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قانون الحقوق الفيدرالية 
MEDICAIDأو  MEDICAREللمقيمين في مرافق الرعاية التمريضية أو مرافق الرعاية التمريضية الحاذقة املعتمدة لدى 

القانون يتمتع جميع املقيمين في مرافق الرعاية طويلة األجل بحقوق مضمونة لهم بموجب القانون الفيدرالي والوالئي، وهذه الحقوق قائمة بمقتض ى  

 .  MEDICAIDأو  MEDICARE املرافق املعتمدة في إطار برنامجالفيدرالي والوالئي وممنوحة للمقيمين في 

أن يطلب من أحد املقيمين التنازل عن هذه الحقوق كشرط لتسجيل الدخول أو ملواصلة إقامته.   1ال يجوز ألي مرفق من املرافق

املقيمين  حقوق 

ذه الحقوق ما يتمتع املقيم بحق عيش حياة كريمة والحق في تقرير املصير والتواصل مع األشخاص واالستفادة من الخدمات داخل املرفق وخارجه، ومن بين ه

 يلي:

مع مراعاة  يجب على أي مرفق معاملة كل مقيم باحترام وكرامة وتوفير الرعاية له بطريقة وفي بيئة تشجع على الحفاظ على نوعية حياته أو النهوض بها  .1

االختالفات الفردية بين املقيمين. كما يجب عليها حماية حقوق املقيمين وتعزيزها.  

في فرص الحصول على الرعاية الجيدة بغض النظر عن التشخيص وشدة اإلصابة أو مصدر الدفع، كما يجب على أي مرفق االمتثال ملبدأ املساواة  .2

مات يتعين على جميع املرافق وضع سياسات وممارسات مماثلة فيما يتعلق بالتحويل أو الخروج من املستشفى والحفاظ عليها إلى جانب تقديم الخد

ر عن مصدر الدفع.بموجب خطة الوالية لجميع املقيمين بغض النظ

ممارسة الحقوق  
 يتمتع املقيم بحق ممارسة حقوقه باعتباره مقيًما في املرفق أو بصفته مواطًنا أو مقيًما في الواليات املتحدة.   

 على املرفق ضمان تمكين املقيم من ممارسة حقوقه دون تدخل أو إكراه أو تمييز أو أية أعمال عدوانية من املرفق. .1

املرفق. للمقيم الحق في أن يتمتع بالحرية في ممارسة حقوقه وعلى املرفق دعمه في ذلك دون أي تدخل أو إكراه أو تمييز أو أية أعمال عدوانية من  .2

 له بموجب قانون الوالية ويجوز ألي وكي  .3
ً

ى ل قانوني معّين عليحق للمقيم، غير الصادر في حقه حكًما بعدم األهلية من قبل محكمة الوالية، تعيين ممثال

اها الزوج من هذا النحو ممارسة حقوق املقيم بالقدر املنصوص عليه في قانون الوالية، ويتعين أن ُيعامل زوج املقيم املثلي بنفس املعاملة التي يتلق

 الجنس اآلخر متى كان الزواج سارًيا في الوالية القضائية التي ُعقد بها.

املقيم بقدر ما فوضه األخير في ممارسة تلك الحقوق.يحق ملمثل املقيم ممارسة حقوق   .أ

فوض إلى أي ممثل له، بما في ذلك الحق في إلغاء تفويض الحقوق باستثناء القدر ال  .ب
ُ
ذي يحتفظ املقيم بالحق في ممارسة تلك الحقوق التي ال ت

يقتضيه قانون الوالية.

ن قرارات املقيم ذاته بالقدر الذي تقتضيه املحكمة أو يفوضه املقيم.ويجب على املرفق التعامل مع قرارات ممثل املقيم شأنها كشأ  .4

يضية املعتمدة.  تشير كلمة "مرفق" في هذه الوثيقة إلى دار التمريض أو دار الرعاية أو دار الرعاية السكنية الحاذقة املعتمدة أو مرافق الرعاية التمر  1
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 ال يجوز للمرفق منح ممثل املقيم الحق في اتخاذ القرارات نيابة عن املقيم خارج النطاق الذي تقتضيه املحكمة أو يفوضه املقيم.  .5

أو إجراءات ال تخدم مصالح املقيمين على أفضل وجه، فيجب على املرفق إذا كان لدى املرفق ما يدعوا لالعتقاد بأن أحد ممثلي املقيم يتخذ قرارات   .6

 اإلبالغ عن هذه املخاوف.

ب قانون تؤول ممارسة حقوق املقيم الصادر في حقه حكًما بعدم األهلية من قبل محكمة مختصة وفًقا لقوانين الوالية إلى ممثل املقيم املعين بموج  .7

 مارس ممثل املقيم الذي تعينه املحكمة حقوق املقيم بالقدر الضروري الذي تقرره املحكمة املختصة.الوالية للتصرف نيابة عن املقيم، وي

ت القرارافي حالة ممثل املقيم الذي تكون سلطته في اتخاذ القرارات مقيدة بقانون الوالية أو تعيين املحكمة، يحتفظ املقيم بالحق في اتخاذ تلك   .أ

 خارج نطاق سلطة هذا املمثل.

 ب أن تؤخذ رغبات املقيمين واألمور التي يفضلونها بعين االعتبار عند ممارسة املمثل لهذه الحقوق.يج  .ب

   يجب أن تتاح للمقيم فرص املشاركة في عملية تخطيط الرعاية، وذلك بالقدر املمكن من الناحية العملية.  .ج

 وضع خطط لعمليات الرعاية وتنفيذها 

 يحق للمقيم االطالع على األمور املتعلقة بعالجه واملشاركة فيه، ويشتمل ذلك على ما يلي:   

 الته الطبية. للمقيم الحق في أن ُيزّود بمعلومات وافية بلغة يستطيع أن يفهمها عن حالته الصحية بالكامل، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، ح .1

 لرعاية الشخصية الخاصة به وتنفيذها، بما في ذلك سبيل املثال ال الحصر: الحق في املشاركة في وضع خطة ا  .2

، بما في ذلك الحق في تحديد األفراد أو األدوار التي سُتدرج في عملية التخطيط، والحق في طلب عقد عملية التخطيطالحق في املشاركة في   .أ

 خصية.االجتماعات، والحق في طلب املراجعات املتعلقة بخطة الرعاية الش

 اية.الحق في املشاركة في وضع األهداف والنتائج املتوقعة للرعاية ونوعها وقدرها وتواترها ومدتها وأي عوامل أخرى تتعلق بفاعلية خطة الرع  .ب

 الحق في أن يكون على علم مسبق بالتغييرات في خطة الرعاية.  .ج

 الحق في الحصول على الخدمات و / أو املواد املدرجة في خطة الرعاية.  .د

 الحق في االطالع على خطة الرعاية، بما في ذلك الحق في التوقيع عند إجراء تغييرات جوهرية في خطة الرعاية.  .ه

 - أهذا الحق. يجب أن ُيراعى في عملية التخطيط ما يلي:  يتعين على املرفق إعالم املقيم بالحق في املشاركة في عالجه وأن يعمل على مساعدته في ممارسة  .3

 تسهيل إدراج املقيم وممثله أو أيهما.

 أن تشتمل على تقييم لنقاط القوة لدى املقيمين ومتطلباتهم.    .ب

 دمج التفضيالت الشخصية والثقافية للمقيم عند وضع أهداف الرعاية.   .ج

 ر تقديمها ونوع مقدم أو متخّصص الرعاية الذي سيقدمها.الحق في أن يكون على علم مسبق بالرعاية املقر  .4

جية أو الحق في أن يتم إبالغه مسبًقا من قبل الطبيب أو أي ممارس أو متخّصص آخر بمخاطر الرعاية املقترحة وفوائدها وبالعالج والبدائل العال   .5

 خيارات العالج، إلى جانب الحق في اختيار البديل أو الخيار الذي يفضله.



  

3  

 17/3 تاريخ املراجعة 

 قة.حق في طلب الحصول على العالج و/أو رفضه و/أو إيقافه، واملشاركة في إجراء البحوث التجريبية أو رفض املشاركة فيها، ووضع تعليمات مسبال  .6

 الحق في تناول األدوية بنفسه متى قرر الفريق املتعدد التخصصات بأن هذه املمارسة مالئمة طبًيا.  .7

لفقرة على أنه حق للمقيم في تلقي العالج الطبي أو الخدمات الطبية التي تعتبر غير ضرورية أو غير مالئمة من ال ينبغي تفسير أي ش يء يرد في هذه ا  .8

 الناحية الطبية. 

 اختيار الطبيب املعالج   

 يتمتع املقيم بحق اختيار الطبيب املعالج الشخص ي،  

 يتعين أن يكون الطبيب مصرًحا له بممارسة املهنة. .1

بديل في حالة رفض الطبيب الذي اختاره املقيم استيفاء الشروط املنصوص في هذا الجزء أو عدم استيفائها، فإنه يجوز للمرفق طلب مشاركة طبيب   .2

 لضمان توفير الرعاية والعالج بصورة مالئمة وكافية.  

 لية املسؤولين عن رعايته وتخصصهم ووسيلة التواصل معهم.  يجب أن يضمن املرفق أن يظل كل مقيم على علم باسم الطبيب وأخصائي الرعاية األو  .3

فق آنذاك أن يتعين على املرفق إخطار املقيم إذا ما ثبت لدى املرفق تعذر استيفاء الطبيب الذي اختاره املقيم للشروط املنصوص في هذا الجزء، وللمر  .4

كافية، كما يجب على املرفق مناقشة أمر مشاركة طبيب بديل مع املقيم يطلب مشاركة طبيب بديل لضمان توفير الرعاية والعالج بصورة مالئمة و 

 وتلبية تفضيالت املقيمين من بين الخيارات إن ُوجدت.

 ختيار.في حالة اختيار املقيم في وقت الحق لطبيب معالج آخر يفي باملتطلبات املنصوص عليها في هذا الجزء، فيجب على املرفق أن يحترم هذا اال   .5

 مراعاة االحترام والكرامة   

 بما يحفظ احترامه وكرامته، بما في ذلك ما يلي:  مه للمقيم الحق في أن يتم التعامل 

فَرض لغرض النظام أو الراحة وليست ضرورية لعالج حالته الطبية. .1
ُ
 الحق في أن يرفض أية قيود كيميائية أو جسدية ت

ما في ذلك األثاث واملالبس بما يالئم مساحة املكان إال إذا كان لهذا الفعل أثر يخل بحقوق غيره من الحق في االحتفاظ بأغراض شخصية واستخدامها ب  .2

 املقيمين أو صحتهم وسالمتهم.

عريض يؤدي بت الحق في اإلقامة وتلقي الخدمات في املرفق وذلك بما يتماش ى مع احتياجات وتفضيالت إقامة املقيم املعقولة إال إذا كان لهذا الفعل أثر  .3

 صحة املقيم أو املقيمين اآلخرين أو سالمتهم للخطر.

 الحق في مشاركة إحدى الغرف مع الزوج أو الزوجة إذا كان املقيمان املتزوجان يقطنان في املرفق ذاته وإذا رض ي كل منهما بهذا األمر.  .4

ية وذلك إذا كان كل منهما يقطنان في املرفق ذاته وإذا رض ي كل الحق في مشاركة إحدى الغرف مع رفيق/رفيقة الحجرة متى أمكن ذلك من الناحية العمل  .5

 منهما بهذا األمر.

 الحق في تلقي إخطار كتابي يشتمل على مبررات حركة التغيير قبل تغيير غرفة املقيم أو رفيق/رفيقة الغرفة في املرفق.  .6

 مما يلي:الحق في رفض االنتقال إلى غرفة أخرى في املرفق إذا كان غرض النقل أًيا   .7

نقل مقيم في أحد مرافق الرعاية التمريضية الحاذقة من مبنى منفصل من مؤسسة هي مرفق للرعاية التمريضية الحاذقة إلى مبنى في مؤسسة   .أ

 ليست مرفًقا للرعاية التمريضية الحاذقة.
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نقل مقيم في أحد مرافق الرعاية التمريضية من مبنى منفصل من مؤسسة هي مرفق للرعاية التمريضية إلى مبنى منفصل في مؤسسة هي   .ب

 إجراء نقل لغرض مالئمة ظروف طاقم العمل وحسب. -مرفق للرعاية التمريضية الحاذقة.  ج

 أو مزاياهما.   Medicaidأو برنامج  Medicareبرنامج  ال يؤثر ممارسة املقيم لحقه في رفض النقل على أهلية قبوله في  .8

 حرية االختيار 
    ر، الحقوق التالية:يتمتع املقيم بحق حرية االختيار وعلى املرفق تعزيز هذا الحق وتيسيره من خالل دعم خيار املقيم، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحص

ناسب بما في ذلك مواعيد النوم واالستيقاظ( والرعاية الصحية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بما يتيحق للمقيم اختيار األنشطة وجداول املواعيد ) .1

 به وخطة الرعاية وغير ذلك من األحكام املعمول بها في هذا الجزء. ةمع مصلحته والتقييمات الخاص

 يحق للمقيم اختيار الجوانب الحياتية التي تتمتع بأهمية خاصة لديه في املرفق.  .2

 يحق للمقيم التفاعل مع أعضاء املجتمع واملشاركة في أنشطة املجتمع داخل وخارج املرفق.  .3

الذي ال  يحق للمقيم استقبال الزائرين حسب اختياره ووفًقا للوقت الذي يختاره، مع مراعاة حقه في رفض الزيارة متى كان هذا متاًحا، وعلى النحو  .4

 يمس بحقوق مقيمين آخرين.

 -رفق توفير طريقة تواصل فوري بين الجهات التالية واملقيميتعين على امل  .أ

 .((CMS باالختصاريشار إليها )، Medicaidو Medicareأي ممثل لألمين )مراكز خدمات برنامجي   .أ

 أي ممثل للوالية    .ب

 .م الوالية للرعاية الطويلة األجلأي ممثل ملكتب أمين مظال .ج

 .الطبيب الفردي للمقيم  .د

 بشأن مساعدة 2000أي ممثل ألنظمة الحماية والدعم وفًقا ملا حددته الوالية ووفًقا للمنصوص عليه في قانون عام   .ه

 إعاقات النمو وميثاق الحقوق. 

 أي ممثل للوكالة املسؤولة عن أنظمة الحماية والدعم لألفراد املصابين باضطرابات عقلية،  .و

 ممثل املقيم.  .ز

 ح لعائلة املقيم أو أقاربه إمكانية الوصول فوًرا إلى املقيم مع مراعاة حق املقيم في الرفض أو سحب موافقته على هذايتعين على املرفق أن يتي  .ب

 التواصل في أي وقت.

ورات ظيتعين على املرفق أن يتيح لألشخاص اآلخرين، الذين يقومون بزيارة املقيم بموافقته، إمكانية الوصول فوًرا إلى املقيم مع مراعاة املح  .ج

 عن حق املقيم في الرفض أو سحب املوافقة في أي وقت؛
ً

 السريرية املعقولة وتلك املتعلقة بالسالمة فضال

 يتعين على املرفق توفير طريقة وصول معقولة للمقيم من جانب أي كيان أو فرد يقدم للمقيم خدمات صحية أو اجتماعية أو قانونية أو غيرها  .د

 يم في الرفض أو سحب املوافقة في أي وقت؛من الخدمات مع مراعاة حق املق
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ينبغي أن يتوفر لدى املرفق سياسات وإجراءات مكتوبة فيما يخص حقوق الزيارة للمقيمين ويشمل ذلك النص املسبق على أي محظورات أو   .ه

 عن األسباب الداعية قيود ضرورية سريرًيا أو معقولة أو محظورات أو قيود تتعلق بالسالمة قد يحتاج املرفق إلى فرضها على هذ
ً

ه الحقوق فضال

 يتوافق مع متطلبات هذا امللحق.و.إلى هذه املحظورات أو القيود السريرية أو تلك املتعلقة بالسالمة، متى كانت هذه القيود قابلة للتطبيق بما 

 ينبغي أن يستوفي املرفق املتطلبات التالية: 

ي إبالغ كل مقيم )أو ممثل املقيم متى كان هذا مالئًما( بحقوق الزيارة التي يتمتع بها وسياسات وإجراءات املرفق ذات الصلة ويشمل ذلك أ  .أ

 عن األسباب الداعية إلى هذه 
ً

محظورات أو قيود سريرية أو متعلقة بالسالمة، بما يتناسب مع املتطلبات الواردة في هذا امللحق، فضال

ورات أو القيود واألشخاص الذين تسري عليهم هذه املحظورات وذلك أثناء إخطاره بالحقوق األخرى التي يتمتع بها بموجب هذا املحظ

 القسم.

إبالغ كل مقيم بحقه في استقبال الزائرين الذين يحددهم، شريطة الحصول على موافقته، ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال الحصر،   .ب

ء ي ذلك الزوج/الزوجة املثلية( والشريك املنزلي )بما في ذلك الشريك املنزلي املثلي( أفراد األسرة اآلخرين أو األصدقاالزوجة/الزوج )بما ف

 عن حقه في الرفض أو سحب هذه املوافقة في أي وقت.
ً

 فضال

للون أو الجنسية أو األصل أو الدين عدم وجود محظورات أو قيود أو غير ذلك مما من شأنه إلغاء امتيازات الزيارة على أساس العرق أو ا  .ج

 أو النوع أو الهوية الجنسية أو امليول الجنسية أو اإلعاقة.

 ضمان أن جميع الزائرين يتمتعون بمزايا زيارة كاملة ومتساوية بما يتفق مع تفضيالت املقيم.  .د

 يحق للمقيم تنظيم مجموعات للمقيمين في املرفق واملشاركة فيها.  .5

توفير مساحة خاصة للمقيم أو املجموعة األسرية، إن وجدت، واتخاذ خطوات مناسبة، بموافقة املجموعة، الطالع املقيمين  ينبغي على املرفق  .أ

 وأعضاء األسرة على االجتماعات املقبلة في الوقت املناسب.

األسرية فقط إال دعوة املجموعة ال يحق للموظفين أو الزائرين أو غيرهم من الضيوف حضور اجتماعات مجموعات املقيمين أو املجموعة   .ب

 املعنية لهم.

على  ينبغي على املرفق توفير شخص مخّصص من العاملين، يحظى بقبول املقيم أو املجموعة األسرية واملرفق، ليتولى مهمة تقديم املساعدة والرد  .ج

 الطلبات الخطية الخاصة باجتماعات املجموعات.

أو املجموعة األسرية، والتصرف بشكل عاجل بناًء على شكاوى وتوصيات هذه املجموعات فيما يخص ينبغي على املرفق النظر في آراء املقيم   .د

 مسائل رعاية املقيم والحياة في املرفق.

 ينبغي أن يكون لدى املرفق القدرة على توضيح رده على هذه الشكاوى باإلضافة إلى األسباب املنطقية التي يستند إليها هذا الرد.  .أ

 ال يعني ضمنًيا أنه يتعين على املرفق التصرف وفًقا لتوصيات كل مقيم أو مجموعة أسرية.إال أن هذا   .ب

 يحق للمقيم املشاركة في املجموعات األسرية.  .6

 يحق للمقيم أن يجتمع أعضاء األسرة أو املمثلين اآلخرين له في املرفق مع األسر أو املمثلين اآلخرين له.  .7

 ن في املرفق.يحق للمقيم املشاركة في األنشطة األخرى ويشمل ذلك األنشطة االجتماعية والدينية واملجتمعية التي ال تتعارض مع حقوق املقيمين اآلخري  .8
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خدمات لصالحه. يمكن يحق للمقيم اختيار القيام ببعض الخدمات للمرفق، أو رفض القيام بها، كما يتعين على املرفق عدم مطالبة املقيم بالقيام بأي   .9

 -للمقيم القيام ببعض الخدمات للمرفق في حالة رغبته في ذلك وفي الحاالت التالية

 توثيق املرفق لرغبة أو حاجة املقيم للعمل في خطة الرعاية.  .أ

دمت مع توضيح ما إذا كانت هذه الخدمات تطوعية أو مدفوعة األجر.  .ب
ُ
 تحديد الخطة لطبيعة الخدمات التي ق

 ألجر املقابل للخدمات مدفوعة األجر مع األسعار السائدة أو كونه أعلى منها.تساوي ا  .ج

 موافقة املقيم على تدابير العمل املوضحة في خطة الرعاية.    .د

 .يحق للمقيم إدارة شؤونه املالية، ويشمل ذلك الحق في املعرفة املسبقة بشأن التكاليف التي يفرضها املرفق على األموال الشخصية للمقيم .10

ق، عقب يتعين على املرفق عدم مطالبة املقيمين بإيداع أموالهم الشخصية لدى املرفق. في حالة رغبة املقيم في إيداع أمواله الشخصية لدى املرف  .أ

الحصول على إذن خطي من املقيم، فإنه يتعين على املرفق التصرف بصفته جهة مؤتمنة على أموال املقيم والحرص على الحفاظ على أموال 

 يداع األموال.إ -ملقيم الشخصية املودعة لديها وإدارتها وتحمل مسؤوليتها، وذلك على النحو املبّين في هذا القسم.  با

دوالر أمريكي في حساب )أو حسابات( مصرفي بفائدة شريطة أن  100يتعين على املرفق إيداع أي أموال شخصية للمقيم تتخطي قيمتها   .أ

 عن أي حسابات تش
ً

 عن قيد جميع الفوائد املحققة ألموال املقيم على هذا الحساب. )في الحسابات يكون منفصال
ً

غيلية للمرفق فضال

ينبغي على املرفق االحتفاظ باألموال الشخصية للمقيم التي  لحصة كل مقيم(.املجمعة، ينبغي أن يكون هناك عمليات محاسبية منفصلة 

 بدون فائدة أو حساب مصرفي بفائدة أو في صندوق مصروفات نثرية. دوالر أمريكي في حساب مصرفي 100ال تتخطى قيمتها 

 50: يتعين على املرفق إيداع األموال الشخصية للمقيم التي تتخطي قيمتها Medicaidبالنسبة للمقيمين املمولة رعايتهم من خالل برنامج   .ب

 عن قيد جميع دوالًرا أمريكًيا في حساب )أو حسابات( مصرفي بفائدة شريطة أن يكون 
ً

 عن أي حسابات تشغيلية للمرفق فضال
ً

منفصال

الفوائد املحققة ألموال املقيم على هذا الحساب. )في الحسابات املجمعة، ينبغي أن يكون هناك عمليات محاسبية منفصلة لحصة كل 

يكًيا في حساب مصرفي بدون فائدة أو حساب دوالًرا أمر  50مقيم(. ينبغي على املرفق االحتفاظ باألموال الشخصية التي ال تتخطى قيمتها 

 مصرفي بفائدة أو في صندوق مصروفات نثرية.

حاسبية والسجالت. ينبغي على املرفق وضع نظام يضمن القيام بعمليات محاسبية كاملة وتامة ومنفصلة لألموال الشخصية املودعة العمليات امل -ج  

 ن كل مقيم ووفًقا للمبادئ املحاسبية املقبولة بشكل عام.باملرفق لكل مقيم واملحافظة عليه وذلك نياًبة ع

 ينبغي أن يحول هذا النظام دون خلط أموال املقيمين بأموال املرفق أو بأموال أي شخص آخر من غير املقيمين.  .أ

 يجب إتاحة السجل املالي الفردي للمقيم من خالل البيانات ربع السنوية وعند الطلب. .ب

 -في الحاالت التالية Medicaidإلخطار بشأن أرصدة محددة. يجب على املرفق إخطار كل مقيم يتلقى مزايا برنامج ا -د  

 ( للشخص الواحد.SSIدوالر أمريكي، أي أقل من حد مورد دخل التأمين التكميلي ) 200عند وصول املبلغ املوجود في حساب املقيم إلى   .أ

أو دخل التأمين التكميلي عند وصول املبلغ املوجود في الحساب، باإلضافة إلى  Medicaidنتفاع ببرنامج بأن الشخص قد يفقد أحقية اال   .ب

 قيمة موارد املقيم األخرى غير املعفية، إلى حد مورد دخل التأمين التكميلي للشخص الواحد.
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 شخصية التحويل إثر الخروج من املرفق أو اإلخالء أو الوفاة. يتعّين على املرفق، عند   .ه
ً

خروج أو إخالء أو وفاة مقيم لديه أمواال

يوًما، أو في حالة الوفاة، إلى الشخص  30مودعة لدى املرفق، تحويل هذه األموال، والحسابات الختامية الخاصة بها، إلى املقيم في غضون 

 أو املحكمة الحسبية التي تتولى إدارة تركة املقيم وفًقا لقوانين الوالية.

املالي. يجب على املرفق شراء سند كفالة أو، في حالة عدم القيام بهذا، تقديم تأكيدات تفي بمتطلبات مراكز خدمات  تأمين الضمان  .و

 وذلك للتأكد من تأمين جميع أموال املقيمين الشخصية املودعة لدى املرفق. Medicaidو Medicareبرنامجي 

   Medicaidأو Medicareالخدمات املشمولة في مدفوعات برنامجي  

 Medicareأو  Medicaidيجب على املرفق عدم فرض أي رسوم على األموال الشخصية للمقيم في مقابل أي عنصر أو خدمة جرى سدادها بموجب برنامج 

مولة أو تتخطى )باستثناء الخصومات املطبقة ومبالغ التأمين الجزئي(. يجوز للمرفق فرض رسوم على املقيم في مقابل خدمات مطلوبة أغلى من الخدمات املش

  (.Medicaidقيمتها. )هذا ال يؤثر على حظر فرض املرفق لرسوم في مقابل مواد وخدمات جرى سدادها من خالل برنامج 

عدم فرض أي رسوم على املقيم في مقابل الفئات التالية من  Medicaidأو  Medicareرافق أثناء فترة اإلقامة املشمولة للمقيم في مراكز يجب على امل .1

 الخدمات التمريضية. -والخدمات: أاملواد 

 الطعام وخدمات التغذية.  .ب

 برنامج األنشطة.  .ج

 خدمات صيانة الغرفة/السرير.  .د

 خصية الدورية على النحو املطلوب لتلبية احتياجات املقيمين بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر:مواد وخدمات النظافة الش  .ه

  أدوات العناية الصحية بالشعر، والفرشاة، واملشط 

  .صابون الحمام، والصابون املعقم أو مركبات التنظيف املتخصصة حال وصفها لعالج مشاكل جلدية محددة أو مكافحة العدوى 

  أدوات الحالقة، وكريم الحالقة 

  فرشاة األسنان، ومعجون األسنان، والصق البدلة السنية، ومنظف البدلة السنية، وخيط األسنان 

  مستحضر مرطب للبشرة 

  مناديل ورقية، كرات قطنية، أعواد قطنية 

   مزيل لرائحة العرق 

  لوازم رعاية السلس، املناديل الصحية وغيرها من اللوازم 

  ف، ومناشف الوجه، ورداء املستشفىاملناش 

  األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية 

  خدمات العناية الصحية بالشعر واألظافر 

  .خدمة املساعدة في االستحمام 

  .الغسل األساس ي للمالبس الشخصية 

 الخدمات االجتماعية املرتبطة باملجال الطبي.  .و
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بموجب  Medicaidأو املدفوعة من خالل برنامج  Medicare Hospice Benefit خدمات اإليواء التي حددها املقيم واملدفوعة من خالل برنامج  .ز

 خطة الوالية.

ل طلبها في أموال املقيمين حاقيمة املواد والخدمات التي ربما تقّيد في أموال املقيم. الفئات العامة وأمثلة املواد والخدمات التي ربما ُيقّيدها املرفق   .2

لمقيم املقيم، هذا إذا لم تكن هذه الفئات أو العناصر ضرورية لتحقيق األهداف املنصوص عليها في خطة رعاية املقيم، وفي حالة إخطار املرفق ل

 لهذه الرسوم:    Medicaidأو  Medicareبتطبيق رسوم في املقابل وفي حالة عدم سداد برنامج 

 ذلك الهاتف الخلوي. الهاتف ويشمل 

  .التلفاز/اإلذاعة، الحاسب الشخص ي أو غير ذلك من أجهزة االستخدام الشخص ي اإللكترونية 

  .أغراض الراحة الشخصية ويشمل ذلك مواد التدخين وأشغال اإلبرة واأللعاب املبتكرة والحلويات 

   املواد والخدمات التجميلية واملتعلقة بالنظافة والعناية الزائدة عن تلك التي جرى سدادها من خالل برنامجMedicaid  أوMedicare. 

  .املالبس الشخصية 

  .محتوى القراءة الشخصية 

  .الهدايا التي تم شراؤها نيابة عن مقيم 

  .الزهور والنباتات 

  .قيمة املشاركة في الفعاليات االجتماعية والتسلية خارج إطار أنشطة البرنامج 

  .خدمات الرعاية الخاصة غير املشمولة مثل املمرضات أو املساعدين املعينين من القطاع الخاص 

  .)اإلقامة في غرفة خاصة ما لم يرتبط هذا بضرورة عالجية )مثل العزل للسيطرة على العدوى 

  من الطعام والوجبات التي يعدها املرفق في العموم.الطعام امل 
ً

 عد خصيًصا للمقيم أو الطعام البديل املطلوب بدال

ة قد ال يفرض املرفق رسوًما في مقابل الطعام والوجبات الخاصة التي يصفها طبيب املقيم أو مساعد الطبيب أو املمرضة املمارسة أو املمرض 

 املكمالت الغذائية املوصوفة طبًيا.السريرية االختصاصية، بما في ذلك 

 عن الثقافة العامة والخواص الدينية  
ً

يجب على املرفق أثناء إعداد الطعام والوجبات أخذ احتياجات وتفضيالت املقيم في االعتبار، فضال

 للمقيمين في املرفق.

 طلب املواد والخدمات.  .3

 أو الخدمات غير املشمولة والتي يطلبها املقيم بشكل خاص ومحدد. ال يمكن للمرفق فرض رسوم على املقيم إال في حالة املواد  .أ

ا لدخول املرفق أو استمرار اإلقامة به.  .ب
ً
 يجب على املرفق عدم مطالبة املقيم بطلب أي مواد أو خدمات باعتبارها شرط

تم احتساب رسوم في مقابل هذه املواد أو يجب على املرفق إبالغ املقيم الذي يطلب مواد أو خدمات تحتسب عليها رسوم إضافية بأنه سوف ي  .ج

 الخدمات باإلضافة إلى ذكر قيمة الرسوم، ويتم هذا اإلبالغ شفهًيا أو خطًيا.  

 املعلومات واالتصاالت

 يحق للمقيم االطالع على حقوقه وجميع القواعد واللوائح التي تحكم سلوك املقيم ومسؤولياته أثناء إقامته باملرفق.  .1

 يحق للمقيم االطالع على السجالت الشخصية والسريرية املتعلقة به.  .2



  

9  

 17/3 تاريخ املراجعة 

ويجب أن يتيح املرفق للمقيم االطالع على السجالت الشخصية والسريرية املتعلقة به، بناًء على طلب شفوي أو خطي، بالشكل والصيغة التي   .أ

)بما في ذلك الشكل أو الصيغة اإللكترونية عندما تكون هذه  يطلبها الفرد وذلك في حالة إمكانية تقديمها بسهولة بنفس الشكل والصيغة

السجالت محفوظة إلكترونًيا(؛ أو إذا لم يكن األمر كذلك، تكون في شكل نسخة مطبوعة قابلة للقراءة أو في شكل وصيغة أخرى على النحو 

 الجازات(.ساعة )باستثناء عطل نهاية األسبوع وا 24املتفق عليه بين املرفق والفرد، في غضون 

 يجب أن يسمح املرفق للمقيم أن يحصل على نسخة من السجالت أو أي جزء منها )بما في ذلك تلك التي تكون في شكل أو صيغة إلكترونية عندما  .ب

لة على تكون هذه السجالت محفوظة إلكترونًيا( بناًء على طلب وإخطار مسبق مدته يومي عمل موّجه إلى املرفق. يجوز للمرفق فرض رسوم معقو 

 أساس التكلفة على النسخ املقّدمة، شريطة أن تشمل الرسوم تكلفة ما يلي فقط:

  .العمل على نسخ السجالت التي يطلبها الفرد، سواء في شكل ورقي أو إلكتروني 

  سخ ورقية أو وسائط إلكترونية إذا طلب الفرد تقديم النسخة اإللكترونية على وسائط م
ُ
 حمولة.اللوازم املتعلقة بإنشاء ن

  .الرسوم البريدية، عندما يطلب الفرد إرسال نسخة بالبريد 

( من هذا القسم، يجب أن يضمن املرفق توفير املعلومات لكل مقيم بشكل وطريقة يمكن للمقيم 11( و )2باستثناء املعلومات املبّينة في الفقرتين )  .3

 ( من2للمقيم أن يفهمها. يمكن توفير ملخصات مترجمة للمعلومات املوضحة في الفقرة ) االطالع عليها وفهمها، بما في ذلك الصيغة البديلة أو بلغة يمكن

 هذا القسم للمريض بناء على طلبه ونفقته وفًقا للقانون املعمول به.

لطريقة حماية األموال  صفو  -)بما في ذلك طريقة برايل( بشكل وبلغة يفهمها، بما في ذلك، أ ة)أي منطوقة( وكتابي شفهيةيحق للمقيم تلقي إخطارات   .4

 الشخصية.

 ، بما في ذلك الحق في طلب تقييم املوارد.Medicaidوصف للمتطلبات واإلجراءات الالزمة إلثبات األحقية في الحصول على برنامج   .ب

بجميع الوكاالت التنظيمية واإلعالمية الرسمية ذات الصلة  قائمة باألسماء والعناوين )البريد والبريد اإللكتروني(، وأرقام الهواتف الخاصة  .ج

 (.26و 25)راجع صفحتي  Medicaidومجموعات دعم املقيمين ووحدة مكافحة الغش 

 إفادة بأن املقيم قد يقدم شكوى لدى مكتب مينيسوتا لشكاوى املرافق الصحية بشأن أي مخالفة مشتبه فيها للوائح املتعلقة بمرفق التمريض  .د

يم في املقدرالي أو التابع للوالية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، إساءة املقيمين واإلهمال واالستغالل واختالس املمتلكات املتعلقة بالفي

 املرفق، وعدم االمتثال ملتطلبات التوجيهات املسبقة وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالعودة إلى املجتمع.   

 (.26و 25يتصفحراجع االتصال املتعلقة بمنظمات الدعم املحلية والتابعة للوالية )معلومات وبيانات  .أ

 (.26و 25راجع صفحتي ( وتغطيتها )Medicaidو Medicareاملعلومات املتعلقة بأحقية برنامج )  .ب

 بيانات االتصال الخاصة بمركز موارد الشيخوخة والعجز؛ أو  .ج

 (.26و 25راجع صفحتي " )No Wrong Doorبرنامج " 

 (.26و 25راجع صفحتي ) Medicaidبيانات االتصال الخاصة بوحدة مكافحة الغش لبرنامج   .د

معلومات وبيانات اتصال تفيد بأن املقيم قد يحرر أو يقدم شكوى بشأن أي مخالفة مشتبه فيها للوائح املتعلقة بمرفق التمريض الفيدرالي   .ه

صر إساءة املقيمين واإلهمال واالستغالل واختالس املمتلكات املتعلقة باملقيم في املرفق، أو الوالئي، بما في ذلك على سبيل املثال ال الح

 (.26و 25صفحتي  راجعوعدم االمتثال ملتطلبات التوجيهات املسبقة وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالعودة إلى املجتمع )

 الع عليها وتكون مفهومة للمقيمين وممثليهم:يجب على املرفق أن يقوم بنشر ما يلي، وذلك بطريقة يمكن االط  .5
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 الدعم، قائمة باألسماء والعناوين )البريد والبريد اإللكتروني(، وأرقام الهواتف الخاصة بجميع الوكاالت التابعة للوالية ذات الصلة ومجموعات  .أ

األشخاص البالغين حيث ينص قانون الوالية على  مثل وكالة املسح االستقصائي للوالية ومكتب الترخيص التابع للوالية وقسم خدمات حماية

مج االختصاص القضائي في مرافق الرعاية الطويلة األجل، ومكتب أمين املظالم املعني بالرعاية الطويلة األجل، وشبكة الحماية والدعم، وبرا

 .(26و 25راجع صفحتي ) Medicaidالخدمة املنزلية واملجتمعية، ووحدة مكافحة الغش في برنامج 

و درالي أإفادة بأن املقيم قد يقدم شكوى إلى وكالة املسح االستقصائي للوالية بشأن أي مخالفة مشتبه فيها للوائح املتعلقة بمرفق التمريض الفي  .ب

عدم و يم في املرفق، التابع للوالية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر إساءة املقيمين واإلهمال واالستغالل واختالس املمتلكات املتعلقة باملق

 االمتثال ملتطلبات التوجيهات املسبقة وطلبات الحصول على معلومات تتعلق بالعودة إلى املجتمع.

فق إلجراء يحق للمقيم االستخدام املعقول للهاتف، بما في ذلك خدمات اآللة الكاتبة املبرقة وجهاز االتصاالت للصم، إلى جانب توفير مكان في املر   .6

 ن التنّصت عليها. ويشمل ذلك الحق في االحتفاظ بالهاتف الخلوي واستخدامه على نفقة املقيمين الخاصة.االتصاالت دو 

 ي:يجب على املرفق حماية وتسهيل حق املقيم في التواصل مع األفراد والكيانات داخل املرفق وخارجه، بما في ذلك االستخدام املعقول ملا يل  .7

 الكاتبة املبرقة وجهاز االتصاالت للصم.الهاتف، بما في ذلك خدمات اآللة   .أ

 اإلنترنت بالقدر املتاح للمرفق.  .ب

 األدوات املكتبية، والبريد، وأدوات الكتابة إلى جانب القدرة على إرسال البريد.  .ج

ُرود وغيرها من املواد التي يتم تسليمها إلى املرفق للمقيم  .8
ُ
ريدية من خالل وسيلة غير الخدمة الب يحق للمقيم إرسال واستالم البريد وتلقي الخطابات والط

 بما في ذلك الحق في:

 خصوصية هذه االتصاالت بما يتفق مع هذا القسم.  .أ

 الحصول على األدوات املكتبية، والبريد، وأدوات الكتابة على نفقة املقيمين الخاصة.  .ب

ت اإللكترونية مثل االتصاالت بالبريد اإللكتروني والفيديو يحق للمقيم الحصول على إمكانية الوصول املعقولة والخصوصية في استخدام االتصاال   .9

 والبحث على اإلنترنت.  

 إذا كان الوصول متاًحا للمرفق. .أ

 إذا تم تكبد أي نفقات إضافية من قبل املرفق لتوفير هذا الوصول إلى املقيم، وذلك على نفقة املقيم.  .ب

 الفيدرالي. ويجب أن يمتثل هذا االستخدام لقانون الوالية والقانون   .ج

 -يحق للمقيم ما يلي   .10

فحص نتائج آخر دراسة استقصائية للمرفق أجراها مسؤولو املسح الفيدراليون أو التابعون للوالية وأي خطة تصحيحية سارية فيما يتعلق   .أ

 باملرفق.

 تلقي املعلومات من الوكاالت التي تعمل بصفتها مدافعة عن العمالء، وتتاح الفرصة لالتصال بهذه الوكاالت.  .ب

 —يجب على املرفق  .11

 نشر نتائج آخر دراسة استقصائية للمرفق في مكان يسهل الوصول إليه للمقيمين، وأفراد األسرة واملمثلين القانونيين للمقيمين.  .أ
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صدرت، فيما يتصل باملرفق خالل السنوات الثالث الحصول على تقارير تت  .ب
ُ
علق بأي دراسات استقصائية وشهادات وتحقيقات في الشكاوى التي أ

 السابقة، وأي خطة تصحيحية سارية املفعول فيما يتعلق باملرفق، تكون متاحة ألي فرد للمراجعة عند الطلب.

 ي تكون بارزة ومتاحة للجمهور.نشر إخطار بتوافر مثل هذه التقارير في مناطق املرفق الت  .ج

 يجب على املرفق أال يوفر معلومات تعريفية عن املشتكين أو املقيمين.  .د

 يجب أن يمتثل املرفق ملتطلبات التوجيهات املسبقة.  .12

لعالج الطبي أو وتشمل هذه املتطلبات بنوًدا ترمي إلى إعالم جميع املقيمين البالغين وتقديم معلومات خطية لهم بالحق في قبول أو رفض ا  .أ

 الجراحي، ويتم صياغة توجيه مسبق بناًء على اختيار املقيم.

 ويشمل ذلك وصًفا مكتوًبا لسياسات املرفق بهدف تنفيذ التوجيهات املسبقة وقانون الوالية املطبق.  .ب

ا عن ضمان ت  .ج
ً
 لبية متطلبات هذا القسم.ُيسمح للمرافق بالتعاقد مع كيانات أخرى لتقديم هذه املعلومات ولكن تظل مسؤولة قانون

ر عليه تلقي املعلومات أو توضيح ما إذا كان قد نّفذ أو لم ينفذ أحد التوجيهات   .د
ّ
إذا كان الشخص البالغ عاجزا عند تسجيل الدخول ويتعذ

 املسبقة، فإنه يجوز للمرفق تقديم معلومات توجيهية مسبقة إلى ممثل املقيم الفردي وفقا لقانون الوالية.   

عفى املرفق من التزامه بتوفير هذه املعلومات للفرد بمجرد تمكنه من تلقي هذه املعلومات. ويجب وضع إجراءات متابعة لتوفير معلومات وال يُ  .ه

 للفرد في الوقت املناسب.
ً
 تصل مباشرة

ة الطارئة قبل وصول الطاقم الطبي في األساس ي، بما في ذلك اإلنعاش القلبي الرئوي، للمقيم الذي يحتاج إلى الرعاي الحياةدعم يقدم األفراد   .و

 حاالت الطوارئ وخضوعهم ألوامر الطبيب ذات الصلة والتوجيهات املسبقة للمقيم.

قدم للمقيمين وُمقدمي طلبات تسجيل الدخول، عن كيفية طل  .13
ُ
ب يجب أن يعرض املرفق في املعلومات الكتابية للمرفق معلومات شفهية وكتابية، ت

 وكيفية استالم املبالغ املسترّدة الخاصة باملدفوعات السابقة التي تشمل تلك املزايا. واستخدامها Medicaidو Medicareامج الحصول على مزايا برن

 اإلخطار بالتغييرات  

 —يتعين على املرفق إخطار املقيم فوًرا والتشاور مع طبيب املقيم وإخطار ممثل املقيم بما يتماش ى مع صالحياته، عندما يكون هناك   .1

 حادثة تسفر عن وجود جرح للمقيم ومن املحتمل أن يتطلب األمر االستعانة بالطبيب.  .أ

هدد تت التي تغير كبير في الحالة البدنية أو العقلية أو النفسية للمقيم )أي وجود تدهور في الحالة الصحية أو العقلية أو النفسية سواء في الحاال   .ب

 أو املضاعفات السريرية(. الحياة

و وجود حاجة إلى تغيير العالج بدرجة كبيرة )أي وجود حاجة للتوقف عن استخدام الشكل الحالي من العالج أو تغييره بسبب اآلثار السلبية أ  .ج

 البدء في تناول نوع جديد من العالج(.

 صدور قرار بنقل املقيم من املرفق أو إخراجه.  .د

( من هذا 1يجب على املرفق ضمان أن جميع املعلومات ذات الصلة متاحة ومقدمة عند الطلب للطبيب، وذلك عند إصدار إخطار بموجب الفقرة )  .2

 القسم.
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 —يجب على املرفق إخطار املقيم وممثله فوًرا، عندما يكون هناك  .3

 تغيير في الغرفة أو إحالة زميل الغرفة..  .أ

 وجب القوانين أو اللوائح الفيدرالية أو الخاصة بالوالية..تغيير في حقوق املقيم بم  .ب

 يجب على املرفق تسجيل العنوان )البريد والبريد اإللكتروني( وأرقام الهواتف الخاصة بممثلي املقيم وتحديثها بشكل دوري.  .ج

 تسجيل الدخول  

ت منفصلة أن يفصح في اتفاقية تسجيل الدخول، الشكل املادي بما . يجب على املرفق الذي هو مجمع بنايا2تسجيل الدخول إلى مجمع بنايات منفصلة .1

ل الجزء املميز، ويجب أن يحدد السياسات التي تنطبق على تغيير الغرف بين مواقعها املختلفة.
ّ
 في ذلك املواقع املتنوعة التي تشك

 لدخول أو أثناء إقامة املقيم.يتعين على املرفق تقديم إخطار للمقيم بخصوص الحقوق والخدمات قبل أو عند تسجيل ا  .2

اته يتعين على املرفق إخطار املقيم شفوًيا وخطًيا على حد سواء بلغة يفهم املقيم حقوقه وجميع القواعد واللوائح التي تحكم سلوكه ومسؤولي  .أ

 أثناء إقامته في املرفق.

 ، إن وجد.Medicaidبرنامج ولذا يتعين على املرفق إبالغ املقيمين بإخطار الوالية الخاص بحقوق وواجبات   .ب

 يتعين اإلقرار كتابًيا بالحصول على تلك املعلومات، وأية تعديالت عليها.  .ج

  Medicaidيتعين على املرفق إبالغ كل مقيم جدير بالحصول على برنامج   .3
ً

كتابًيا في وقت تسجيل الدخول ملرفق التمريض وعندما يصبح املقيم مؤهال

 — Medicaidللحصول على برنامج 

 بالبنود والخدمات املدرجة في خدمات مرفق التمريض بموجب خطة الوالية والتي قد ال يتحمل املقيم تكاليفها.  .أ

 بالبنود والخدمات األخرى التي يقدمها املرفق والتي قد يتحمل املقيم تكاليفها إلى جانب مبالغ تلك الخدمات.  .ب

 ا يتم تغيير البنود والخدمات.عندم Medicaidإخطار كل مقيم مؤهل للحصول على برنامج   .ج

لة بموجب يتعين على املرفق إخطار كل مقيم بالخدمات املتاحة في املرفق وبتكاليف تلك الخدمات بما في ذلك أي تكاليف مقّررة للخدمات غير املشمو   .4

 بشكٍل دوري أثناء إقامته.أو بموجب املعدل اليومي للمرفق قبل تسجيل الدخول أو في هذه األثناء و  Medicare/ Medicaidبرنامج 

، فإنه يتعين على Medicaidو/أو خطة الوالية فيما يتعلق ببرنامج  Medicareفي حالة إجراء تغيير في البنود والخدمات التي يشملها برنامج   .أ

 املرفق إخطار املقيم بالتغيير في أقرب وقت ممكن عملًيا.

 60ة يير بمدعند إجراء تغيير في تكلفة البنود والخدمات األخرى التي يقدمها املرفق، فإنه يتعين على املرفق إخطار املقيم كتابًيا قبل تنفيذ التغ  .ب

 يوًما على األقل.  

قل من املرفق ولن يعود إليه مرة أخرى،  .ج
ُ
إعادة أي عربون أو رسوم ُدفعت بالفعل يتعين على املرفق، إذا مات املقيم أو أصبح نزيل املستشفى أو ن

قام فيها  إلى املقيم أو ممثله أو ملكيته حسب مقتض ى الحال، مخصوًما منها املعدل اليومي للمرفق نظير األيام التي كان فيها املقيم متواجًدا أو

  بحجز سرير في املرفق، بصرف النظر عن الحد األدنى من متطلبات اإلخطار باإلقامة أو الخروج.

                                                      
 من الناحية املال 2

ً
 ويمكن تمييزه بشكل طبيعي عن املؤسسة الكبيرة وأن يكون منفصال

ً
 ية فيما يتعلق بتقارير التكاليف.ويجب أن يكون مجمع البنايات منفصال
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 يوًما من تاريخ مغادرة املقيم املرفق. 30يتعين على املرفق إعادة جميع األموال للمقيم أو ممثله في غضون   .د

  يجب أال تتعارض شروط عقد تسجيل الدخول التي تتعلق بالفرد أو من يمثله بخصوص الحصول على دخول املرفق مع متطلبات هذه اللوائح.  .ه

 الخصوصية والسرية  

 حق في الخصوصية الشخصية والسرية لسجالته الشخصية والسريرية.   املقيم له ال

قيمين تشمل الخصوصية الشخصية أماكن اإلقامة، والعالج الطبي، واالتصاالت املكتوبة والهاتفية، والرعاية الشخصية، والزيارات، واجتماعات امل .1

 صة لكل مقيم.واملجموعات العائلية، ولكن هذا ال يتطلب من املرفق أن يوفر غرفة خا

، يجب أن يحترم املرفق حق املقيم في الخصوصية الشخصية، بما في ذلك الحق في خصوصية االتصاالت الشفوية )أي التي يتحدث بها(، واملكتوبة  .2

لى خرى التي يتم تسليمها إواإللكترونية، بما في ذلك الحق في اإلرسال واالستقبال الفوري للبريد الغير مفتوح وغيره من الرسائل، والطرود، واملواد األ 

 املرفق لصالح املقيم، بما في ذلك تلك التي يتم تسليمها بوسائل أخرى غير خدمة البريد.

 يحق للمقيم في ضمان سرية السجالت الشخصية والسريرية.  .3

لية أو قوانين الوالية املعمول يحق للمقيم رفض الكشف عن السجالت الشخصية والسريرية باستثناء ما هو منصوص عليه في القوانين الفيدرا  .أ

 بها.

بما  يجب على املرفق السماح ملمثلي مكتب أمين مظالم الوالية للرعاية الطويلة األجل بفحص السجالت الطبية واالجتماعية واإلدارية للمقيمين  .ب

 يتفق مع قانون الوالية.

 البيئة اآلمنة  

لية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر تلقي العالج والدعم الضروري للحياة اليومية. يجب على يحق للمقيم الحصول على بيئة آمنة ونظيفة ومريحة وعائ 

    —املرفق توفير

 بيئة آمنة ونظيفة ومريحة وعائلية، مما يسمح للمقيم باستخدام ممتلكاته الشخصية إلى أقص ى حد ممكن. .1

آمنة، وأن يعمل التخطيط املادي للمرفق على تحقيق أقص ى قدر من يشمل هذا ضمان حصول املقيم على الرعاية والخدمات بصورة   .أ

 االستقاللية للمقيم، وال يمثل خطًرا على السالمة.

 يجب على املرفق توخي الحرص املعقول لحماية ممتلكات املقيمين من الضياع أو السرقة.  .ب

 خدمات التدبير املنزلي والصيانة الالزمة للحفاظ على نظافة وتنظيم وراحة املكان من الداخل.  .2

 أسرة وبياضات حمام نظيفة وبحالة جيدة.  .3

 مكان خزانة خاصة في كل غرفة مقيم.  .4

 مستويات إضاءة كافية ومريحة في جميع املناطق.  .5

درجة  81و 71على درجة حرارة تتراوح بين  1990أكتوبر  1فق املعتمدة في األصل بعد معدالت درجة حرارة مريحة وآمنة. ويجب أن تحافظ املرا  .6

 فهرنهايت.

 الحفاظ على مستويات صوت ال تسبب إزعاًجا.  .7
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 املظالم 

وتشمل هذه املظالم  يحق للمقيم التعبير عن املظالم للمرفق أو إلى وكالة أو كيان آخر ينظر في املظالم دون تمييز أو انتقام ودون خوف من حدوثهما.  .1

قاء مرافق تلك املتعلقة بالرعاية والعالج التي قدمت فضال عن تلك التي لم تقدم، وسلوك املوظفين وغيرهم من املقيمين، وغيرها من املخاوف بشأن ب

 الرعاية طويلة األجل.

 يحق للمقيم حل املظالم التي قد تكون لديه ويجب أن يبذل املرفق جهوًدا عاجلة لحلها، وفقا لهذه الفقرة.  .2

 يجب على املرفق إتاحة معلومات للمقيم عن كيفية رفع مظلمة أو شكوى.  .3

الواردة في هذه الفقرة. يجب على مقدم يجب على املرفق أن يضع سياسة للمظالم لضمان اإلسراع بحل جميع املظالم املتعلقة بحقوق املقيمين   .4

 الخدمات تقديم نسخة من سياسة املظالم إلى املقيم عند طلبها. يجب أن تتضمن سياسة املظالم ما يلي:   

ى نحو علإخطار املقيمين بشكل فردي أو من خالل النشر في املواقع الرئيسية في جميع أنحاء املرفق بأن لهم الحق في رفع املظالم شفهًيا )أي  .أ

( أو كتابًيا، والحق في رفع املظالم دون الكشف عن الهوية، معلومات االتصال الخاصة باملوظف املعني باملظالم الذي يمكن رفع املظلمة منطوق 

إلى جانب  إليه، أي اسمه وعنوان عمله )البريد العادي والبريد اإللكتروني( ورقم هاتف عمله، وإطار زمني متوقع الستكمال النظر في املظلمة،

ذات الحق في الحصول على قرار كتابي بشأن مظلمته، ومعلومات االتصال بالكيانات املستقلة التي يمكن رفع املظلمة لها، أي الوكالة املختصة 

الحماية والدعم  الصلة، أو منظمة تحسين الجودة، أو وكالة املسح االستقصائي للوالية، أو برنامج أمين املظالم للرعاية طويلة األجل، أو أنظمة

 (.26و 25راجع صفحتي)

 تحقيقاتتحديد املوظف املعني باملظالم املسؤول عن اإلشراف على عملية التظلم وتلقي املظالم وتتبعها وصوال إلى نهايتها، وإَداَرة املرفق أي   .ب

عن رافع تلك املظالم، وإصدار قرارات تظلم ضرورية، والحفاظ على سرية جميع املعلومات املرتبطة باملظالم، على سبيل املثال، عدم الكشف 

 خطية للمقيم، إلى جانب التنسيق مع وكاالت الواليات والوكاالت الفيدرالية، حسب الضرورة في ضوء ادعاءات محددة.

 املزعوم، عند الضرورة؛اتخاذ إجراءات فورية ملنع حدوث املزيد من االنتهاكات املحتملة ألي حق من حقوق املقيمين أثناء التحقيق في االنتهاك   .ج

أو اإلبالغ فورا عن جميع االنتهاكات املزعومة التي تنطوي على إهمال أو سوء معاملة، بما في ذلك اإلصابات الناجمة عن مصدر غير معروف و/  .د

 اختالس املمتلكات الخاصة باملقيم، من قبل أي شخص يقدم خدمات نيابة عن مقدم الخدمات، إلى مدير مقدم الخدمات.

التأكد من أن جميع قرارات التظلم الخطية تتضمن تاريخ استالم املظلمة، وبيان موجز عن مظلمة املقيم، والتدابير املتخذة للتحقيق في   .ه

ات راءوأي إجاملظلمة، وملخص للنتائج الهامة أو االستنتاجات املتعلقة بقلق املقيمين، وبيان بشأن ما إذا كانت املظلمة قد تم التأكد منها أم ال، 

 تصحيحية سيتخذها املرفق أو قد اتخذها بالفعل نتيجة للمظلمة، وتاريخ صدور القرار الكتابي.

له  جي الذياتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة وفقا لقانون الوالية إذا أكد املرفق االنتهاك املزعوم لحقوق املقيمين أو إذا كان الكيان الخار   .و

سح االستقصائي للوالية أو منظمة تحسين الجودة أو هيئة إنفاذ القانون املحلية قد أكد انتهاك أي حق من حقوق والية قضائية، مثل وكالة امل

 هؤالء املقيمين ضمن نطاق مسؤوليته.

 سنوات من صدور قرار املظلمة. 3الحفاظ على األدلة التي تثبت نتائج جميع املظالم ملدة ال تقل عن   .ز

 التواصل مع الهيئات   

املثال على سبيل عن التواصل مع املوظفين الفيدراليين أو التابعين للوالية أو املحليين، بما في ذلك، املقيم ال يحظر أو يعوق املرفق بأي حال من األحوال يجب أ

بما في ذلك ممثلي مكتب أمين املظالم ال الحصر، مسؤولي املسح الفيدراليين أو التابعين للوالية، وموظفي اإلدارة الصحية الفيدراليين أو التابعين للوالية، 
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مسألة، فيما يتعلق بأية من اضطراب عقلي يعانون  الذيناملسؤولة عن أنظمة الحماية والدعم لألفراد  الوكالةاألجل، وأي ممثل عن بالرعاية طويلة املعني 

 أم ال.التنظيمية أو القضائية انت خاضعة للتحكيم أو أي نوع آخر من اإلجراءات أكسواء 

 عدم التعرض لسوء معاملة وإهمال واستغالل   

بيل املثال يحق للمقيم أال يتعرض لسوء معاملة وإهمال واختالس املمتلكات الخاصة به واستغالل على النحو املبين في هذا امللحق. ويشمل ذلك، على س .1

 كيميائية ليست مطلوبة لعالج األعراض الطبية للمقيم.ال الحصر، عدم التعرض للعقاب البدني، والحبس االنفرادي، وأي قيود بدنية أو 

 يجب على املرفق:  .2

 عدم القيام بأي نوع من اإلساءة سواء كانت إساءة لفظية أو عقلية أو جنسية أو بدنية، أو العقاب البدني، أو الحبس االنفرادي.  .أ

راض التأديب أو الراحة، وليست مطلوبة لعالج األعراض الطبية التأكد من عدم تعّرض املقيم ألي قيود بدنية أو كيميائية مفروضة عليه ألغ  .ب

م ة التقييللمقيم. يجب أن يستخدم املرفق البديل األقل تقييًدا ألقل فترة زمنية، عند استخدام القيود، كما يتعّين على املرفق توثيق عملية إعاد

 املستمرة بشأن الحاجة إلى القيود.  

 ج  تسجيل الدخول والتحويل والخرو  

 سياسة تسجيل الدخول. .1

 على املرفق إنشاء سياسة تسجيل دخول وتنفيذها.  .أ

 —يجب على املرفق  .ب

يص ترخأال يطلب من املقيمين أو املقيمين املحتملين التنازل عن حقوقهم املبينة في هذا امللحق والسارية واملبينة في قوانين االعتماد أو ال  .أ

 ، أو يطلب منهم ذلك.Medicaidأو  Medicareالفيدرالية أو املحلية بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر حقوقهم في برنامج 

أو  Medicaidأو  Medicareأو يأمر بوجود ضمان كتابي أو شفهي بأن املقيمين أو املقيمين املحتملين غير مؤهلين ملزايا برنامج  أال يطلب  .ب

 بأال يتقدموا للحصول على هذه املزايا.

 أو يأمرهم بذلك.. أال يطلب من املقيمين أو املقيمين املحتملين التنازل عن مسئولية املرفق املحتملة لفقدان األغراض الشخصية  .ج

يجب على املرفق أال يطلب أو ُيِلزم وجود ضمان سداد من طرف ثالث إلى املرفق كشرط لتسجيل الدخول أو تسجيل الدخول العاجل أو اإلقامة   .ج

قابل وارده املتاحة للدفع ماملستمرة في املرفق، ومع ذلك يجوز للمرفق أن يطلب أو يأمر ممثل املقيم املخول قانونًيا باالطالع على دخل املقيم أو م

 أن يدفع إلى املرفق من دخل املقيم أو موارده.   ب -دون تحمله مسئولية مالية شخصية ب -رعاية املرفق من أجل توقيع العقد 

من مقابالت  أال يفرض أي هدايا أو أموال أو تبرعات أو غير ذلك Medicaidيتعين على مرفق الرعاية التمريضية في حالة أهلية شخص لبرنامج  .د

مالية كشرط مسبق لتسجيل الدخول أو تسجيل الدخول العاجل أو اإلقامة املستمرة في املرفق، أو يسعى إلى الحصول عليها أو يقبلها أو 

 يستلمها، إلى جانب أي مبلغ مطلوب دفعه بموجب خطة الوالية. ومع ذلك يجوز ملرفق الرعاية التمريضية ما يلي:

مقابل األغراض والخدمات التي طلبها واستلمها وتلك غير املنصوص عليها في خطة  Medicaidملقيم املؤهل لبرنامج أن يفرض رسوًما على ا  .أ

الوالية تحت بند "خدمات مرفق الرعاية التمريضية" وذلك طاملا يقوم املرفق بتقديم إخطار مناسب إلى املقيم بتوافر هذه الخدمات 

 وط على تسجيل دخول املقيم أو إقامته املستمرة على طلب هذه الخدمات اإلضافية أو استالمها.وبتكلفتها وطاملا ال يفرض املرفق شر 



  

16  

 17/3 تاريخ املراجعة 

أن يسعى إلى الحصول على مساعدات إنسانية أو دينية أو خيرية من مؤسسة أو من شخص على غير صلة بمقيم مؤهل أو مقيم محتمل   .ب

 في تسجيل دخول مقيم مؤهل لبرنامج أو أن يقبلها أو يستلمها، على أال يمتد أ Medicaidلبرنامج 
ً
في املرفق أو  Medicaidثرها لتكون شرطا

 تسجيل دخوله العاجل فيه أو إقامته املستمرة فيه.

ص يجوز لألقسام الفرعية السياسية أو الوالئية بموجب القوانين املحلية أو الوالئية تطبيق معايير تسجيل دخول أكثر صرامة من تلك املنصو   .ه

 .Medicaidذا الجزء من أجل منع التمييز بين األفراد املستحقين لبرنامج عليها في ه

م يتعين على مرفق الرعاية التمريضية اإلفصاح عن السمات الخاصة باملرفق أو بقصور الخدمات فيه وتقديم إخطاًرا بها إلى املقيم أو املقي  .و

 املحتمل قبل وقت تسجيل الدخول.

مريضية املكّون من مجمع بنايات منفصلة في اتفاقية تسجيل الدخول لديه عن هيئته الفعلية بما في ذلك يجب أن ُيفصح مرفق الرعاية الت  .ز

 املواقع املتعددة التي تكّون مجمع البنايات املنفصلة، كما يجب أن يحدد السياسات التي تنطبق على تغيير الغرف بين مواقعه املختلفة.

 املساواة في الحصول على رعاية ممتازة.  .2

يجب على املرافق إنشاء وحفظ وتنفيذ سياسات وممارسات متطابقة فيما يتعلق بالنقل أو الخروج فضال عن تقديم الخدمات لألفراد كافة   .أ

 بغض النظر عن مصدر الدفع.

ا لذلك، على مالم يحدد قانون الو  Medicaidيجوز للمرفق فرض أي مبلغ مقابل الخدمات املقدمة للمقيمين غير املشتملين في برنامج   .ب
ً
الية خالف

 أن يتم ذلك باالتساق مع متطلبات اإلخطار املوضحة للرسوم.

 ال تكون الوالية ملزمة بتقديم خدمات إضافية بالنيابة عن أحد املقيمين غير تلك الخدمات املنصوص عليها في خطة الوالية.  .ج

 —النقل والخروج  .3

 —متطلبات املرفق  .أ

 يتعين على املرفق أن يسمح لكل مقيم بالبقاء في املرفق وعدم نقله أو إخراجه من املرفق باستثناء أي من الحاالت التالية:  .أ

  .إذا كان النقل أو الخروج من املرفق أمًرا ضرورًيا ملصلحة املقيم وال يمكن تلبية احتياجات املقيم في املرفق 

   إذا كان النقل أو الخروج من املرفق مناسًبا نظًرا لتحسن صحة املقيم تحسًنا كافًيا لدرجة عدم حاجته ملزيد من الخدمات املقدمة

 من املرفق.

  .إذا كانت سالمة األفراد في املرفق عرضة للخطر بسبب الحالة املرضية للمقيم أو سلوكه 

  إذا كانت صحة األفراد في املرفق عرضة للخطر. 

   إذا لم يدفع املقيم بعد إخطاره على نحو مناسب وصحيح مقابل اإلقامة في املرفق )أو لم يدفع من ينوب عنه بموجب برنامج

Medicare  أوMedicaid وتسري سياسة عدم الدفع إذا لم يقدم املقيم األوراق الالزمة لدفع طرف ثالث نيابة عنه، أو إذا تنصل ،)

بعد  Medicaidلدفع ورفض املقيم الدفع مقابل إقامته، أما بالنسبة للمقيمين املؤهلين لبرنامج الطرف الثالث من مسئولية ا

سيتوقف   وإال Medicaidدخولهم املرفق، فال يجوز للمرفق إال أن يفرض على املقيم رسوًما مسموًحا بها بموجب برنامج 

 املرفق عن العمل.

ناء وجود اعتراض، وال عند ممارسته لحق االعتراض في إخطار النقل أو الخروج، إال إذا كان ال يجوز للمرفق أن ينقل املقيم أو يخرجه أث  .ب

 إجراء عدم النقل أو الخروج سيعرض صحة أو سالمة
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 املقيم أو املقيمين اآلخرين باملرفق للخطر، وعلى املرفق توثيق الخطر الذي سيفرضه عدم إجراء النقل أو الخروج. 

املرفق ملقيم أو إخراجه من املرفق تحت أي ظرف من الظروف املنصوص عليها، فيجب على املرفق أن يتأكد من توثيق  التوثيق. في حالة نقل  .ب

 عن تأكده من توصيل املعلومات املناسبة إلى مؤسسة الرعاية الصحية املعنية باالست
ً
الم أو حركة النقل أو الخروج في السجل الطبي للمقيم فضال

 :في السجل الطبي للمريض على اآلتييجب أن تشتمل املستندات أ.   3ة.إلى جهة تقديم الرعاي

 .أساس حركة النقل 

   عن الخدمات 
ً
حاجة/احتياجات املقيم الخاصة التي ال يمكن تلبيتها، إضافة إلى محاوالت املرفق في تلبية احتياجات املقيم، فضال

 املتاحة في املرفق املعني باالستالم لتلبية االحتياجات.

 —يجب صياغة الوثائق املطلوبة من قبل ما يلي  - ب 

   أأ.3الطبيب املتابع للمقيم في حالة ضرورة النقل أو الخروج بموجب النقطة األولى والثانية من الفقرة 

   أأ.3أحد األطباء في حالة ضرورة النقل أو الخروج بموجب النقطة الثالثة والرابعة من الفقرة 

 جب أال تقل املعلومات املقدمة إلى جهة تقديم الخدمة املستلمة للمقيم عن املعلومات التالية:ي -ج  

  .بيانات االتصال باملمارس املسئول عن رعاية املقيم 

  .بيانات ممثل املقيم بما في ذلك بيانات االتصال به 

  .بيانات توجيهية مقدمة 

  أن استمرار الرعاية، عند الحاجة.جميع التعليمات أو االحتياطات الخاصة بش 

  .أهداف خطة الرعاية الشاملة 

   جميع البيانات األخرى التي تشتمل على نسخة من ملخص خروج املقيم وأية وثائق أخرى، حسب املعمول به، لضمان سالمة وفعالية

 نقل الرعاية.

 —قبل أن ينقل املرفق املقيم أو يخرجه منه، يتعين على املرفق .اإلخطار قبل النقل  .ج

فة إخطار املقيم وممثل/ممثلي املقيم بحركة النقل أو الخروج وأسبابها، على أن يكون اإلخطار مكتوًبا بلغة وكيفية يفهمها كال منهما، إضا  .أ

 جل التابع ملكتب الوالية.إلى إرسال نسخة من اإلخطار إلى ممثل مكتب أمين مظالم الرعاية طويلة األ 

 تدوين أسباب النقل أو الخروج في السجل الطبي للمقيم.  .ب

 وقيت اإلخطار.ت -تضمين العناصر املوضحة في القسم الحالي في اإلخطار. د   .ج

ًما على يو  30فيما عدا ما هو منصوص عليه، يجب أن يرسل املرفق إخطار حركة النقل أو الخروج املنصوص عليه في هذا القسم قبل   .أ

 األقل من نقل املقيم أو خروجه.

 يجب إرسال اإلخطار في أقرب وقت ممكن عملًيا قبل إتمام حركة النقل أو الخروج، وذلك في أي من الحاالت التالية:  .ب

                                                      
 .2017-11-28ب من قسم النقل/واإلخراج يوم 3سيتم تنفيذ البند  3
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  .إذا كانت سالمة األفراد في املرفق عرضة للخطر 

  .إذا كانت صحة األفراد في املرفق عرضة للخطر 

  .إذا تحسنت صحة املقيم تحسًنا كافًيا يسمح بالنقل أو الخروج الفوري 

  إذا لزم إجراء النقل أو الخروج فورًيا بسبب االحتياجات الطبية العاجلة للمقيم، بموجب فقرة 

   يوًما. 30إذا لم يسكن املقيم في املرفق ملدة 

 في هذا القسم ما يلي: محتويات اإلخطار. يجب أن يتضمن اإلخطار الخطي املنصوص عليه  .ه

 سبب النقل أو الخروج.  .أ

 تاريخ سريان النقل أو الخروج.  .ب

 املوقع الذي ينقل إليه املقيم أو يغادره.  .ج

إفادة بحقوق املقيم في االعتراض، بما في ذلك اسم الكيان الذي يتلقى هذه الطلبات وعنوان )البريد والبريد اإللكتروني(، ورقم   .د

 الهاتف.

 طلب جلسة االعتراض.وتقديم االستمارة إكمال استمارة االعتراض واملساعدة في على الحصول  فيةكيمعلومات عن   .ه

 وعنوان )البريد والبريد اإللكتروني(، ورقم الهاتف. اسم مكتب أمين املظالم املعني بالرعاية طويلة األجل  .و

وذلك  ودعمهم،األفراد الذين يعانون من عجز في النمو عنوان البريد والبريد اإللكتروني ورقم هاتف الوكالة املسؤولة عن حماية   .ز

 بالنسبة للمقيمين في مرفق الرعاية التمريضية من ذوي اإلعاقات الذهنية الذين يعانون من عجز في النمو أو اإلعاقة ذات الصلة.

ن من اضطراب عقلي ودعمهم بموجب عنوان البريد والبريد اإللكتروني ورقم هاتف الوكالة املسؤولة عن حماية األفراد الذين يعانو   .ح

قانون حماية األشخاص املصابين بأمراض عقلية والدفاع عنهم، وذلك بالنسبة للمقيمين في مرفق الرعاية التمريضية الذين يعانون 

 من اضطراب عقلي أو إعاقات ذات صلة.

ل تنفيذ النقل أو الخروج، فيجب على املرفق إعالم التغييرات التي تطرأ على اإلخطار. إذا تغيرت املعلومات الواردة في اإلخطار قب  .و

 متلقي اإلخطار بأسرع الطرق املمكنة عملًيا في حال توفرت املعلومات املحدثة.

توجيهات خاصة بالنقل أو الخروج. يتعين على املرفق توفير وتوثيق ما يكفي من التجهيزات والتوجيهات للمقيمين لضمان النقل اآلمن   .ز

 واملنظم، أو الخروج من املرفق. ويجب تقديم هذه التوجيهات بشكل وطريقة يمكن للمقيم أن يفهمها.   

ص املسؤول عن املرفق في حالة إغالق املرفق أن يقدم إخطاًرا كتابًيا قبل اإلغالق إخطار مسبق قبل إغالق املرفق. ويجب على الشخ .ح

 عنالوشيك لوكالة املسح االستقصائي للوالية، ومكتب أمين املظالم املعني بالرعاية طويلة األجل، واملقيمين في املرفق، وممثلين املقيم، 
ً
 فضال

 ئمة.خطة لنقل املقيمين وإعادة توطينهم في أماكن مال 

تغيير الغرفة في مجمع بنايات منفصلة. يخضع تغيير الغرفة في مرفق مكون من مجمع بنايات منفصلة للشروط ويجب أن يقتصر   .ط

 ملنفصلة.على االنتقاالت داخل املبنى الذي يقطن فيه املقيم، ما لم يوافق املقيم طواعية على االنتقال إلى موقع آخر من مواقع مجمع البنايات ا

 -اإلخطار بسياسة مغادرة املرفق والعودة اليه  .4
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يجب على مرفق الرعاية التمريضية قبل أن ينقل أحد املقيمين إلى املستشفى أو أن يذهب املقيم في أجازة عالجية، تقديم  .اإلخطار قبل النقل  .أ

 -معلومات مكتوبة للمقيم أو ممثله توضح

 سمح خاللها للمقيم بالعودة واستئناف اإلقامة في مرفق الرعاية التمريضية؛مدة سريان سياسة حجز األسرة، إن وجدت، والتي يُ   .أ

 سياسة الدفع مقابل السرير الذي تقوم بحجزه ضمن خطة الوالية، إن وجدت؛  .ب

 سياسات مرفق الرعاية التمريضية املتعلقة بفترات حجز األسرة، والتي يجب أن تتماش ى مع هذا القسم، بما يسمح للمقيم بالعودة.  .ج

 املعلومات املنصوص عليها في هذا القسم.  .د

م إخطار بحجز األسرة عند النقل. يجب على مرفق الرعاية التمريضية أثناء نقل املقيم للمستشفى أو ذهابه في أجازة عالجية، أن يقدم للمقي  .ب

 وممثله إخطاًرا مكتوًبا يحدد مدة سريان سياسة حجز األسرة.

 رفق.السماح للمقيمين بالعودة إلى امل  .5

يتعين على املرفق وضع سياسة مكتوبة ويتبعها بخصوص السماح للمقيمين بالعودة إلى املرفق بعدما أصبحوا نزالء للمستشفى أو يخضعون   .أ

 لزيارة غير طبية خارج املرفق. يجب أن تنص السياسات ما يلي:

لحد املسموح به بموجب خطة الوالية، إلى املرفق وإلى غرفته أن يعود املقيم، الذي تجاوزت فترة عالجه باملستشفى أو زيارته غير الطبية ا  .أ

 السابقة إذا كانت متاحة أو فور توافر أول سرير في غرفة شبه خاصة إذا كان مقيًما:

  يطلب املقيم الخدمات التي يقدمها املرفق 

   للحصول على برنامج 
ً

الخاص بخدمات مرفق  Medicaid الخاص بخدمات مرفق التمريض املتميزة أو برنامج Medicareمؤهال

 التمريض.

رفق، بأن أحد املقيمين الذي تم تحويله مع توقع عودته للمرفق ال يمكنه العودة إلى املرفق، فإنه يتعين على املرفق االمتثال إذا أقر امل -ب  

 للمتطلبات التي تسري على املغادرة.

ق الذي يعود إليه املقيم مجمع بنايات منفصلة، فإنه يجب السماح للمقيم بالعودة إلى ت منفصلة. إذا كان املرفإعادة الدخول إلى مجمع بنايا -ب  

يار قيم الخالسرير املتاح في املوقع املعين بالجزء املميز التي تم حجزه فيه سابًقا. إذا كان السرير غير متاح في ذلك املوقع فإنه يجب إعطاء امل

 هناك. بالعودة لذلك املوقع بمجرد توافر أول سرير
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 املصادر  

 الدفاع

 KEPRO 

 والعائلة( Medicare)منظمة تحسين جودة الرعاية التي تستهدف املستفيدين من برنامج  

 5201 West Kennedy Boulevard, Suite 900 

 Tampa, Florida 33609 

 Medicareالعناية: شكاوى املستفيدين من برنامج  

855-408-8557 

beneficiary.complaints@hcqis.org 

MID-MINNESOTA LEGAL AID/MINNESOTA DISABILITY LAW CENTER 

ظم) 
ُ
 (والحماية الدفاع ن

 430 First Avenue North, Suite 300 

 Minneapolis, MN 55401-1780 1-800-292-4150 

mndlc@mylegalaid.orgintake number   

 بالرعاية طويلة األجلمكتب أمين املظالم الخاص 

 64971ص. ب.  

 St. Paul, MN 55164-0971 

 (metro) 2555-431-651 أو  1-800-657-3591

MBA.OOLTC@state.mn.us 

 مكتب أمين املظالم الخاص بالصحة العقلية وإعاقات النمو

Place East th7 121  

 Metro Square Building 

 St. Paul, MN 55101-2117 

 (metro) 1800-757-651 أو  1-800-657-3506

Ombudsman.mhdd@state.mn.us 

SENIOR LINKAGE LINE 

 )مركز موارد العجز والشيخوخة(

  مجلس والية مينيسوتا للشيخوخة

   64976ص. ب.  

2433 -333-800-St. Paul, MN 55155 1

senior.linkage@state.mn.us 
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 Medicaid برنامج

 قسم مينيسوتا للخدمات اإلنسانية 

 وسوء استعمال املدفوعات( Medicaid )مسائل غش برنامج 

 خدمات مراجعة املراقبة والنزاهة 

 64982ص. ب.  

 St Paul, MN 55164-0982 

 (metro) 2650-431-651 أو  1-800-657-3750

DHS.SIRS@state.mn.us 

 التنظيم والرقابة

 MEDICAID/MEDICAREاملراكز الخاصة بخدمات برامج  

 املنطقة الخامسة 

 233 North Michigan Ave, Suite 600 

 Chicago, IL 60601 

 312-253-9810 

ROCHIORA@cms.hhs.gov 

 مركز تقديم التقارير الخاصة باالعتداء على البالغين بمنيسوتا

 قسم الخدمات اإلنسانية 

 64976ص. ب.  

 St. Paul, MN 55164-0976 

 1-844-880-1574 

DHS.AdultProtection@state.mn.us 

 قسم مينسوتا للصحة

 مكتب الشكاوى الخاص بمرفق الصحة 

 64970ص. ب.  

 St. Paul MN 55164-0971 

 metro(-4201-201-651  omplaints@state.mn.usc-health.ohfc(أو 7994-369-800-1 

 قسم مينسوتا للصحة

 قسم التنظيم الصحي 

 64900ص. ب.  

 St. Paul, MN 55164-0900 651-201-4101 

www.health.state.mn.us|licensing@state.mn.us -health.fpc 

 املطبوعة على الورق املعاد تدويره. 4101-201-651للحصول على هذه املعلومات في شكل مختلف، يرجى االتصال على: 

http://www.health.state.mn.us/
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