دور الرعاية الصحية )(HEALTH CARE HOMES
بيان معلومات المريض
إنضم إلى آﻻف اﻻستراليين للمشاركة ﻓﻲ برنامج جديد لرعاية حاﻻتهم الصحية على المدى الطويل.
أنت مدعو للتسجيل ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية ﻷنه قد تم تقييمك علﻰ أنك قد تكون مؤهﻼ وعلﻰ اﻷرجح أن تستفيد من نموذج تقديم الرعاية لدورالرعاية الصحية اﻷولية.
بما أنك مريض دور الرعاية الصحية ،سيكون لديك ﻓريق الرعاية الخاص بك .وسيقوم ﻓريق الرعاية بوضع خطة رعاية لك ويساعد علﻰ تنسيق رعايتك ،سواء ﻓﻲ داخل أو خارج
دور الرعاية الصحية.
وتشمل ﻓوائد البرنامج ما يلﻲ:
• أعطاءك ﻓرصة أكبر للتعبير عن رأيك ﻓيما يتعلق برعايتك الصحية
• وجود ﻓريق رعاية يأخذ مبادرة تنسيق رعايتك لتفادي المتاعب ،و
• سهولة الوصول إلﻰ ﻓريق رعايتك للحصول علﻰ المشورة حول رعايتك.

ماذا تحتاج أن تفعل
يوضح الرسم البيانﻲ أدناه الخطوات التﻲ تواﻓق علﻰ اتخاذها عن طريق التسجيل ﻓﻲ دار الرعاية الصحية:

ما هﻲ دور الرعاية الصحية؟
تقوم دائرة الصحة  Department of Healthﻓﻲ الحكومة اﻷسترالية بتنسيق برنامج دور الرعاية الصحية الذي سيجري تجربة نموذجا ً جديدا ً لتوﻓير الرعاية لﻸشخاص الذين
يعانون من حاﻻت مرضية مزمنة ومعقدة .وهناك ما يصل إلﻰ  200ﻓرد من ممارسيين الطب وستصبح جميع مراكز الخدمات الصحية التﻲ تحت إدارة مجتمع السكان اﻷصليين
)والتﻲ يشار إليهم بـ "ممارسيين الطب"( ﻓﻲ جميع أنحاء أستراليا دور للرعاية الصحية .وبالتالﻲ ستكون هذه دور الرعاية الصحية مسؤولة عن تنسيق الرعاية الصحية الشاملة
للمرضﻰ الذين يعانون من أمراض مزمنة ومعقدة مثل مرض السكري وأمراض القلب والرئة وأمراض الصحة العقلية.
يجب أن تكون علﻰ دراية بأن دار الرعاية الصحية الخاص بك قد يختار أن يفرض عليك رسوم للرعاية التﻲ تتلقاها .سيتم مناقشة ذلك معك .أي رسوم تتعلق برعاية مرضك
المزمن ستساهم ﻓﻲ شبكة أمان الرعاية الطبية ).(Medicare Safety Net
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لمزيد من المعلومات حول البرنامج
لمزيد من المعلومات حول برنامج دور الرعاية الصحية ،وما يعنيه التسجيل ،يرجﻰ الرجوع إلﻰ كتيب دور الرعاية الصحية االمتاح لك من قبل ممارس الرعاية الطبية.
توضح المعلومات الواردة ﻓﻲ الصفحات التالية ماذا سيحدث لمعلوماتك الشخصية إذا کنت مؤهﻼ وتختار التسجيل ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية ،بما ﻓﻲ ذلك کيفية استخدامها ﻓﻲ
تقييم البرنامج ،وکيف سيتم حماية خصوصيتك.
إذا كان لديك أية أسئلة بخصوص البرنامج أو تقييم البرنامج ،يرجﻰ زيارة الموقع healthcarehomes@health.gov.au

أسئلة البرنامج
هل يجب علﻲ المشاركة ﻓﻲ دور الرعاية الصحية؟
اﻷمر متروك لك إذا كنت ترغب ﻓﻲ المشاركة ﻓﻲ برنامج دورالرعاية الصحية .ولكﻲ يتم تقييمك  /وأحتمال اﻷهلية لتسجيل ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية والحصول علﻰ
الخدمات الصحية بموجب نموذج الرعاية الصحية اﻷولية ،يجب أن تواﻓق علﻰ جمع ،استخدام واﻷﻓصاح  /ومشاركة معلوماتك الشخصية كما هو موضح ﻓﻲ القسم أدناه.
إذا لم تواﻓق علﻰ تقديم معلوماتك الشخصية ،ﻓﻼ يمكنك المشاركة ﻓﻲ برنامج دورالرعاية الصحية .وهذا لن يغير عﻼقتك الحالية مع ممارس الرعاية الطبية الخاص بك .سوف تظل
قادرا ً علﻰ تلقﻲ الرعاية الصحية منهم كالمعتاد.

الخصوصية وتفاصيلك
يحتوي هذا القسم علﻰ معلومات هامة عن خصوصيتك إذا كنت مؤهﻼ وتختار التسجيل ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية التابع للحكومة اﻷسترالية .وهو يوضح كيف سيتم جمع
ي معلومات عنك( واستخدامها وأﻷﻓصاح عنها  /ومشاركتها كجزء من برنامج دور الرعاية الصحية والتقييم .وهذا قد يشمل المعلومات الشخصية التﻲ يتم
معلوماتك الشخصية )أ ّ
جمعها ﻓيما يتعلق ببرنامج الرعاية الطبية  .Medicareيجب عليك أن تقرأ هذا القسم من الوثيقة باﻻضاﻓة إلﻰ المعلومات المتعلقة بالخصوصية التﻲ يقدمها لك ممارس رعايتك
الطبية عن كيفية إدارة معلوماتك شخصية.
ماذا سيفعل ممارس رعايتﻲ الطبية بمعلوماتﻲ الشخصية؟
سوف يستخدم ممارس رعايتك الطبية أو يفصح عن معلوماتك الشخصية ﻹدارة صحتك والوظائف ذات الصلة بما ﻓﻲ ذلك:
تحديد خطر دخول المستشفﻰ غير المخطط له )ممثل بـتصنيف "درجة الخطورة"  2 ،1أو ،(3
•
تحديد الخدمات الصحية التﻲ قد تساعدك ،ومساعدتك علﻰ تجنب دخول المستشفﻰ غير المخطط له،
•
تسجيلك ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية ومطالبة الحكومة اﻷسترالية بالدﻓع للرعاية التﻲ تتلقاها بموجب برنامج دور الرعاية الصحية .للقيام بذلك ،سوف يفصح ممارس
•
رعايتك الطبية عن بعض التفاصيل عنك ﻹدارة الخدمات اﻹنسانية التابعة للحكومة اﻷسترالية ،بما ﻓﻲ ذلك اسمك وتاريخ الميﻼد ورقم بطاقة الرعاية الصحية والرقم
المرجعﻲ وتصنيف درجة خطورتك ،و
اﻻمتثال ﻻلتزاماتها المتعلقة بالمشاركة بموجب برنامج دور الرعاية الصحية ،بما ﻓﻲ ذلك اﻷﻓصاح عن معلوماتك الشخصية إلﻰ دائرة الصحة
•
 Department of Healthعند الضرورة ﻷغراض اﻻمتثال.
•
ماذا ستفعل الحكومة بمعلوماتﻲ الشخصية؟
ستستخدم إدارة الخدمات اﻹنسانية  Department of Human Servicesأو تفصح عن معلوماتك الشخصية من أجل:
دﻓع النفقات المستحقة لممارس الرعاية الطبية الخاص بك لقاء الخدمات الصحية التﻲ تتلقاها بموجب البرنامج،
•
مراقبة مشاركة ممارس الرعاية الطبية الخاص بك ﻓﻲ البرنامج،
•
إدارة البرنامج،
•
إعﻼم إدارة الصحة ﻓﻲ وﻻيتك أو اقليمك عن تسجيلك ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية لتسهيل تنسيق الرعاية التﻲ يمكن أن تقدمها لك المستشفيات ﻓﻲ وﻻيتك أو إقليمك،
•
الحصول علﻰ وضع اﻷمتيازات الخاص بالسنترلينك  Centrelinkوتقديم هذا إلﻰ دائرة الصحة  .Department of Healthويمكن استخدام هذه المعلومات لوضع
•
السياسات؛
واﻹعﻼم عن التحسينات ﻓﻲ تمويل الخدمات الصحية واﻹدارة والتخطيط والتقييم وأغراض البحث من خﻼل تقديم معلوماتك الشخصية إلﻰ وحدة ربط البيانات اﻵمنة التابعة
•
للكومنولث – المعهد اﻷسترالﻲ للصحة والرعاية ) .Australian Institute of Health and Welfare (AIHWويمکن الحصول علﯽ هذه المعلومات الشخصية من
ي من معلوماتك الشخصية
بيانات اﻻتصال الخاصة بـ  Medicareالتﻲ تحتفظ بها إدارة الخدمات اﻹنسانية  .Department of Human Servicesولن يتم اﻷﻓصاح عن أ ّ
لـ .AIHW
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هل سيستخدم برنامج دور الرعاية الصحية بيانات غير معرف عن هوية أصحابها؟
لحماية خصوصيتك ،ما لم ينص علﻰ خﻼف ذلك ﻓﻲ هذه الوثيقة ،سيتم استخدام البيانات غير معرف عن هوية أصحابها ﻓقط لمراقبة وتقييم برنامج دور الرعاية الصحية .ويمكن
أيضا استخدام هذه البيانات ﻷغراض البحوث الصحية ذات الصلة' .لم يتم التعريف عنها' يعنﻲ أن المعلومات الشخصية مثل اسمك وعنوانك وتاريخ الميﻼد ورقم بطاقة الرعاية
الصحية قد حذﻓت من البيانات.
لتعرف علﻰ المرضﻰ.
ويتم اتخاذ جميع اﻹجراءات الضرورية والرعاية لتخفيض هذا الخطر من أن هذه البيانات التﻲ لم يتم التعريف عنها أن يتم استخدامها ّ
هل سيتم تخزين معلوماتﻲ الشخصية ﻓﻲ الخارج؟
أن معلوماتك الشخصية لن تخزن ﻓﻲ الخارج من قبل إدارة الخدمات اﻹنسانية  ،Department of Human Servicesأو دائرة الصحة  ،Department of Healthأو  -المعهد
اﻷسترالﻲ للصحة والرعاية  ،AIHWأو القيمين علﻰ برنامج دور الرعاية الصحية ،أو إدارات الصحة ﻓﻲ وﻻيتكم .يرجﻰ التحدث إلﻰ طبيبك حول كيفية وأين تحفظ معلوماتك
الشخصية.

تقييم البرنامج
لماذا ينبغﻲ علﻲ تقديم ردود الفعل حول البرنامج؟
سوف تساعد تعليقاتكم واقتراحاتكم علﻰ تقييم قيمة برنامج دور الرعاية الصحية للمرضﻰ .وليس من المتوقع أن تكون هناك أي ﻓوائد لك شخصيا ً نتيجة المشاركة ﻓﻲ تقييم البرنامج.
وسوف تستخدم المعلومات لتشكيل برنامج للمستقبل لتلبية بشكل أﻓضل احتياجات المرضﻰ الذين يعانون من أمراض مزمنة.
هل يجب علﻲ المشاركة ﻓﻲ تقييم البرنامج؟
قد تتم دعوتك للمشاركة ﻓﻲ اﻻستطﻼعات أو المقابﻼت أو مجموعات التركيز لتقييم برنامج دور الرعاية الصحية .إذا كنت ﻻ ترغب ﻓﻲ المشاركة ﻓﻲ هذه اﻷنشطة ،لست ملزما ً
لفعل هذاّ .
أن اختيار عدم المشاركة لن يؤثر علﻰ الرعاية الصحية المقدمة لك بأي شكل من اﻷشكال.
ي مرحلة.
إذا اخترت المشاركة يمكنك تغيير رأيك واﻷنسحاب ﻓﻲ أ ّ
كيف سيطلب منﻲ تقديم التعليقات؟
سوف يقوم ممارس الرعاية الطبية باﻷﻓصاح عن تفاصيل اﻻتصال الخاصة بك )اسمك وعنوانك وعنوان البريد اﻹلكترونﻲ ورقم الهاتف( لمقيمﻲ برنامج دور الرعاية الصحية -
) .Health Policy Analysis Pty Ltd (HPAوهذا سيسمح للمقيمين بدعوتكم للرد علﻰ أستطﻼع أو المشاركة ﻓﻲ مقابلة أو مجموعة تركيز .ولن تتم دعوة سوى عينة من
المرضﻰ للمشاركة ﻓﻲ المقابﻼت أو مجموعات التركيز.
وقد يطلب من  HPAاﻷﻓصاح عن معلومات اﻻتصال الخاصة بك إلﻰ دائرة الصحة  Department of Healthبموجب ترتيباتها التعاقدية .يرجﻰ مﻼحظة أنه ﻻ يمكن ربط هذه
المعلومات بأي شكل من اﻷشكال بمطالبات  ،Medicare Benefits Schedule (MBS)1أو مطالبات  Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)2أو بيانات الممارسة
الطبية الخاصة بك.
هل تمت المواﻓقة على نموذج التقييم للبرنامج؟
نعم ،لقد تمت المواﻓقة علﻰ تقييم برنامج دور الرعاية الصحية من قبل ] Department of Health Human Research Ethics Committee [Project 04-2017ﻓﻲ
سبتمبر  ،2018تم نقل اﻹشراف اﻷخﻼقﻲ للتقييم إلﻰ  ACT Health Human Research Ethics Committeeيجب تقديم الشكاوى حول السلوك اﻷخﻼقﻲ لهذا التقييم خطيا ً إلﻰ
مكتب.(ethics@act.gov.au) ACT Health Human Research Ethics Office ،

تغيير تفاصيل اﻷتصال الخاصة بك أو لتقديم شكوى
إذا كنت ترغب ﻓﻲ الوصول إلﻰ أو تصحيح أو تقديم شكوى بشأن المعلومات الشخصية التﻲ تحتفظ بها أي من الهيئات المشار إليها ﻓﻲ هذه الوثيقة ،يمكنك اﻻتصال بدائرة الرعاية
الصحية  Department of Healthعلﻰ الموقع  healthcarehomes@health.gov.auللحصول علﻰ معلومات حول كيفية القيام بذلك.
وبدﻻ من ذلك ،يمكنك الحصول علﻰ سياسات الخصوصية للهيئات المشار إليها ﻓﻲ هذه الوثيقة مباشرة ،علﻰ النحو المبين أدناه:
دائرة الصحة  – Department of Healthقم بزيارة موقع سياسة الخصوصية علﻰ www.health.gov.au/privacy
•
ممارس الرعاية الطبية الخاص بك – اطلب من طبيبك الحصول علﯽ نسخة من سياسة الخصوصية الخاصة به وأية معلومات تحتاجها حول هذه اﻷمور.
•
دائرة الخدمات اﻹنسانية  – Department of Human Servicesقم بزيارة موقع  Department of Human Servicesصفحة الويب حقك ﻓﻲ الخصوصية علﻰ
•
الموقع www.humanservices.gov.au/privacy
معهد اﻷسترالﻲ للصحة والرعاية  – Australian Institute of Health and Welfareقم بزيارة موقع سياسة الخصوصية علﻰ www.aihw.gov.au/privacy/
•
) info@healthpolicy.com.au– Health Policy Analysis Pty Ltd (HPAو
•
دائرة الصحة ﻓﻲ وﻻيتك أو إقليمك  -يرجﯽ اﻻتصال بهذه المنظمات مباشرة للحصول علﻰ نسخة من سياسة الخصوصية الخاصة بها.
•

 1يقوم نظام  MBSبجمع المعلومات عن زياراتك للطبيب والتكاليف المرتبطة به.
 2نظام  PBSيجمع المعلومات عن الوصفات الطبية التﻲ قد تشتريها من الصيدليات.
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دور الرعاية الصحية
تسجيل المريض  /نموذج المواﻓقة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

لقد قرأت بيان معلومات المريض وﻓهمتها بشکل کاف للمواﻓقة علﯽ المشارکة ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية .لقد أتيحت لﻲ الفرصة لطرح أي أسئلة ،وأنا راض عن
اﻹجابات التﻲ تلقيتها )إذا كنت مؤهﻼً(.
وأنا أﻓهم أن تسجيلﻲ ﻓﻲ برنامج دور الرعاية الصحية هو طوعﻲ ،وأننﻲ لست ملزما بالمشارکة ،وأن قرار عدم المشارکة لن يؤثر علﯽ العﻼج الطبﻲ الحالﻲ بأي شکل من
اﻷشکال.
انا أصرح بأننﻲ لست مقيما ً ﻓﻲ مرﻓق رعاية المسنين ،وأنا غير مسجل ﻓﻲ برنامج رعاية المحاربين القدامﻰ الـمنسق Coordinated Veterans’ Care
أنا أواﻓق علﻰ طلب الرعاية من ممارس الطب ﻓﻲ دور الرعاية الصحية علﻰ أساس مستمر واﻻلتزام بالتعاون مع ﻓريق دور الرعاية الصحية لتحديد أهداﻓﻲ واحتياجاتﻲ ﻹدارة
صحتﻲ بشكل أﻓضل.
قدم لﻲ طبيبﻲ معلومات عن الرسوم التﻲ يتقاضاها من مرضﻰ دورالرعاية الصحية.
أواﻓق علﻰ جمع واستخدام  /أو اﻷﻓصاح عن معلوماتﻲ الشخصية كما هو موضح ﻓﻲ بيان معلومات المريض.
أنا أﻓهم أن البيانات التﻲ لم يتم التعريف ﻓيها عن هوية المرضﻰ والتﻲ تتعلق بنفسﻲ واﻵخرين من المشاركين ﻓﻲ دور الرعاية الصحية سيتم استخدامها لمراقبة وتقييم برنامج
الرعاية الصحية والبحوث المتعلقة بالصحة.
أنا أﻓهم أنه يمکن ّ
أن يتم اﻻتصال بﻲ من قبل مقيمﻲ برنامج دور الرعاية الصحية نيابة عن دائرة الصحة  Department of Healthللمشارکة ﻓﻲ استطﻼع أو مقابلة أو
مجموعة تركيز ﻓيما يتعلق بمشارکتﻲ ﻓﻲ برنامج دورالرعاية الصحية .يمكننﻲ اختيار عدم المشاركة ﻓﻲ هذه اﻷنشطة.

اسم عائلة المريض_________________________________________ :

تاريخ الوﻻدة____ / ____ / ____ :

سم المريض_________________________________ :

جنس:

اسم المريض الثانﻲ________________________________________ :

عنوان السكن____________________________________________ :

 ذكر

 إنثﻰ

 آخر

______________________________________________________
عنوان البريد اﻹلكترونﻲ:
_________________________________________

رقم الهاتف_______________________________:

رقم بطاقة الرعاية الطبية ______________________________ :Medicare

الرقم المرجعﻲ للسنترلينك ________________________ :Centrelink CRN

الرقم المرجعﻲ الفردي______ :
توقيع المريض: :
______________________________________________

التاريخ____ / ____ / ____ :

اسم الشخص المسؤول )إن أمكن(:
_______________________________________________________

عﻼقة الشخص المسؤول بالمريض:
______________________________________________________

توقيع الشخص المسؤول:
______________________________________________

التاريخ____ / ____ / ____ :

هذا الجزء يتم أستكماله من قبل ممارس الرعاية الطبية:
تصنيف درجة الخطورة )_______________________________ :(3 ،2 ،1

رقم شهادة الخطورة________________________________________ :

اسم الطبيب الرئيسﻲ________________________________________ :

رقم الطبيب الرئيسﻲ مقدم الخدمة________________________________ :

أسم الطبيب الرئيسﻲ________________________________________ :

بطاقة التعريف الخاصة بدور الرعاية الصحية________________________ :
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