
وثيقة المسؤوليات والحقوق 
Carta delle responsabilità e dei diritti

تشتمل على الحقوق وقواعد السلوك. الحقوق المشار إليها هي مس  توحاة م  نقيمين بالمستشفى وعائلتهم، وهذه الوثيقة هي وثيقة موجهة للطفال الم

 المم المتحدة وتتقاسمها شبكة مستشفيات الطفال اليطالية.عتمد من طرفالعلن العالمي لحقوق النسان المع

 فعالي  ةأك  ثرج  ل أ م  ن متب  ادلتين عل  ى التص  رف بمس  ؤولية وثق  ة عل  ى الس  واء، والس  رة الجمي  ع، الع  املينمعرف  ة الحق  وق واح  ترام القواع  د يس  اعد 
.أسرة والثقافية لكل والجتماعيةاحترام القيم الروحية والنفسية في ظل ، عناية الطبية اللجراءات

رعاي  ة، م  ع تحدي  د ف  يالب م  ا يتعل  ق فيوم  ن الممرض  ين، فيم  ا يخ  ص الج  انب الس  ريريلطب  اء من ا طلب المعلومات يحتوي على كيفيةقسام دليل ال
حوارات مع الطباء وفي الوقات المشار إليها، مكانا متميزا وحيث يمكن احترام متطلبات السرية.غرفة ال

 إع  دادحيث يت  م التقييمات الولى منذ الرعاية وفي تحديد إجراءاتالعمر والظروف، في اتخاذ القرارات حسب أفراد السرة والمرضى، يتم اشراك 
.عل.جخطة ال

،  المري  ض طل  بل المستش  فى يعسه  هلل  الرعاي  ةمس  ارحماي  ة م  ع  ة الخارجي  لستش  ارة الوث  ائق الص  حية اللزم  ة لبتس  ليم وذل  كلحص  ول عل  ى رأي ث  ان،
.الطبية

الح  ترام تعزي  ز م  ن أج  ل، ترحاب امنا  ا وأ دائم  ا أك  ثر، مكانا  ا ومن مل  ك الجمي  عمنفعة عامة كونه ، المايير من مستشفى بجعل ملتزمةإدارة المستشفى 
،تهجم  ي الع  دواني أو الية يغل  ب عليه  ا الط  ابع ف  ي ح  الت س  لوكتوقعة، وتفعيل التدابير المعاملين أفراد السرة والمرضى والواللباقة في التعامل بين

والمنشأة.بالممتلكات عند إلحاق أضرار ، أو ا لفظيا أوجسديسواء كان 

الحقوق والقواعد على شكل خطاب في صيغة المتكلم، للتأكيد على تحمل المسؤولية وعلى الحقوق التي تخص كل واحد منا، مع الوعي بأن المس  افة
 المسار الذي يتعين علينا أن نسلكه معاا.بين ما يتم التصريح به وما يتم القيام به فعل هو

Diritti dei bambini / حقوق الطفال

لي الحق في القامة في أحسن ظروف ممكنة

لي الحق في تلقي العلجات والحنان والحترام

لي الحق في الحصول على الدوية

ينبغي مناداتي بإسمي

يمكنني الستفادة مـن فضاء كله من أجلي، إذا كان ذلك ممكنا

يمكن للشخاص الذين أحبهم البقاء بجانبي

لي الحق في معرفة المرض الذي أعاني منه

يمكنني القول ما إذا كنت أوافق على العلجات

يمكنني القول ما إذا كنت أوافق على تلقي علجات جديدة

يمكنني القول ما إذا كنت مرتاحا في المستشفى

يجب أن أكون محميلا من جميع أشكال سوء المعاملة

لي الحق في معرفة مرضي ومعرفة كيف يمكنن  ي عل.ج نفس  ي
في المنزل

يمكن أن أتحدث لوحدي مع الطباء

لي الحق في المشاركة في إضفاء تحسينات على المستشفى

(تخفيف اللم والعراض) لي الحق في الرعاية التلطيفية

Regole di comportamento  /قواعد التصرف

أهحترمع الطاقم الصحي بالقسم وأتعاون معه

بر  رع  بالحمي  ات ف  ي حال  ة اتباعه  ا وع  دم التحم  ل أو حساس  يةأعخب
الغذاء أو الدوية

أتببعع التعليمات العلجي  ة والغذائي  ة والس  لوكية المتف  ق عليه  ا م  ع
الطاقم الصحي

ل أقاطع الطاقم الصحي عندما يكون منهمكا في إعطاء الدوية

أحترمع الفضاءات وأعحافظع على المجال المخصص مرتبا ونظيفا

أهت  مل بش  كل خ  اص بنظاف  ة الي  دي عن  د ال  دخول إل  ى المستش  فى
وطيلة فترة البقاء فيه

إذا أعصبت بالزكام (نزلة برد)، أرتدي القناع قبل دخول القسم

أعخبرع دائما الطاقم الصحي إذا إبتعدت

أحترمع خصوصية المرضى الخرين وراحتهم

أتجن   بع ق   در المك   ان الض   جيج، وأتح   دثع بص   وت منخف   ض
تع كر  رنين الهاتف المحمولوأعسب

د  من عدد الزيارات إلى سرير الطفل وأسأل الط  اقم الص  حي أهحع
عما إذا كانت هناك احتياطات معينة يجب اتخاذها

ل أدخن في المستشفى ول في الساحة الخارجية، وفقاا لما ينص
عليه القانون

يمكنني إلتقاط صور ونشرها فقط لي ولطفلي/تي

للحصول على معلومات، تقديم شكاوى، مقترحات أو تقديرات:
URP - Ufficio relazioni con il pubblico
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