
 

 
 

 لمقیمینا حقوق قانون مشروع
 الصحیة الرعایة ودار التمریض دار مینیسوتا

 التشریعیة نیةال
 اهورف مصالح تعزیز ھو البیان ھذا من والغرض عیشرتال من قصدال

 من أليٍّ  یجوز ال. 1ةسكنیال الرعایة ودور التمریض دور مقیمي
 المقیمین أحد من تتطلب أن السكنیة الرعایة دور وأ التمریض دور

 أو ،المقیم ولي .المرفق في للقبول كشرط الحقوق ھذه عن التنازل
 ،مھتمّ  شخص أي الوصي، أو الولي وجود عدم حالة في أو ،وصیھ

 صالشخ. المقیم عن نیابة الحقوق ھذه إنفاذ إلى ىیسع أن یستطیع
 مقیم نع بالنیابة الحقوق ھذه إنفاذ إلى أیضا یسعى أن یستطیع مھتمّ ال
 محكمة في أو ،اإلداریة وكاالتال طریق عن وصي أو ولي لھ

 تظاران في. الوصایة أو الوالیة على قضائیة سلطة لھا التي المقاطعة
 ،تمتثل دق السكنیة الرعایة أو التمریض دار التنفیذیة اإلجراءات نتائج

 القانون ھذا من القصد. الوصي أو األمر ولي لتعلیمات نیة، بحسن
 ماب والدینیة، المدنیة ینمقیمال كل حریات على التعدي یتمّ  ال أن ھو
 الخیارات ومعرفة مستقلة شخصیة قرارات اتخاذ في الحق ذلك في

                               

كلمة "المرفق" في ھذه الوثیقة تشیر إلى دار التمریض أو دار 1
 .الرعایة السكنیة
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 تشجیعبال السكنیة الرعایة أو التمریض دار تقوم وأن المتاحة،
 .ممكن حد بأقصى الحقوق ھذه ممارسة في مساعدةالو

 التعاریف
 حدأ في قبولھ تم الذي الشخص یعني" مقیمال" البیان، ھذا ألغراض

 رودو ،الممتدة الرعایة مرافق ذلك في بما الحادة غیر الرعایة مرافق
 ضالمر بسبب ةالمطلوب للرعایة السكنیة الرعایة ودور ،التمریض

 نم التعافي ألجلأو ،طویلة لفترات ةالبدنی أو ةالعقلی اإلعاقة أو
 .السن في التقدم أو مرض،ال أو اإلصابة

 العامة السیاسة إعالن
 مصالح تحمي أن الوالیة لھذه العامة السیاسة تكون أن اإلعالن تمّ 

 سوف والذي حقوقال قانون مشروع إعالن طریق عن مقیم كل
 ھذا في علیھا المنصوص الحقوق على قتصریال ولكن على ملتشی

 .البیان

 حقوقال حول معلومات
 ةقانونی حقوقا ھناك نبأ - القبول عند - لمقیمینا إخبار یتم سوف

 الطو السكنیة الرعایة أو التمریض دار في إقامتھم أثناء لحمایتھم
 موصوفة الحقوق ھذه وأن المجتمع في والصیانة العالج مسار مدة
 والمسؤولیات التطبیق الواجبة للحقوق رافقم مكتوب بیان في

سوف یتم تقدیم اإلقامات المعقولة  .الفصل ھذا في علیھا المنصوص
 غیر أخرى لغةب یتحدثون الذین وأولئكلذوي عاھات االتصال 
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 الجھات من التفتیش نتائجو ،للمرافق الحالیة السیاسات. اإلنجلیزیة
 الشرح من مزیدالو ،المحلي المستوى أو الوالیة لمستوى الصحیة

 أو م،ھوأولیاء مقیمین،لل متاحة تكون سوف لحقوقل مكتوبال بیانلل
 أي وأ المدیر إلى المقدم معقولال طلبھم على بناء نیختارالم ممثلیھم
 ریعیةالتش قوانینال مع یتفق بما المعینین، الموظفین من آخر شخص

 فصلالو بیانات،ال ممارسات وقانون ،13 الباب ،مینیسوتا والیةل
 .للخطر المعرضین الكبارب تعلقالم ،626.557

 مھذبال عالجال
 بلق من فردیتھمل واحترام بلطف والیعامَ  أن في الحق لھم المقیمون
 أو التمریض دار في الخدمة یقدمون الذین األشخاص أو الموظفین

 .السكنیة الرعایة

 المناسبة الصحیة الرعایة
 والشخصیة طبیةال الرعایة في الحق لھم یكون سوف المقیمون
 يتعن المناسبة الرعایة. الفردیة االحتیاجات أساس على المناسبة
 ھمأدائ ىمستو أعلى تحقیق من مقیمینال لتمكین مصممةال الرعایة
 یمكن ال الخدمة كانت حیث الحق ھذا یقتصر. والعقلي البدني

 .الخاصة أو العامة الموارد خالل من تسدیدھا

 الطبیب ھویة
 سماال ،يكتاب بشكل ،لھم قّدمیُ  سوف أو لدیھم یكون سوف المقیمون
 لطبیبل وجد، إن والتخصص، الھاتف، ورقم العمل وعنوان
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 یرغ من فیھا یكون التي الحاالت في. رعایتھم تنسیق عن المسؤول
 سجل في المعالج الطبیب قبل من موثق ھو كما طبیا، المستحسن

 آخر شخص أي أو المقیم لولي المعلومات ھذه تعطى المقیم، رعایة
 .ھل كممثل المقیم یعینھ

 األخرى الصحیة الخدمات مع العالقة
 على بناء خارجي، مقّدم من الخدمات یتلقون الذین للمقیمین یحق

 إبالغھم، یتمّ  سوف والمقیمون. المقّدم ھویة على یطلعوا أن طلبھم،
 ولئكأل تقّدم الصحیة للرعایة خدمات أي عن تحریري، بشكل

 دار عدا ما المنظمات أو أوالشركات، األفراد، قبل من المقیمین
 مقّدمال اسم المعلومات تتضمن وسوف. السكنیة الرعایة أو التمریض
 الحاالت في. ُتقدم أن یمكن التي للخدمة ووصفا وعنوانھ، الخارجي،

 قبل من موثق ھو كما طبیا، المستحسن غیر من فیھا یكون التي
 ھذه تعطى سوف للمقیم، الرعایة سجل في المعالج الطبیب

 .كممثل المقیم یعینھ آخر شخص أي أو المقیم لولي المعلومات

 عالجال عن معلومات
 تتعلق وحدیثة كاملة معلومات أطبائھم قبل من لمقیمینل قّدمیُ 

 سیر توقعاتو ،والمخاطر ،والبدائل ھم،وعالج ھم،بتشخیص
 فكشی أن لطبیبل قانونيال جبلواا قبل من مطلوب ھو كما المرض،

 المقیمین من ُیتوقع لغةو بكلمات المعلومات ھذه تكون سوف. عنھا
 أفراد أحدُ  یصحبھم أن یمكن المقیمون. وھافھمی أن معقول بشكل

 تتضمن سوف المعلومات ھذه. كالھما أو المختار، ممثلُھم أو األسرة
 التي لحاالتا في. وبدائلھ للعالج محتملة رئیسیة نفسیة أو طبیة نتائج
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 بالطبی قبل من موثق ھو كما طبیا، المستحسن غیر من فیھا یكون
 مقیمال لولي المعلومات ھذه تعطى للمقیم، الطبي السجل في المعالج

 في الحق لدیھم األفراد. لھ كممثل المقیم یعینھ آخر شخص أي أو
 .المعلومات ھذه رفض

 تكون سوف الثدي سرطان أشكال من شكل أي من تعاني مقیمة كل
 بكل إقامتھا، فترة وخالل القبول وقت أو قبل تام، إطالع على

 بھا، بیراخ المعالج الطبیب یكون التي للعالج البدیلة الفعالة الوسائل
 العالجات أو أواإلشعاعیة، الجراحیة، العملیات ذلك في بما

 من بكل المرتبطة والمخاطر العالجات، من المزیج أو الكیمیائیة،
 .الطرق ھذه

 المعالجة تخطیط في المشاركة
 :األسرة أفراد إخطار 

 الرعایة تخطیط في المشاركة في الحق لھم سیكون المقیمون .1
 جالعال لمناقشة الفرصة یشمل الحق وھذا. بھم الخاصة الصحیة
 للطلب والفرصة الفردیة، الرعایة مقدمي مع والبدائل

 إدراج في والحق الرسمیة، الرعایة مؤتمرات في والمشاركة
 في. كلیھما أو كممثل، یختاره مّمن غیره أو األسرة أفراد أحد

 دأفرا أحدَ  فإن المقیم، یحضرھا أن الیستطیع التي المناسبة
 هھذ مثل في ُیدرج أن یمكن المقیم یختاره آخر ممثال أو األسرة

 .المؤتمرات

 للرعایة أو التمریضیة للرعایة دارا یدخل الذي المقیم كان إذا .2
 ىعل قادر غیر أو بالغیبوبة مصابا أو للوعي فاقدا السكنیة
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 ھو كما معقولة جھودا یبذل سوف المرفق فإن التواصل،
 أو العائلة أفراد أحد إما إلخطار 3 الفقرة بموجب مطلوب
 يف بھ لالتصال كشخص المریض قبل من خطیا معین شخص
 أو التمریض دار في إدخالھ تمّ  قد المقیم بأن الطوارئ، حاالت
 سوف السكنیة الرعایة أو التمریض دار و. السكنیة الرعایة

 إال العالج، تخطیط في بالمشاركة األسرة أفراد من للفرد تسمح
 ھتوجی لدیھ المقیم بأن لالعتقاد سبب لدیھ أو المرفق علم إذا

 حدد قد المقیم أن علم أو ذلك، من العكس على فعال مسبق
 تخطیط في أسرتھ أفراد یشمل أن یرید ال أنھ كتابيّ  بشكل

 ألحد السماح قبل ولكن األسرة أفراد أحد إخطار بعد. العالج
 دار على یجب العالج، تخطیط في بالمشاركة العائلة أفراد

 فقیت بما معقولة، جھودا تبذل أن السكنیة الرعایة أو التمریض
 قام قد المقیم كان إذا ما لتحدید المعقولة، الطبیة الممارسة مع

. للمقیم الصحیة الرعایة بقرارات متصلة مسبقة بتوجیھات
 :یلي ما" معقولة جھود" الفقرة، ھذه ألغراض

A. للمقیم؛ الشخصیة األمتعة فحص 

B. المرفق؛ حوزة في التي للمقیم الطبیة السجالت فحص 

C. أو الطوارئ حالة في لھ اتصال أي عن االستفسار 
 انك إذا عما االستفسار لغرض أسرتھ أفراد بأحد االتصال

 یبطب لھ المقیم كان اذا وما مسبقة توجیھات نفذ قد المقیم
 و ؛الرعایة على للحصول عادة المقیم إلیھ یذھب

D. عادة المقیم إلیھ یذھب الذي الطبیب من االستفسار 
 كان إذا عما معروفا، كان إن الرعایة، على للحصول

 للرعایة دار قامت إذا. مسبقة تعلیمات نفذ قد المقیم
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 أو ةالعائل أفراد أحد بإعالم السكنیة للرعایة أو التمریضیة
 سمحت أو الطوارئ حاالت في لالتصال المعین الشخص

 ھذهل وفقا العالج تخطیط في بالمشاركة العائلة أفراد ألحد
 للحصول المقیم تجاه مسؤوال لیس المرفق فإن الفقرة،

 أو األسرة، عضو إخطار أن أساس على تعویضات على
 األسرة أفراد مشاركة أو الطوارئ، حاالت في االتصال

 .الخصوصیة حقوق النتھاك سببا أو الئق، غیر كان

 االتصال أو العائلة أفراد أحد إلخطار معقولة جھود بذل وفي .3
 الرعایة أو التمریض دار فإن الطوارئ، حاالت في المعین

 نالمعی االتصال أو األسرة، أفراد تحدید حاولت سوف لسكنیةا
 الشخصیة األمتعة فحص طریق عن الطوارئ حاالت في

 ذاإ. المرفق حوزة في التي للمقیم الطبیة والسجالت للمقیم،
 إخطار على ةقادر غیر السكنیة الرعایة أو التمریض دار تكان
 في الطوارئ حاالت في المعین االتصال أو العائلة، أفراد أحد

 الرعایة أو التمریض دار فإن اإلدخال، بعد ساعة 24 غضون
 للخدمات المقاطعة وكالة بإخطار قومت سوف السكنیة

 تمّ  قد المقیم بأن المحلیة القانون إنفاذ وكالة أو االجتماعیة،
 على ةقادر غیر السكنیة الرعایة أو التمریض دار وأن إدخالھ،
. الطوارئ حاالت في المعین االتصال أو العائلة، أفراد إعالم
 نالقانو إنفاذ ووكالة االجتماعیة، للخدمات المقاطعة وكالة تقوم

 دتحدی في السكنیة الرعایة أو التمریض دار بمساعدة المحلیة
 .الطوارئ حاالت في المعین االتصال أو العائلة، أفراد وإخطار

 القانون إنفاذ وكالة أو االجتماعیة، للخدمات المقاطعة وكالة
 تلیس السكنیة الرعایة أو التمریض دار تساعد التي المحلیة
 أن أساس على تعویضات على للحصول المقیم تجاه مسؤولة
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 أو الطوارئ، حاالت في االتصال أو العائلة، أفراد إخطار
 حقوق النتھاك سببا أو الئق غیر كان األسرة أفراد مشاركة

 .للمریض الخصوصیة

 الرعایة استمراریة
 معقول انتظام مع بھم العنایة في الحق لھم یكون سوف المقیمون

 أو التمریض دار سیاسة تسمح ما بقدر الموظفین تعیین واستمراریة
 .السكنیة الرعایة

 الرعایة رفض في الحق
 لىإ استنادا العالج رفض في الحق لھم یكون سوف األكفاء المقیمون

 بعنوان أعاله الموجود الفصل بموجب المطلوبة المعلومات
 أوالدواء، العالج، یرفضون الذین المقیمون". العالج عن معلومات"

 محتملة یةرئیس طبیة أو نفسیة بنتائج إبالغھم یجب الغذائیة، القیود أو
 التي تالحاال في. الفردیة الطبیة السجالت في التوثیق مع للرفض،

 یھعل ُیحكم لم ولكن الظروف، فھم على قادر غیر المقیم فیھا یكون
 فضر في الحق القانونیة المتطلبات تحدّ  عندما أو كفء، غیر بكونھ

 من بالكامل موثقة تكون أن یجب والظروف الحاالت فإن العالج،
 .للمقیم الطبي السجل في المعالج الطبیب قبل
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 التجریبیة البحوث
 في مقیمال مشاركة قبل مطلعة، خطیة موافقة على الحصول یجب

 یجب .المشاركة رفض في الحق لدیھم المقیمون. التجریبیة البحوث
 .الفردیة الرعایة سجل في والرفض الموافقة من كل توثیق

 العالج خصوصیة
 مافی والخصوصیة االحترام في الحق لھم یكون سوف المقیمون

 ،القضیة مناقشة. والشخصیة الطبیة رعایتھم ببرنامج یتعلق
 تمی سوفو ،ةسری أمور ھذه كل والعالج والفحص، والتشاور،

 استخدام أثناء الخصوصیة احترام یتم سوف .يسر بشكل اإجراءھ
 إال الشخصیة، النظافة أنشطة من وغیرھا واالستحمام، المرحاض،

 .المقیم مساعدة أو سالمة إلى االحتیاج عند

 السجالت سریة

 الشخصیة لسجالتھم السریة بالمعاملة المقیمین إقناع یتم سوف
 شخص ألي عنھا الكشف یرفضوا أو یوافقوا أن ویمكنھم والطبیة،

 المقیمین إخطار یتم سوف. السكنیة الرعایة أو التمریض دار خارج
 دار خارج فرد أي قبل من الشخصیة ھمسجالت طلب یتم عندما

 ما اشخص واحددی أن یمكنھمو ،السكنیة الرعایة أو التمریض
 المقابلة موضوع ھي المعلومات أو السجالت تكون عندما لمرافقتھم
 سوف السجالت من خطیةال والمعلومات السجالت خسَ نُ . الشخصیة

 ةالصحی السجالت وقانون الفرعي التقسیم لھذا وفقا متاحة تكون
 ینطبق ال الحق ھذا. 144.298 و 144.291 الفصول مینیسوتا،ل
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 حیث حة،الص وزارة بھا تقوم التي اتوالتفتیش الشكوى تحقیقات عند
 .القانون یقرھا التي أو ثالث،ال طرفال دفع عقودُ  ھاطلبتی

 المتوفرة الخدمات عن الكشف
 إقامتھم، وخالل القبول عند أو قبل ،المقیمین إبالغ یتم سوف

 ارد في لغرفةل األساسي الیومي سعرال یتضمنھا التي الخدماتب
 ومرسب متوفرة خرىاأل خدماتال بأنو السكنیة الرعایة أو التمریض

 مجھود كل بذلت سوف السكنیة الرعایة أو التمریض دور. إضافیة
 إذا ما بشأن معلومات على الحصول في المقیمین لمساعدة ممكن
 نم أي ثمن دفعیس الطبیة المعونة برنامج أو الطبیة الرعایة كانت

 .جمیعھا أو آنفا المذكورة الخدمات

 المتجاوبة الخدمة
 ةسریع استجابة على الحصول في الحق لھم كونی وفس المقیمون
 .وطلباتھم أسئلتھم على ومعقولة

 الشخصیة الخصوصیة
 خصوصیاتھم، من كل اعتبار في الحق لھم یكون سوف المقیمون

 ة،االجتماعی رفاھیتھمب یتعلق فیما الثقافیة تھموھوی ،تھمفردیو
 وفس السكنیة الرعایة أو التمریض دار موظفو. والنفسیة ،ةوالدینی

 قبل استئذانھو ،ھباب طرقب المقیم غرفة خصوصیة یحترمون
 المستحسن غیر من یكون حیث أو الطوارئ حاالت في إال الدخول،
 .بوضوح
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  التواصل خصوصیة
 من أشخاص مع سرا واتواصلوی وارتبطی أن یمكنھم لمقیمونا

 اكم السكنیة الرعایة أو التمریض دار اوُیغادرو ،وادخلیو اختیارھم
 االلتزامات قانون في علیھ منصوص ھو ما باستثناء ونختاری

 ابحس على الوصول، إمكانیة لھم یكون سوف المقیمون. لمینیسوتا
 دالبری لرسَ یُ . والبرید والقرطاسیة، الكتابة، أدوات إلى نفقتھم،

 وأ طبیا ُیمنع أن إال مفتوح غیر تلقىیُ و تدخل دون من الشخصي
 كونت أن یجب. الطبیة السجالت في الطبیب قبل من وثقویُ  برمجیا

 إجراء للمقیمین یمكن حیث الھاتف على الحصول إمكانیة ھناك
 والرعایة التمریض دور .سّرّیا الكالم وكذلك المكالمات، واستقبال
 ھاعلی یجب ،خاصة منطقة توفیر على قادرة غیر ھي التي الصحیة

 عند .للمقیمین المكالمات خصوصیة تمكینل معقولة ترتیبات اتخاذ
 نالقانو یحظر حیث السكنیة الرعایة أو لتمریضل دار في القبول

 یملمقبا عرفةالم المعلومات عن بھ المسموح غیر الكشف الفیدرالي
 وني،القان وصّیھ أو ولّیھ أو المقیم، فإن والزوار، ھاتفیا، للمتصلین

 دار في المقیم وجود عن بالكشف لیأذن الفرصة لھ ُیتاح سوف
 إلى عونیس قد الذین والزوار للمتصلین السكنیة الرعایة أو التمریض
 أو األمر ولي على یجب ممكن، حد أقصى إلى. المقیم مع التواصل
 عن كشفبال یتعلق فیما المقیم آراء یراعي أن للمقیم القانوني الوصي
 الحق وھذا. السكنیة الرعایة أو التمریض دار في المقیم وجود

 ھو ماك طبیا، المستحسن غیر من فیھا یكون التي الحالة في یقتصر
 قتصری حیث. للمقیم الرعایة سجل في المعالج الطبیب قبل من موثق

 مایةح لقانون وفقا االستخدام سوء لمنع المرفق خطة بموجب برمجیا
 الفقرة ،14 الفرعي التقسیم ،626.557 المادة الضعفاء، البالغین

)b(، لذلك وفقا محدودا یكون سوف أیضا الحق وھذا. 



نون مشروع ا ق ل لي ا درا ی ف ل لوالئي ا لحقوق وا  ل

12 

 الخاصة الملكیة
 ممتلكاتھمو مالبسھم ویستخدموا یحتفظوا أن یمكنھم المقیمون

 كلیش أن ذلك شأن من یكن لم ما ،الفراغ لھ یتسع بقدرما الشخصیة
 ابرمجی أو طبیا ُیمنع أن وإال اآلخرین، مقیمینال حقوق على تعدیا

 دار على یجب. برنامجیةال سباباألأو ،ةوثقالم الطبیة للسالمة
 كزيالمر مقفلال اإلیداع على الحفاظ إما السكنیة والرعایةأ التمریض

 من ونالمقیم یتمكن التي فردیةال قفلةمال تخزینال مناطق توفیر أو
 أو التمریض دار. حفظھا أجل من فیھا الثمینة ھمأشیاء تخزین
 ضاتتعوی الضرورة، وجھ على لیس ولكن، توفر قد السكنیة الرعایة

 .المسروقة أو المفقودة المواد تستبدل أو

 الخدمات للمرفق
أو  التمریضدار بأداء العمل أو الخدمات ل المقیمون ال یقومون

تلك األنشطة ألغراض عالجیة و  تم تضمینإال إذا  الرعایة السكنیة
 الطبي الفردي. ھمفي سجلبشكل مناسب متعلقة بالھدف 

 داختیار المورّ 
 المدرجة غیر الخدمات أو السلع استئجار أو شراء یمكنھم المقیمون

 على القانون ینص لم ما یختارونھ دمورّ ل الیومي البدل سعر في
 یةلتلب كافیة ھي المشتریات ھذه أن یضمن سوف دالمورّ  .ذلك خالف

 .نللمقیمی یةالعالج أو الطبیة االحتیاجات
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 الشؤون المالیة
 لھم مُیقدّ  أوسوف الشخصیة، المالیة شؤونھم یدیرون األكفاء المقیمون

 ضواوّ ف إذا عنھم نیابة المالیة للمعامالت الفصلیة المحاسبة األقل على
 من رةفت ألي مرفق إلى مینیسوتا والیة لقوانین وفقا المسؤولیة ھذه

 .الزمن

 الحق في االرتباط
 األنشطة في ویشاركوا الزوار ویستقبلوا یلتقوا أن یمكنھم المقیمون .1

 الفصل في محدد ھو كما والسیاسیة، والدینیة، التجاریة،
203B.11 )دون المجتمعیة والمجموعات) الغیابي التصویت 

 ىعل تعدیا شكلت ال األنشطة كانت إذا تقدیرھم على بناء تدخل
 ذاھ. برمجیا ُیمنع أن أو اآلخرین للمقیمین الخصوصیة في الحق

 :یتضمن
A. المرفق وخارج داخل آخرین أفراد إلى االنضمام في الحق 

 طویلة الرعایة مجال في تحسینات إدخال أجل من للعمل
 األجل؛

B. وكیلك المریض ھنعیّ  فرد قبل من الزیارة في الحق 
  ؛145C الفصل تحت للمریض الصحیة الرعایة

C. قبل من الصحیة الرعایة قرارات واتخاذ الزیارة في الحق 
 .3 الفقرة بموجب المریض ھنعیّ  فرد

 یحظر حیث السكنیة الرعایة أو للتمریض دار في القبول عند .2
 ّرفةالمع المعلومات عن بھ المسموح غیر الكشف الفیدرالي القانون
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 صّیھو أو ولّیھ أو المقیم، فإن والزوار، ھاتفیا، للمتصلین بالمقیم
 قیمالم وجود عن بالكشف لیأذن الفرصة لھ ُیتاح سوف القانوني،

 قد نالذی والزوار للمتصلین السكنیة الرعایة أو التمریض دار في
 على یجب ممكن، حد أقصى إلى. المقیم مع التواصل إلى یسعون

 مافی المقیم آراء یراعي أن للمقیم القانوني الوصي أو األمر ولي
 .المرفق في المقیم وجود عن بالكشف یتعلق

عند الدخول في دار التمریض أو الرعایة السكنیة یجب إتاحة  .3
الفرصة للولي القانوني أو الوصي للمریض لتعیین شخص الیمّت 

إلیھ بصلة سیتمتع بحالة من ذوى القربى للمریض بخصوص 
ذ قرار الرعایة الصحیة. یجب تضمین التعیین في الزیارة و إتخا

السجل الصحي للمریض. بخصوص إتخاذ قرار الرعایة الصحیة 
یسود توجیھ الرعایة الصحیة أو تعیین وكیل الرعایة الصحیة 

على التعیین المخصص بموجب ھذه  145Cبموجب الفصل 
الفقرة. یجب أن یتم تحدید الشخص غیر المتصل من قبل المقیم أو 

 على ھذا النحو.أیضا عائلتھ 

 المجالس االستشاریة
 وصیانة تنظیم في الحق لھم یكون سوف رھموأسَ  المقیمون

 دارٍ  كل. للمقیمین واألسریة االستشاریة المجالس في والمشاركة
 مساحةالو المساعدة متقدّ  سوف السكنیة والرعایة لتمریضل

 الموظفین مع الخصوصیة، مجلسال الجتماعات وتتاح. لالجتماعات
 لیحم سوف. المجلس دعوة على بناء فقط یحضرون الذین الزوار أو

 باتطللل واالستجابة المساعدة ھذه توفیر مسؤولیة الموظف الشخص
 مجالس تشجیع سیتم. المجلس اجتماعات عن تنجم التي خطیةال
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 وأ التمریض دار سیاسات بشأن توصیات لتقدیم واألسر المقیمین
 .السكنیة الرعایة

 المقیمون المتزوجون
 للزیارات خصوصیةال ُتؤكد فسوف متزوجین، كانوا إذا المقیمون،

 التمریض دار في مقیمین الزوجین كال كان وإذا ،مأزواجھ قبل من
 منعیُ  لم ما الغرفة، مشاركةب ھمال سمحیُ  فسوف ،السكنیة الرعایة أو

 .الطبیة السجالت في األطباء قبل من وثقیُ و طبیا

 والتفریغالنقل 
 خطّیا، یم،المق إخطار یجب. تعسفي بشكل تفریغھ أو نقلھ یتم ال المقیم

 قبل یوما 30 تتجاوز ال مدة في ومبرراتھ المقترح النقل أو بالتفریغ
 أیام سبعة غضون وفي السكنیة، أوالرعایة التمریض دار من تفریغھ

 الرعایة أو تمریضال دار داخل في أخرى غرفة إلى نقلھ قبل
 لالعم معارضة في المقیم حق اإلشعار ھذا یتضمن وسوف .السكنیة

 للرعایة المنطقة مظالم ألمین الھاتف ورقم العنوان مع المقترح،
. (12)(a)307 المادة األقدم، األمیركیین لقانون وفقا األجل الطویلة
. إلشعارا فترة انتھاء قبل االنتقال یختار قد الحق، بھذا المبلغ المقیم،
 تمریضال دار سیطرة خارج حاالت في اإلشعار فترة تقصیر یجوز

 حسن مراجعة خالل من القرار اتخاذ مثل السكنیة، أوالرعایة
 في وتغییر حدیثا، إدخالھم تمّ  الذین المقیمین وإقامة االستخدام،

 آخر، ملمقی أو نفسھ المقیم رعایة للمقیم، العالجي أو الطبي البرنامج
 ةالدافع العامة البرامج أو البرنامج یحظره لم ما للبقاء الدفع عدم أو

 وأ التمریض دار. الطبیة السجالت في موثق ھو كما المقیم، لرعایة
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 دون الجدد المقیمین إلسكان معقوال جھدا تبذل سوف السكنیة الرعایة
 .الغرفة مھامّ  تعطیل

 حاماةخدمات الحمایة والم
 أوقات في معقولال الوصول في الحق لدیھم یكون سوف المقیمون

 حتى المحاماة وخدمات المتاحة الحقوق حمایة خدمات أیة إلى معقولة
 قحقوال وحمایة وممارسة، ،فھم في المساعدة تلقي من المقیم یتمكن

 الحق ھذا .أخرى قوانین وفي لحقوقل المیثاق ھذا في الموصوفة
 دمةخ عن ممثلالو المقیم بین الخاص للتواصل فرصة شملی سوف
 .المحاماة خدمة أو حقوقال حمایة

 القیود
 نالذی المقیمین أسرة وأفراد التمریض، لدار األكفاء المقیمون .1

 الءوك واألوصیاء، قانونیا، المعّینون وأولیاؤھم بأكفاء، لیسوا
 لدیھم ،145C.01 المادة في المحدد النحو على الصحیة الرعایة

 في البدني اإلكراه استخدام على والموافقة الطلب في الحق
 .للمقیم الطبیة األعراض عالج

 دار على یجب الجسدي، التقیید على للحصول طلب استالم عند .2
 ني،القانو الممثل أو العائلة، أفراد أحد أو المقیم إبالغ التمریض

. جسديال التقیید استخدام علیھا ینطوي التي والمخاطر بالبدائل
 عند طفق المقیم إلى الجسدي التقیید توفر سوف التمریض دار

 دالتقیی الستخدام المفوضة الموقعة الموافقة استمارة استالم
 ناتالبیا على یحتوي المعالج الطبیب من كتابي وأمر الجسدي،
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 التي الظروف ویحدد الطبیة، األعراض بشأن والقرارات
 .القیود تحتھا ستستخدم

 :أن یجب 2 الفقرة بموجب التقیید الموفرة التمریض دار .3
A. ھاب التقید تم الفقرة ھذه في المبینة اإلجراءات نأ توثق. 
B. و المقیم؛ قبل من التقیید استخدام تراقب 
C. ،المعالج والطبیب واألسرة، المقیم، مع بالتشاور ودوریا، 

 .التقیید إلى المقیم حاجة تقییم تعید أن
 والعقوبات للغرامات عرضة التمریض دار تكون أن یجوز ال .4

 إلنفاذ االتحاد أو الوالیة عالجات من غیرھا أو المدنیة، المالیة
 في ذنأ كما الجسدي التقیید باستخدام السماح نتیجة فقط المسح

 منعی ما الفرعي التقسیم ھذا في یوجد ال. الفرعي التقسیم ھذا
 وسالمة صحة لحمایة الالزمة اإلجراءات اتخاذ من المفوض

 :التالیة الحاالت في المقیم
A. ةوسالم صحة على بالخطر یھدد سديالج التقیید استخدام 

 و المقیم؛
B. یةلحما المعقولة التدابیر اتخاذ في فشلت التمریض دار 

 .المقیم وسالمة صحة
 ما تشمل" الطبیة األعراض" الفرعي، التقسیم ھذا ألغراض .5

 :یلي
A. و للمقیم؛ الجسدیة للسالمة قلق 



نون مشروع ا ق ل لي ا درا ی ف ل لوالئي ا لحقوق وا  ل

18 

B. المقیم عنھا أعرب التي النفسیة أو المادیة االحتیاجات. 
 .طبي عرض أساس یكون قد السقوط من المقیم خوف

 البیانات على یحتوي الذي المعالج الطبیب من المكتوب األمر
 للضرورة الكافي الدلیل ھو الطبیة األعراض بشأن والقرارات

 .الجسدي للتقیید الطبیة
 یدرالیةوالف الوالئیة للمعاییر التمریض مرفق امتثال تحدید عند .6

 ملزما یكون الصحة مفوض فإنّ  الجسدیة، القیود الستخدام
 أنبش المعالج الطبیب أمر في الواردة والقرارات بالتصریحات

" الطبیة األعراض" األمر، ھذا ألغراض. الطبیة األعراض
 یمللمق العائلة أفراد أحد أو الكفء المقیم قبل من الطلب تشمل
 یلوك أو الولي، أو قانونیا، المعین الوصي أو كفئا، لیس الذي

 أن ،145C.01 المادة في المحدد النحو على الصحیة الرعایة
 ةالجسدی السالمة تعزیز أجل من جسدیا تقییدا یوفر المرفق
 .للمقیم

 المعاملة سوء من التحرر
 في المحدد النحو على المعاملة سوء من حّرا یكون سوف المقیم
 السلوك تعني" المعاملة سوء. "الضعفاء األشخاص حمایة قانون

 االبتالء أو ،15 الفرعي التقسیم ،626.5572 المادة في الموضح
 مسار أي أو اإلصابة، أو الجسدي باأللم العالجي وغیر التعمدي
 .العاطفي أو العقلي االضطراب إنتاج إلى یھدف سلوك من مستمر

 ةوالفیزیائی الكیمیائیة القیود من حرا أیضا یكون سوف مقیم كل
 أو كامال، توثیقا الموثقة الطوارئ حاالت في إال غییرالعالجیة،

 ةمحدد لفترة المقیم طبیب قبل من الفحص بعد خطي بتفویض
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 اإلصابة من المقیم لحمایة فقط الضرورة وعند الزمن، من ومحدودة
 .اآلخرین إصابات أو الذاتیة

 المظالم
 في إقامتھم فترة طوال ومساعدتھم، المقیمین تشجیع یتم سوف

 كمقیمین حقوقھم وممارسة لفھم عالجھم، مسار أو المرفق
 ویوصوا المظالم عن یعّبروا أن یمكنھم المقیمون. ومواطنین
 مما وغیرھا المرفق لموظفي والخدمات السیاسات في بتغییرات

 أوالتمییز، أواإلكراه أوالتدخل، التقیید، من خالین یختارونھ،
 تظلمال بإجراءات اإلخطار. بالتفریغ التھدید ذلك في بما أواالنتقام،

 وىشكا لمكتب الھاتف وأرقام العناوین وكذلك البرنامج، أو للمرفق
 لمادةا األقدم، األمیركیین لقانون وفقا المظالم وأمین الصحي المرفق

307 (a)(12) بارز مكان في ھانشر یتم سوف. 
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 الموارد
 )الصحي للمرفق الشكاوى مكتب(

OFFICE OF HEALTH FACILITY COMPLAINTS 
PO Box 64970 

St. Paul, MN 55164-0970 
 )میترو( 4200-201 (651) أو 369-7994 (800)

 )األجل الطویلة للرعایة المظالم أمین(
OMBUDSMAN FOR LONG-TERM CARE 

PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 

 )میترو( 431 (651)-2555أو  657 (800)-3591

 )للصحة مینیسوتا وزارة(
MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH 

 )الصحة تنظیم قسم(
Health Regulation Division 

PO Box 64900 
St. Paul, MN 55164-0900 

(651) 201-4101 
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 )تنموّیا المعاقین حمایة مشروع(
THE DEVELOPMENTALLY DISABLED ADVOCACY PROJECT 

 )العقلیة الصحة قانون مشروع(
The Mental Health Law Project 

430 First Avenue North, Suite 300 
Minneapolis, MN 55401-1780 

 )میترو( 1441-332 (612) أو 292-4150 (800)
 )المراقبة و النزاھة مراجعة خدمات(

SURVEILLANCE & INTEGRITY REVIEW SERVICES  
 )الدفع قضایا - اإلساءة و الطبیة المساعدة احتیال(

(Medicaid Fraud and Abuse – payment issues) 
 )اإلنسانیة إدارة مینیسوتا للخدمات(

Minnesota Department of Human Services 
PO Box 64982 

St. Paul, MN 55164-0982 
 )میترو( 2650-431 (651) أو 657-3750 (800)

 للترخیص مینیسوتا دارةإ
 الصحي والتوثیق

PO Box 64900, St. Paul, MN 55164 
651-201-4101 

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