
معلومات للمرضى عن الخدمات الصحية1

 معلومات للمرىض
عن الخدمات الصحية

PATIENT HEALTH SERVICE INFORMATION

Arabic



معلومات للمرضى عن الخدمات الصحية2

مقدمة

»الشبكة العدلية لرعاية الصحة العامة والصحة العقلية لألشخاص تحت ترصف القضاء« 

((Justice Health and Forensic Mental Health Network )JH&FMHN( هي مؤسسة 

صحية قانونية تأسست مبوجب قانون الخدمات الصحية يف نيو ساوث ويلز لعام 1997 ومتولها 

وزارة الصحة يف نيو ساوث ويلز.

توفر JH&FMHN رعاية صحية يف املجّمعات التي يتواجد فيها أشخاص راشدون يف املراكز 

اإلصالحية (السجون( ويف املحاكم وزنزانات الرشطة وللشبيبة املحجوزين يف سجون األحداث 

وللمتواجدين يف املصحات العقلية تحت ترصف القضاء يف نيو ساوث ويلز ويف املجتمع.  

 نقدم خدماتنا بالتعاون مع وكالة الخدمات اإلصالحية يف نيو ساوث ويلز

.)Corrective Services NSW )CSNSW))

هدفنا

تقديم أفضل رعاية صحية للذين يكونون تحت ترصف القضاء يف مركز صحة عقيل وألسباب 

يفرضها نظام العدالة الجنائية سواء يف املجتمع أم يف السجون. 

خدماتنا

فحص كل شخص يصبح قيد االعتقال  فحصاً صحياً شاماًل عند دخوله السجن حرصاً عىل 	 

تقديم رعاية شاملة ومنسقة له.   
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خالل وجودك قيد االعتقال ميكنك أن تطلب أيضاً الذهاب إىل مركز الرعاية الصحية 	 

(Health Centre( يف أي وقت لتقييم مشكلة صحية لديك ومعالجتها. ويف معظم املراكز 

عليك تعبئة  إستامرة »إحالة ذاتية ملريض« (Patient Self- Referral( ميكنك العثور عليها 

يف األجنحة أو العنابر أو مركز الرعاية الصحية. وينبغي أن تضع إستامرة اإلحالة املعبأة 

يف الصندوق املقفل يف جناحك أو عنربك أو يف مركز الرعاية الصحية؛ ويقوم املمرضون (أو 

املمرضات( مبراجعة هذه اإلحاالت ويعطونك موعداً وفقاً لنوع وإلحاح مشكلتك الصحية.  

إذا كانت مشاكلك الصحية عاجلة ينبغي أن تخرب موظف وكالة الخدمات اإلصالحية 	 

(السّجان( بذلك وتذهب عىل الفور اىل املركز الصحي؛ ولن يلزمك يف هذه الحالة تعبئة 

إستامرة »إحالة ذاتية ملريض«.

يف الحاالت الطارئة ميكن االتصال بـ CSNSW بواسطة الزر املوجود يف زنزانتك. 	 
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 الخدمات التي
  JH&FMHN تقدمها

رعاية صحية عامة

م عن طريق: املمرضني واملمرضات، األطباء، الصيدلية (أقراص،  يشمل ذلك الخدمات التي تقدَّ

أدوية(، التصوير باألشعة (أشعة إكس( والعالج الفيزيايئ (الطبيعي( ومعالجة األمراض املزمنة 

يف بعض املرافق األخرى. وتتوفر خدمات صحية متخصصة يف مستشفى برنس أو ويلز يف سدين 

أو ضمن املنطقة الصحية املحلية. 

خدمات الصحة العقلية

تقدم JH&FMHN تقيياًم وعالجاً ومراجعة للصحة العقلية عىل يد اختصاصيني رسيريني 

مؤهلني يف مجال الصحة العقلية (ممرضني وأطباء(. وتتوفر خدمات الصحة العقلية يف معظم 

املراكز وميكن الحصول عليها باالتصال بأحد املمرضني يف مركز الرعاية الصحية الذي بإمكانه 

أن يحيلك إىل ممرض يف قسم الصحة العقلية. وُيذكر أنه ال يتواجد ممرض للصحة العقلية يف 

جميع املراكز طوال الوقت لذا قد ال تستطيع مراجعة املمرض فوراً لكن تتم معاينتك خالل 

فرتة معقولة. وإذا كنت بانتظار مراجعة ممرض للصحة العقلية أو طبيبب نفيس وكان قد تم 

نقلك إىل مركز آخر، فسوف يتم نقل إحالتك معك وتتم معاينتك يف املركز  الجديد. يرجى 

إخبار املمرض بأية مشاعر قلق  لديك. 

وتوجد  خدمة هاتفية مبارشة للمساعدة يف شؤون الصحة العقلية يعمل فيها ممرضون 

(وممرضات( عىل مدار الساعة وذلك باالتصال عىل الرقم  472 222 1800. ميكن االتصال بخط 

املساعدة هذا عن طريق رضب رقم الـ MIN الخاص بك، يليه رقم الـPIN الخاص بك ثم 
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انتقاء الخيار 2 ثم رضب الرقم #09؛ وال يوجد رسم هاتفي لقاء االتصال بخط املساعدة. كذلك 

ميكن لألقارب واألصدقاء الذين قد تكون لديهم مشاعر قلق بشأن شخص يف مركز احتجاز 

إصالحي االتصال بخط املساعدة للحصول عىل معلومات ونصائح. 

خدمات رعاية الحاالت الصحية املعقدة واملزمنة

يساعدك برنامج دعم الرعاية يف الحاالت الصحية املعقدة واملزمنة عىل العناية بأمراضك 

املزمنة، كام يساعدك يف الحصول عىل الرعاية التي تحتاجها خالل وجودك قيد االعتقال وعند 

إخالء سبيلك. عندما تزور مركز الرعاية الصحية، يبحث معك املمرض موضوع الربنامج وما إذا 

كان يناسبك. وأثناء وجودك قيد االعتقال ميكنك االتصال هاتفياً برضب رقم الـMIN الخاص بك 

يتبعه رقم الـPIN الخاص بك ومن ثم انتقاء الخيار 2 ثم رضب الرقم  #17. وبعد إخالء سبيلك 

ميكنك االتصال عىل الرقم 894 880 1800. 

خدمات الصحة العامة والجنسية

م هذه الخدمات فحوصات للفريوسات التي تنتقل عن طريق الدم والعالجات املتعلقة  تقدِّ

بها (كالتهاب الكبد يس والتهاب الكبد يب وفريوس نقص املناعة املكتسبة (إتش أي يف(( وأنواع 

العدوى التي تنتقل عن طريق مامرسة الجنس كاملتدثرة (كالميديا( والسيالن والسفلس. 

وإذا مل تكن تعلم أو ال تتذكر ما إذا كنت قد تطّعمت ضد التهاب الكبد يب، أو إذا شئت أن 

تتأكد من رسيان مفعول طعم التهاب الكبد يب الذي أخذته، فبإمكانك أخذ موعد لدى مركز 

الرعاية الصحية للتحدث إىل املمرض بشأن التطعيم ضد التهاب الكبد يب. 

وعند وصولك إىل املركز سوف تحصل أيضاً عىل معلومات بشأن العوازل املطاطية واالعتداء 

الجنيس ومادة التبييض املطهرة (بليتش( والوشم املأمون واملامرسات املأمونة لحقن اإلبر 

ملساعدتك عىل الحفاظ عىل سالمتك خالل وجودك قيد االعتقال 
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خدمات رعاية األسنان

تتوفر خدمات صحية للمعتلقني يف الحاالت الطارئة وللعناية العامة باألسنان. ميكن االتصال 

هاتفياً بهذه الخدمات برضب رقم الـMIN الخاص بك يتبعه رقم الـPIN الخاص بك ثم انتقاء 

الخيار 2 ثم الرقم 04#. 

الخدمات املتعلقة باملخدرات والكحول

إذا كان يوجد احتامل ألن تعاين من حالة مرضية بسبب االنقطاع عن الكحول أو غريها من 

املخدرات أو كنت تأخذ عادًة ميثادون أو سابوكسون/بوبرينورفني، فإن طاقم التمريض سيعمل 

  Opioid Substitution Treatment عىل تقديم عالج لك ويحرص عىل متابعتك لربنامج

(عالج االستعاضة عن مخدرات األوبيود( خالل اعتقالك (إذا كان مناسباً من الناحية الرسيرية(. 
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خدمات صحية لألبوريجينيني

يقدم »برنامج رعاية األمراض املزمنة لدى األبوريجينيني« خدمة فحص لألبوريجينيني تضمن  

حصولهم عىل الرعاية فيام يتعلق بأي نوع من األمراض املزمنة قد يصابون بها، كأمراض القلب 

والسكري والكىل. 

خدمات الصحة النسائية

تشمل خدمات الصحة النسائية أموراً كالصحة الجنسية وصحة األعضاء التناسيلة وفحص الثدي 

ومنع الحمل وفحص عنق الرحم وفحص الحمل وتقديم املشورة بشأن سن انقطاع الطمث 

وتقديم العالجات. 
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خدمات القبالة )التوليد(

تشمل تقديم رعاية كاملة قبل التوليد وبعد التوليد والتثقيف والتوعية مبا يف ذلك التوعية 

بشأن اإلرضاع من الثدي. 

هذا وال تتوفر جميع الخدمات املذكورة يف كل مركز لكن ميكن تأمينها عند الحاجة. 
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 لدعم JH&FMHN عىل تقديم الرعاية الصحية
التي تحتاجها من الرضوري أن تقوم مبا ييل...    . 

إخبار موظفي مركز الرعاية الصحية بجميع املعلومات املتعلقة بتاريخك الصحي وعالجاتك. 	 

عىل سبيل املثال أية أقراص كنت تتناولها؛ يشمل ذلك األقراص التي وصفها لك طبيب أو 

أشخاص آخرون مبا يف ذلك  األدوية العشبية.    

اعنت بصحتك بطرح أي سؤال لديك، وإذا مل تفهم املعلومات اطلب املزيد من الرشح. 	 

اتبع العالج كام رشحه لك الطبيب أو موظف مركز الرعاية الصحية.	 

تقّيد مبواعيدك إذ يوجد طلب شديد عىل خدمات مركز الرعاية الصحية.  إذا اضطرت إللغاء 	 

موعدك، أخرب مركز الرعاية الصحية بذلك مسبقاً، حتى ُيعطى موعدك إىل شخص آخر. 

أخرب موظفي مركز الرعاية الصحية إذا كان عالجك يساعدك ويؤدي الغرض املطلوب وما 	 

ميكن عمله لتحسني حالتك.

أخرب موظفي مركز الرعاية الصحية إذا كانت لديك مشكلة تتعلق بعالجك أو كنت تريد 	 

إيقاف العالج. 

أخرب موظفي مركز الرعاية الصحية إذا كان هناك شخص يهددك أو يتسلط عليك للحصول 	 

عىل أقراصك أو أدويتك. إذا مل نعرف باألمر، لن ميكننا مساعدتك. 

تذكر أن املمرضني واألطباء يعاينون الكثري من األشخاص، فحاول أن تتحىل بالصرب. إن الرصاخ 	 

بوجه موظفي مركز الرعاية الصحية وتوجيه الشتائم لهم غري مقبول. 
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أسئلة تُطرح دامئاً

س: ماذا أفعل إذا كانت لدي مشكلة صحية؟

عندما تصبح قيد االعتقال ُيجرى لك تقييم أو فحص صحي كامل يف مركز االستقبال للتأكد من 

حصولك عىل الرعاية املناسبة. أطلب أي مساعدة تحتاجها من موظفي مركز االستقبال. 

إذا كانت لديك مشكلة صحية أو كان بالك مشغوالً بشأن صديق، يرجى تعبئة إستامرة 

»اإلحالة الذاتية ملريض« ووضعها يف الصندوق املقفل يف جناحك أو عنربك أو يف مركز الرعاية 

الصحية. ال يرى هذه اإلحالة سوى موظفي مركز الرعاية الصحية، ويتم تقييم اإلحالة التي 

قدمتها ومعاينة الذين تكون حالتهم املرضية أو مشكلتهم أكرث إلحاحاً من غريهم أوالً.

وإذا كانت املشكلة عاجلة ينبغي عليك أن تذهب فوراً إىل مركز الرعاية الصحية. بعد دوام 

العمل (يف الحاالت الطارئة( ينبغي أن تتصل مبوظف الخدمات اإلصالحية (السّجان( بواسطة 

الزر املوجود يف زنزانتك. يف هذه الحاالت ال حاجة لتعبئة إستامرة »إحالة ذاتية ملريض«. 

س: ماذا يحصل عندما أصل إىل مركز الرعاية الصحية؟ 

عندما تصل إىل مركز الرعاية الصحية، يعانيك عادًة أحد املمرضني ويصغي إىل رشحك لحالتك 

وتقييم أية مشاكل صحية لديك. ثم يجري تقيياًم صحياً لك ويقدم لك الرعاية املطلوبة ويقوم 

أيضاً (ولكن ليس دامئاً( بحجز موعد لك مع الطبيب. 

إذا كنت بحاجة ملعاينة من جانب طبيب يوضع اسمك عىل قامئة الطبيب وتتم معاينتك يف 

أقرب فرصة. 
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يف بعض املراكز الصحية، يأيت الطبيب مرة واحدة أو مرتني فقط يف األسبوع أو يف األسبوعني لذا 

قد يتعني عليك االنتظار، وقد تتم معاينة أشخاص أخرين قبلك إذا كانوا يعانون من مشاكل 

صحية أشد إلحاحاً أو خطورة من حالتك.  

س: وماذا يحصل إذا احتجت إىل دواء؟

تقدم الصيدلية األدوية، علاًم أن بعض األدوية املتيرسة يف املجتمع (خارج السجن( ال ميكن 

الحصول عليها من مركز الرعاية الصحية بدون وصفة طبية. 

لكل مركز رعاية صحية أوقات محددة كل يوم ميكن الحصول فيها عىل األدوية، ويجب أن 	 

تأيت إىل مركز الرعاية الصحية يف هذه األوقات للحصول عىل دوائك. 

ال ُتعطى األدوية بدون أن تربز بطاقة هويتك أوالً. 	 

ال بطاقة هوية )ID( = ال دواء

إذا ُوصف لك دواء تحتاج إىل أخذه خارج أوقات مركز الرعاية الصحية إلعطاء األدوية، قد 

يستدعيك املمرض إىل مركز الرعاية الصحية أو إذا كان يجب أن تأخذ الدواء يف املساء (بعد دوام 

العمل( قد يجلب املمرض لك الدواء إىل عنرب زنزانتك. ُيسمى هذا التدبري »األدوية تحت املراقبة«. 

س: كيف أحصل عىل برنامج ميثادون/بوبرينورفني/سابوكسون؟ 

يواصل األشخاص الذي يوضعون قيد االعتقال ويكونون خاضعني لربنامج »عالج االستعاضة عن 

مخدرات األوبيود« (OST( كامليثادون أو السابوكسون أو البوبرينورفني، يواصلون تلقي العالج 

خالل وجودهم قيد االعتقال إال إذا مل يكن ذلك مأموناً طبياً. إذا كانت لديك مخاوف بشأن 

برنامج العالج الحايل أو كنت ترغب يف تغيري جرعتك، راجع ممرض العيادة الذي ميكنه إحالتك 

إىل عيادة املمرض أو الطبيب املختص بشؤون املخدرات والكحول. 
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س: ما هو الربنامج الشهري لألدوية وكيف استطيع االشرتاك فيه؟

يتيح لك الربنامج الشهري لألدوية أن تحصل عىل كمية تكفي شهراً من أدويتك املوصوفة من 

مركز الرعاية الصحية. يعني هذا أنك لن تضطر للذهاب إىل مركز الرعاية الصحية كل يوم 

لجلب دوائك. ناقش األمر مع املمرض يف مركز الرعاية الصحية ليك يقّيم احتياجاتك. 

س: وماذا أفعل إذا احتجت إىل معاينة من جانب اختصايص؟ 

إذا رأي الطبيب أنك تحتاج إىل معاينة من جانب اختصايص ُيصار إىل أخذ موعد لك معه، 

ويوضع اسمك عىل قامئة انتظار وزارة الصحة يف نيو ساوث ويلز.

ميكن أن تصل فرتة انتظار موعدك إىل عدة شهور وسوف يتوجب عليك الذهاب إىل سدين 

إلجراء املعاينة. 

س: وماذا أفعل إذا كانت لدي مشكلة صحية تتعلق بأسناين؟

إذا كنت تعاين من أمل يف األسنان أو كنت ترغب بإجراء فحص عام ألسنانك، ميكنك االتصال 

هاتفياً لهذا الغرض برضب رقم الـ MIN الخاص بك يتبعه رقم الـPIN الخاص بك ثم انتقاء 

الخيار 2 ومن ثم رضب الرقم 04#. 

عند اإلجابة عىل اتصالك، ُتطرح عليك بعض األسئلة وُتعطى لك األولوية وفقاً لنوع مشكلتك 

الصحية. 

وسُيعني لك أقرب موعد متوفر لدى طبيب األسنان يف مركز الرعاية الصحية. لكن ال تنىس أنه 

قد تتم معاينة األشخاص الذين تكون لديهم مشاكل أكرث إلحاحاً يف أسنانهم قبلك؛ كام أنك قد 

تضطر إىل زيارة طبيب األسنان أكرث من مرة إلنهاء معالجتك.   
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س: وماذا أفعل إذا احتجت إىل طقم أسنان )وجبة(؟

ال يحصل عىل طقم أسنان مجاناً إال األشخاص الذين ميضون محكومية متواصلة يف السجن 

لفرتة 3 سنوات (أو أكرث( قبل إخالء سبيلهم بحسن سلوك عىل أن يكونوا مواطنني أسرتاليني أو 

مقيمني دامئني. إذا مل تكن مؤهاًل للحصول عىل طقم أسنان مجاناً سيتعني عليك أن تدفع مثنه 

من جيبك. كذلك فإن تركيب سن اصطناعي واحد ليس مجاناً.   

وقد يتوجب أن تزور طبيب األسنان بضع مرات لتنظيف أسنانك وتصليحها وقلعها ومن ثم 

صنع طقم أسنان وتركيبه لك. 

س: وماذا أفعل إذا احتجُت  إىل نظارات طبية؟

إذا كنت تظّن بأنك تحتاج إىل نظارات طبية راجع موظفي مركز الرعاية الصحية، الذين ميكن 

أن يضعوا اسمك عىل قامئة انتظار معاينات أخصايئ فحص البرص (طبيب العيون(. 

إذا رأى أخصايئ فحص البرص (طبيب العيون( أنك تحتاج إىل نظارات طبية، ميكن أن تحصل  

عىل نظارات طبية عادية مجاناً، كام ميكن أن تتوفر لك نظارات للقراءة بدون وصفة طبية 

خالل انتظارك ملوعد معاينة أخصايئ العيون – استعلم عن ذلك من املمرضني.  

س:  وماذا أفعل إذا كنت قلقاً بشأن احتامل إصابتي بفريوس ينتقل بواسطة الدم 

أو التهاب ينتقل مبامرسة الجنس )STI(؟

إذا كنت قلقاً بشأن احتامل تعرضك إىل فريوس ينتقل بواسطة الدم أو STI راجع املمرض يف 

مركز الرعاية الصحية باألمر، إذ قد تتم إحالتك إىل املمرض العام / ممرض الصحة الجنسية 

إلجراء املزيد من الفحوصات. 

 MINبرضب رقم الـ )Hep C) ميكن االتصال هاتفياً بخط املساعدة لشؤون التهاب الكبد يس

الخاص بك يتبعه رقم الـPIN الخاص بك ثم انتقاء الخيار 2  ومن ثم رضب الرقم  03#. 
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س: وماذا أفعل إذا كنت قلقاً أو متخوفاً بشأن صحتي العقلية؟ 

إذا كنت قلقاً أو متخوفاً بشأن صحتك العقلية ناقش األمر مع أحد املمرضني يف مركز الرعاية 

الصحية، حيث سيقوم املمرض بإرشادك إىل مختص ملراجعته.  

ميكن االتصال هاتفياً بخط املساعدة لشؤون الصحة العقلية برضب رقم الـMIN الخاص بك 

يتبعه رقم الـPIN الخاص بك ثم انتقاء الخيار 2  ومن ثم رضب الرقم  #09؛ ولن ُتسجل كلفة 

هذه املكاملة يف حسابك. وميكن لألقارب واألصدقاء الذين قد تكون لديهم مخاوف بشأن عافية 

شخص موجود يف مركز اعتقال (سجن( االتصال عىل الرقم 472 222 1800. 

س: وماذا أفعل إذا كان رسيري يؤمل ظهري؟ 

راجع مسؤول الخدمات اإلصالحية يف جناحك باألمر، وإذا استمرت املشكلة راجع أحد 

املمرضني يف مركز الرعاية الصحية باألمر.  

س: وماذا أفعل إذا احتجُت إىل حذاء خاص؟  

يف مراكز البالغني، تقدم لك CSNSW األحذية، فإذا كنت تنتعل حذاء تقوميياً خاصاً أو 

تستخدم نعاًل خاصاً سوف يتعني أن تثبت ذلك بتقرير من طبيبك. إذا كنت بحاجة إىل ذلك، 

راجع أحد املمرضني يف مركز الرعاية الصحية. 

س: وماذا أفعل إذا احتجُت إىل نظام غذايئ خاص؟ 

تقّدم CSNSW الوجبات الغذائية، كام تؤّمن  CSNSW الوجبات النباتية والخاصة باألديان. 

إذا احتجت إىل نظام غذايئ خاص ألسباب صحية راجع أحد املمرضني يف مركز الرعاية الصحية. 
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س: من ميكنه مساعديت بشأن مريض املزمن أو طويل األمد؟

إذا كنت تعاين من مرض مزمن أو طويل األمد، مثل مشاكل يف القلب أو السكري أو الربو، 

فريجى إخبار ممرضك بذلك. 

 بإمكان املمرض أن يحيلك إىل برنامج دعم رعاية الحاالت الصحية املعقدة واملزمنة  

(Care Navigation Support Program(. وميكن أن يزودك هذا الربنامج مبعلومات عن 

مرضك ويساعدك يف التحكم به بشكل أفضل أثناء وجودك قيد االعتقال ويف املجتمع. 

وبإمكانك طلب منشورات عن أمراض القلب والرئتني والكىل والعيون والفم ومشاكل العضالت 

والعظم وترقق العظم والربو والرسطان والرَصع والسكتة الدماغية واالكتئاب والتهاب املفاصل 

والسكري. 

س: ما هو برنامج رعاية الحاالت الصحية املعقدة واملزمنة؟

يساعدك برنامج رعاية الحاالت الصحية املعقدة واملزمنة عىل العناية بأمراضك طويلة األمد 

(املزمنة(، كام يساعدك عىل الحصول عىل الرعاية التي تحتاجها أثناء وجودك قيد االعتقال 

 PINالخاص بك يتبعه رقم الـ MINوعند إخالء سبيلك. ميكنك االتصال هاتفياً برضب رقم الـ

الخاص بك ومن ثم انتقاء الخيار 2 ثم رضب الرقم  #17. وعند إخالء سبيلك ميكنك االتصال 

بالرقم 894 880 1800.
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التزاماتنا املتعلقة بخصوصيتك 

تلتزم خدمتنا بالتعامل مع املعلومات الشخصية الخاصة بك مبقتىض قانون الخصوصية. 

املعلومات الصحية الخاصة بك

نحصل عىل معلومات عن صحتك منك مبارشًة متى أمكن ذلك. إذا مل يكن ذلك ممكناً، أو يف 

الحاالت الطارئة، قد نحتاج أيضاً للحصول عىل املعلومات من فرد من العائلة أو صديق أو 

مقدم رعاية أو شخص آخر ميكنه مساعدتنا يف تقديم الرعاية الصحية املناسبة لك.

الحفاظ عىل رسية املعلومات الصحية الخاصة بك

ميكن االحتفاظ باملعلومات الخاصة بك بعدة وسائل، أكرثها شيوعاً االحتفاظ بها يف سجل 

ورقي و/أو سجل إلكرتوين موجود ضمن قاعدة بيانات ممكننة وحصينة. كذلك ميكن االحتفاظ 

ببعض املعلومات بشكل صور مبا فيها صور عادية أو مأخوذة بأشعة إكس، أو بشكل تسجيل 

صويت أو فيديوي. ونتبع قواعد وسياسات صارمة فيام يتعلق بخزن املعلومات الشخصية 

الخاصة بك بأمان مهام كان نسقها وشكلها من أجل حامية املعلومات الخاصة بك من الوقوع 

يف أيدي أشخاص غري مسموح لهم االطالع عليها ومن أجل عدم فقدانها أو إساءة استخدامها. 

املعلومات الصحية الخاصة بك

مُيكن لهذه الخدمة الصحية استخدام املعلومات الصحية الشخصية الخاصة بك واملحفوظة 

بنَسق (شكل( ورقي أو إلكرتوين، أو اإلفصاح عنها إىل جهات خارج الخدمة الصحية، وذلك من 

أجل توفري الخدمات الصحية املناسبة لك. عىل سبيل املثال، ميكن استخدام املعلومات الخاصة 

بك أو اإلفصاح عنها كام ييل:   
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إىل خدمات صحية أخرى تقدم العالج لك أو املستشفيات أو األخصائيني الطبيني اآلخرين 	 

الذين يقومون برعايتك ومعالجتك 

إىل الطبيب العام الذي أسميته لالتصال بك يف املنزل بشأن مواعيدك الطبية الالحقة	 

إىل مقدم الرعاية لك ملساعدته عىل رعايتك	 

إىل خدمة اإلسعاف يف نيو ساوث ويلز	 

إلجراء الفحوصات املخربية والتصوير بأشعة إكس وغري ذلك 	 

لالتصال بك للحصول عىل تعليقاتك وآرائك عن الخدمات التي تلقيتها منا مام يساعدنا عىل 	 

تقييم خدماتنا وتحسينها

لغرض تحرير الفواتري واسرتجاع الديون	 

إىل مقدمي الخدمات الرعاوية، مبن فيهم رجال الدين العاملني يف املستشفى الذين يقدمون 	 

العناية الروحية والرعاوية.

إىل التالميذ واملوظفني اآلخرين ألغراض تدريبية	 

إىل الخدمات الصحية األخرى وألطراف ثالثة مسموح لهم االطالع عىل املعلومات للمساعدة 	 

عىل منع أي تهديد خطري أو قريب لحياة أو صحة أو عافية شخص ما، يف الحاالت الطارئة 

مثاًل

إىل املديرين املسؤولني عن تلقي الشكاوى ومن يعمل معهم لغرض معالجة شكوى أو 	 

دعوى قضائية أو مزاعم ضد الخدمة الصحية أو اختصايص صحي معالِج

ألغراض تتعلق بسري أعامل خدمات وعالجات مرضانا التابعة لوزارة الصحة يف نيو ساوث 	 

ويلز، والتي تشمل متويل النشاطات والتخطيط لها وأمانها وتحسني جودتها. 
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إذا مل تكن ترغب بأن نحصل عىل بعض املعلومات املتعلقة بك أو استخدامها أو اإلفصاح عنها، 

فسوف يتعني عليك أن تخربنا بذلك ليك نعلمك بأي تأثري قد يرتتب عىل رعايتك الصحية من 

جّراء ذلك. 

استخدام املعلومات الصحية الخاصة بك واإلفصاح عنها

سوف نفصح عن املعلومات املناسبة إىل جهات خارجية لتمكني الخدمات الصحية من تقديم 

أفضل رعاية لك؛ عىل سبيل املثال: 

إىل مستشفيات أخرى أو اختصاصيني صحيني آخرين يقومون برعايتك مبن فيهم طبيبك 	 

وخدمة اإلسعاف 

إىل تالميذ أو موظفني آخرين ألغراض تدريبية	 

إىل أطراف ثالثة مسموح لها بالحصول عىل املعلومات، كالرشطة من أجل منع وقوع أي أمر 	 

خطري ووشيك يهدد حياة أو صحة أو سالمة شخص ما 

إلدارة الدعاوى القانونية	 

إىل ويص أو مدير مايل تم تعيينة مبوجب القانون.	 
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الخصوصية

يتيح القانون أيضاً أو يستلزم اإلفصاح عن املعلومات الصحية الخاصة بك إىل أطراف ثالثة؛ عىل 

سبيل املثال: 

إىل وكاالت تابعة للكومنولث والوكاالت الحكومية ألغراض تتعلق باإلبالغ اإللزامي كاإلبالغ 	 

عن األمراض املعدية التي يتحتم اإلفصاح عنها. 

إىل الباحثني يف مشاريع تهم الجمهور كام جاء يف املوافقة الصادرة عن »لجنة املناقبية 	 

للبحوث عىل البرش »  

إىل خدمات صحية أخرى أو وكاالت فرض القانون، كالرشطة مثاًل، إذا قدمت لنا معلومات 	 

تتعلق بجرمية خطرية

إىل وكاالت أخرى إذا كانت املعلومات تتعلق بسالمة أو رفاهية أو عافية طفل أو يافع	 

لغرض التقّيد مبذكرة مثول أمام املحكمة أو مذكرة تفتيش إذا ُطلبت معلومات شخصية 	 

عنك لتقدميها كدليل يف املحكمة.
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حصولك عىل املعلومات الصحية الخاصة بك

بإمكانك طلب الحصول عىل املعلومات الخاصة بك مبا فيها سجلك الصحي الذي تحتفظ 	 

به JH&FMHN. وسوف ُيطلب منك تقديم طلب خطي لذلك ودفع رسم إذا رغبت 

بالحصول عىل نسخة عن ملفك. 

ميكن رفض طلبك للحصول عىل املعلومات الخاصة بك يف ظروف خاصة، مثاًل: إذا كان ذلك 	 

قد ُيلحق األذى بك أو بشخص آخر.  

إذا كنت تظن أن املعلومات التي نحتفظ بها غري صحيحة، أخربنا بذلك ليك نقوم بتصحيحها 	 

أو كتابة مالحظة بشأنها يف امللف. 

ميكن توجيه طلبات االطالع عىل سجلك الصحي إىل:	 

لالستفسارات املتعلقة بخصوصية املعلومات الخاصة بك، راجع مدير وحدة التمريض أو 	 

وّجه رسالة إىل: 

Health Information and Record Service 
Justice Health and Forensic Mental Health Network 
Private Bag 144 
Silverwater NSW 1811

Privacy Contact Officer 
Health Information and Record Service 
Justice Health and Forensic Mental Health Network 
Private Bag 144 
Silverwater NSW 1811
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JH&FMHN حقوقك كمريض لدى

أن تحصل عىل الخدمات التي تلبي احتياجاتك الخاصة بالرعاية الصحية.	 

م لك بعناية وحرفية.	  أن تتلّقي رعاية صحية مأمونة ورفيعة املستوى ُتقدَّ

أن تحصل عىل الرعاية مع مراعاة كرامتك واحرتام ثقافتك ومعتقداتك وقَيمك.	 

أن ُتناقش معك الخدمات والعالجات التي تتلقاها من ضمن خطة رعايتك الصحية بأسلوب 	 

مفهوم وواضح وأن ُتعطى الفرصة لطرح أية أسئلة لديك. 

أن يتم إرشاكك يف بحث القرارات والخيارات املتعلقة برعايتك الصحية.	 

أن ُتحرتم خصوصية ورسية املعلومات الخاصة بك والحرص عىل استخدامها كام هو مناسب.	 

أن تكون قادراً عىل التعبري عام تشعر به حيال نوعية الرعاية الصحية التي تتلقاها وأن يتم 	 

اإلصغاء إىل مشاعر قلقك ومعالجتها.
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 إذا كانت لديك أية مشاعر قلق تجاه الخدمة
 .                      JH&FMHN التي تقدمها

بإمكانك تقديم شكوى إذا شعرت بحرمانك من حقوقك أو بأنك تلقيت رعاية صحية رديئة.

يف البداية أخرب موظفي مركز الرعاية الصحية باألمر إذ بإمكانهم عادًة الرد عىل أسئلتك 

ومساعدتك. 

يدير كل مركز رعاية صحية مدير وحدة متريض (NUM(، وميكنك أن تطلب التحدث إىل 

NUM بشأن مشاعر القلق لديك. الـ NUM مسؤول عن تنسيق جميع خدمات الرعاية 

الصحية يف املركز املحيل للخدمات اإلصالحية (السجن( وينبغي أن تتصل به أوالً بشأن أية 

مخاوف لديك تتعلق بصحتك. 

وإذا مل ترض عن استجابة املدير لشكواك، ميكنك الكتابة إىل العنوان التايل وسوف نعمل ما 

بوسعنا ملساعدتك:

Client Liaison Officer
Justice Health and Forensic Mental Health Network
PO Box 150
Matraville NSW 2036
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وتتوفر وكاالت لالتصال بها خارج JH&FMHN. ميكنك االتصال هاتفياً بالوكاالت التالية 

برضب رقم الـMIN الخاص بك يتبعه رقم الـPIN الخاص بك ومن ثم انتقاء الخيار 2 ثم 

رضب الرقم املذكور مقابل الوكالة التي تريد االتصال بها.

  #01 خط وكالة الخدمات اإلصالحية لشؤون الدعم	 

 )Corrective Services Support Line)

 	)Health Care Complaints Commission) 05 هيئة شكاوى الرعاية الصحية#

  #08 مكتب املحقق العام (األمبودسامن( يف نيو ساوث ويلز	 

)NSW Ombudsman’s Office)
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