطبیة. قد نق •
من دون إذنك كما ھو مذكور في مذكرة ممارسات الخصوصیة على سبیل المثال للقیام بتنسیق رعایتك أو تقدیم مطالبة لشركة تأمینك. 

Expect confidentiality, privacy and security of your records, both personal and medical. We may use or 
disclose PHI without your permission as described in our Notice of Privacy Practices, for example, to 
coordinate your care or submit a claim to your insurance company. 

في إشعار ممارسات الخصوصیة لطب میتشیجان. یمكنك لدیك مجموعة متنوعة من الحقوق األخرى المتعلقة بسجالتك الطبیة المشروحة •
 0111-990-866طریق االتصال بمدیر الخصوصیة علىالحصول على نسخة من إشعار ممارسات الخصوصیة عن 
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Have a variety of other rights related to your medical records that are explained in Michigan Medicine 
Notice of Privacy Practices. You may obtain a copy of the Notice of Privacy Practices by contacting the 
Privacy Director at 866-990-0111. 

 Concern About Care or Service التحفظات حول الرعایة أو الخدمات
من  یقیّم طب میتشیجان التعاون بین المرضى وأفراد األسرة ومقدمي الخدمات. نحن نستمع إلى مرضانا و العوائل إلعالمنا كیف یمكننا أن نحسن

عملنا. ھدفنا ھو تزوید مرضانا و العوائل بمعلومات الرعایة الصحیة بطریقة وشكل یمكنك فھمھا. نریدك أن تكون آمن وأن تحصل على أفضل 
یة طبیة یمكن أن نقدمھا. نحن نرید أیضا أن نسمع منك حول أألمور التي سارت على ما یرام أو ما یمكن أن نقوم بھ لتحسین رعایتك خالل رعا

 تواجدك في طب میتشیجان. نحن نشجع مرضانا وأسرنا على: 

Michigan Medicine values collaboration among patients, family members and providers. We listen to our 
patients and families to let us know how we can improve. It is our aim to provide our patients and families 
with health care information in a manner and form that you can understand. We want you to be safe and 
receive the best medical care that we can provide. We also want to hear from you about what went well, or 
what could have been improved about your care while at Michigan Medicine. We encourage our patients and 
families to: 

التعبیر عن أي قلق ینتابك حول رعایتك أو الخدمات المقدمة لك. ونحن نشجعك على إبالغ فریق رعایتك الصحیة عن أي احتیاجات  •
 محددة لدیك واإلفصاح عن المخاوف أو المجامالت إلى األفراد أو اإلدارة المعنیة. 

Express any concerns you may have regarding your care or service. We encourage you to inform your 
health care team of any specific needs you have and to communicate concerns or compliments to the 
individuals or department involved. 

التحدث لتحدید األوضاع غیر المریحة أو االرتباك حول الرعایة المقدمة أو المخطط لھا أو إذا كان لدیك أي مخاوف تتعلق بالسالمة.  •
 ویتاح ھذا الحق لألوصیاء القانونیین والزوار أیضا. 

Speak up to identify uncomfortable situations or confusion about the care provided or planned, or if you 
have any safety concerns. Legal guardians and visitors also have this right. 

قم بتقدیم شكوى كتابیة أو شفھیة رسمیة مع قسم عالقات المرضى والمخاطر السریریة إذا لم یتمكن مقدمو الرعایة الصحیة من حل  •
. یمكنك 7788-285-877قات المرضى والمخاطر السریریة عن طریق االتصال بـمخاوفك على وجھ السرعة. یمكنك الوصول إلى عال

 . North Ingalls Street, Room 8A06, Ann Arbor, MI 48109-5478 300أیضا الكتابة لنا على 

File a formal written or verbal complaint with Patient Relations & Clinical Risk if your health care providers 
cannot promptly resolve your concerns. You can reach Patient Relations & Clinical Risk by phone at 877- 
285-7788. You may also write to us at 300 North Ingalls Street, Room 8A06, Ann Arbor, MI 48109-5478.

النظر عن ما إذا كان یتم حل مشكلتك لصالحك من قبل طب میتشیجان: تقدیم شكوى إلى أي من المنظمات التالیة بغض •

File a complaint with any of the following organizations regardless of whether your concern is resolved to 
your satisfaction by Michigan Medicine:  

o Michigan Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA), Bureau of Community and
Health Systems, P.O. Box 30664, Lansing, MI 48909, 800-882-6006 (toll-free).

o Livanta, Medicare Quality of Care Complaints BFCC-QIO Program, 10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701-1105, Phone: 888-524-9900 [Region 5: OH, IN, MI, MN, WI]
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o The Joint Commission – Office of Quality and Patient Safety, One Renaissance Boulevard,
Oakbrook Terrace, IL 60181, (fax) 630-792-5636. To report a patient safety event visit:
www.jointcommission.org

 Concerns about Billing or Your Ability to Pay المخاوف بشأن الفاتورة أو قدرتك على الدفع
اتصل  ,المساعدة المالیةالتأمین أو حول إذا كان لدیك سؤال حول الفاتورة أو  یمكنك طلب شرح حول جمیع العناصر في الفاتورة.   •

    As a Patient, You Have the Responsibility toكمریض لدیك المسؤولیة لـ: 
اتباع القواعد التي تنطوي على رعایة المرضى والسلوك. وذلك یشمل زیارات طب میتشیجان وإتباع سیاسات عدم التدخین. 

Follow the rules involving patient care and conduct. These include Michigan Medicine visitation and no 
smoking policies. 

تزویدنا بالتاریخ الطبي الكامل والدقیق. یتضمن ھذا التاریخ جمیع األدویة الموصوفة وغیر الموصوفة التي تتناولھا.  •

Provide us with a complete and accurate medical history. This history includes all prescribed and over-the-
counter medications you are taking. 

 أخبارنا عن جمیع العالجات والتدخالت التي تتلقاھا.  •

Tell us about all treatments and interventions you are receiving. 

لجة یمنعنا من تقدیم رعایة اتباع االقتراحات والنصیحة التي یصفھا مقدمو الرعایة الصحیة في مسار العالج. إذا كان رفضك لتلقي المعا •
 مالئمة وفق المعاییر المھنیة واألخالقیة قد نحتاج إلنھاء عالقتنا بك بعد إعطائك إشعاراً مناسباً. 

Follow the suggestions and advice your health care providers prescribe in a course of treatment. If your 
refusal of treatment prevents us from providing appropriate care according to ethical and professional 
standards, we may need to end our relationship with you after giving you reasonable notice. 

ولة عن أي ممتلكات ثمینة مفقودة ترك األشیاء الثمینة في المنزل وجلب العناصر الضروریة فقط إلقامة المستشفى. المستشفى لیست مسؤ •
 أو مسروقة. 

Leave valuables at home and bring only necessary items for the hospital stay. The hospital is not 
responsible for any lost or stolen valuables. 

 أن تراعي حقوق المرضى اآلخرین وموظفي طب میتشیجان والممتلكات.  •

Be considerate of the rights of other patients and Michigan Medicine personnel and property. 

تقدیم معلومات عن الصعوبات التي قد تواجھك فیما یتعلق بالرعایة الصحیة التي قد ال ندركھا. •

Provide information about difficulties you may have regarding your health care that we may not be aware 
of. 

بـ855-855-0863
You can request an explanation about all items on your bill. If you have a question about billing, 
insurance or financial assistance, call 855- 855-0863. 
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       Patient/Family 

  أخبارنا إذا كنت تفھم بوضوح خطة الرعایة واألشیاء المطلوب منك القیام بھا.  •

Tell us if you clearly understand your plan of care and the things you are asked to do 

تحدید المواعید والوصول في الوقت المحدد. ینبغي علیك االتصال مسبقاً إذا لم تتمكن من الحضور لموعد محدد.  •

Make appointments and arrive on time. You must call in advance when you cannot keep a scheduled 
appointment. 

شفیات والمراكز الصحیة. وھذا یشمل تزویدنا بالمعلومات الصحیحة عن مصادرك للدفع الوفاء بأي التزامات مالیة متفق علیھا مع المست•
 والقدرة على دفع الفاتورة. 

Meet any financial obligations agreed to with the hospitals and health centers. This includes providing us 
with correct information about your sources of payment and ability to pay your bill. 
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