
ورقة معلومات المريض  
يشارك هذا المركز الطبي في MedicineInsight )ميديسين إنسايت(

إّن MedicineInsight هو برنامج وطني للمعلومات الصحية يستخدم المعلومات التي يتم 
جمعها بشكل روتيني لتحسين جودة الرعاية الصحية في أستراليا. يجمع البرنامج معلومات من 
السجالت الطبية الموجودة في هذا المركز. تُستخدم هذه المعلومات لمساعدة أطباؤك على تقديم 

أفضل رعاية صحية ممكنة وأكثرها أماناً.

لقد بدأت NPS MedicineWise ببرنامج MedicineInsight في عام 2011. إّن 
NPS MedicineWise هي منظمة مستقلة ال تهدف للربح وتعتمد على األدلة. نتلقى 

تمويالً من دائرة الصحة األسترالية الحكومية.

يقوم برنامج MedicineInsight بجمع المعلومات لتحقيق نتائج صحية 
أفضل للجميع

يقوم برنامج MedicineInsight بجمع معلومات الرعاية الصحية من السجالت الطبية 
للمرضى من المراكز العامة / المراكز الطبية المشاركة في جميع أنحاء أستراليا. نحن نجمع 

.MedicineInsight المعلومات إلنشاء قاعدة بيانات برنامج

المعلومات التي تم جمعها تتعلق بالمريض من ناحية:
التركيبة السكانية )مثل العمر والجنس(،  

التاريخ الطبي )مثل الحاالت والحساسية والعمليات والوزن والعمر والجنس(،   
الرعاية الصحية )مثل األدوية والفحوصات واإلحاالت(، و   

نمط الحياة )مثل التدخين واستهالك الكحول(.   

تشمل المعلومات التي يتم جمعها بواسطة MedicineInsight الرمز البريدي للمريض، 
سواء كان من السكان األصليين أو من جزيرة مضيق توريس، وقد تشمل الحاالت الحساسة 

 .)HIV( وفيروس نقص المناعة البشرية  Cوالواجب اإلقرار عنها، مثل التهاب الكبد الوبائي

هل خصوصيتي محمية؟
المعلومات التي يمكن أن تحّدد هويتك مثل اسمك وتاريخ ميالدك وعنوانك ال تتم مشاركتها 

مع برنامج MedicineInsight. هذا يعني أنه يمكن استخدام معلومات المريض لتحسين 
صحة األشخاص في أستراليا، ولكن ال أحد سيعرف من أي مريض جاءت. نظراً ألن معلومات 

المريض التي نجمعها هي مجهولة الهوية فإن احتمال إعادة تحديد الهوية منخفض جداً.

سيضمن كل من مركزك الطبي ومنظمة NPS MedicineWise بأّن الطريقة التي نجمع 
ونخزن ونستخدم بها معلوماتك الصحية هي آمنة ومضمونة وتتماشى مع قانون الخصوصية 

األسترالي. نتخذ خطوات صارمة لضمان حماية خصوصيتك وأمنك. 

يتم تخزين جميع معلومات برنامج MedicineInsight بشكل آمن في أستراليا.

كيف يستخدم برنامج MedicineInsight المعلومات؟
نحن نستخدم المعلومات لتقديم مالحظات لجميع المراكز العامة المشاركة في برنامج 

MedicineInsight لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. يتم أيضاً دمج 

المعلومات التي يتم جمعها من هذا المركز مع بيانات من مراكز أخرى وتدرج في البرامج 
.NPS MedicineWise واألنشطة التعليمية لمنظمة

يمكن أيضاً استخدام المعلومات في مشاريع البحوث الصحية إلبالغ السياسة الصحية. نحن نحلّل 
ونقدم تقريراً عن موضوعات مثل:

األدوية أو اللقاحات أو سالمة الجهاز  
كيف يتم طلب الفحوصات  

ما إذا كان يمكن تحسين الرعاية الصحية المقدمة؛  
استخدام الخدمات الصحية من قبل مجموعات مختلفة مثل السكان األصليين أو جزر مضيق   

توريس أو في أماكن مختلفة

عالج الحاالت المزمنة )مثل مرض السكري والربو والسرطان(  
إدارة العدوى االلتهابية )مثل األنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي C وفيروس العوز المناعي   

 .)]HIV[ البشري

يتم تقييم جميع مقترحات المشاريع التي تتطلب الوصول إلى المعلومات من برنامج 
MedicineInsight من قبل لجنة مستقلة تضم مناصرو المستهلكين وخبراء الخصوصية 

وباحثون، وعند االقتضاء، من قبل لجنة أخالقيات البحوث اإلنسانية قبل المضي قدماً.

في بعض األحيان قد ترغب هذه األطراف الثالثة في جمع معلومات غير محّددة عنك من مصادر 
مختلفة للبيانات )مثل سجالت المستشفى وسجالت التعليم( لمساعدة الباحثين على فهم رحالت 

األشخاص الصحية وتجربة المريض بشكل أفضل والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في العالج 
ورعاية المريض.

يجب أن تحصل جميع الدراسات التي تستخدم البيانات المرتبطة على موافقة أخالقية ويتم تزويد 
الباحثين فقط بمعلومات غير محددة الهوية.

كجزء من برنامج MedicineInsight، قد يضطلع فريقنا بأنشطة التدقيق أو التدريب أو 
التقييم أو تحسين الجودة لضمان أن المعلومات المجهولة الهوبة التي نجمعها هي دقيقة.

يتم تمويل برنامج MedicineInsight من قبل وزارة الصحة األسترالية الحكومية. يمكن 
إجراء مشاريع معتمدة باستخدام معلومات برنامج MedicineInsight وتمويلها من قبل 
أطراف ثالثة. وتشمل هذه الدوائر الحكومية أو الهيئات التنظيمية أو الجامعات أو المؤسسات 

الخيرية الطبية أو شركات األدوية أو شركات التأمين.

 NPS MedicineWise يمكنك العثور على قائمة المشاريع المعتمدة على موقع منظمة
 على: 

https://www.nps.org.au/approved-projects-using- 

medicineinsight-data

اختيارك
رون بأنك قد تختار  إّن منظمة NPS MedicineWise والعاملون في هذا المركز الطبي يُقّدِ

.MedicineInsight عدم المشاركة في برنامج

إذا كنت ال تريد أن يستمر هذا المركز في مشاركة المعلومات من السجل الطبي الخاص بك مع 
برنامج MedicineInsight، فيمكنك االنسحاب من البرنامج في أي وقت عن طريق تعبئة 

االستمارة وإعطاءها لمكتب االستقبال في المركز.   

إّن اختيار عدم المشاركة في برنامج MedicineInsight لن يؤثر على الرعاية الطبية التي 
تتلقاها بأي شكل من األشكال.

مزيد من المعلومات
اتصل: 726 721 1300

 تتوفر سياسة خصوصية منظمة NPS MedicineWise على 
https://www.nps.org.au/privacy

medicineinsight@nps.org.au :البريد اإللكتروني

 https://www.nps.org.au/medicine-insight :قم بزيارة

ننا منظمة NPS MedicineWise المستقلة وغير الهادفة للربح والتي تعتمد على األدلة من اتخاذ قرارات أفضل بشأن األدوية والفحوصات الطبية. نتلقى تمويالً من  تُمّكِ
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استمارة انسحاب المريض  

أقّر:

.MedicineInsight بأني قرأُت وفهمُت ورقة معلومات المريض الخاصة ببرنامج  
بأني حصلُت على فرصة لطرح أسئلة حول برنامج MedicineInsight. وتم شرح البرنامج لي، وتمت اإلجابة عن أسئلتي بما   

يرضيني.

.MedicineInsight بأني أُدرُك إذا انسحبُت، فسيتوقف المركز الطبي عن الكشف عن معلوماتي المجهولة الهوية إلى برنامج  
بأني أعلُم أن استمارة إلغاء االنسحاب الموقَّعة سيتم االحتفاظ بها في هذا المركز الطبي ولن يتم مشاركتها مع                              

.NPS MedicineWise

بأني أُدرُك أنه بموجب قانون الخصوصية األسترالي )1988(، تتمتع منظمة NPS MedicineWise بصالحية االحتفاظ   
واستخدام المعلومات المجهولة الهوية التي تم جمعها سابقاً.

.MedicineInsight بأّن رعايتي الطبية لن تتأثر بسب اختياري بعدم المشاركة في برنامج  

MedicineInsight أريد االنسحاب من برنامج  

االسم:

العنوان:

آخر   ذكر    أنثى    الجنس:   /  / تاريخ الوالدة: 

ُوقِّعَت:

التاريخ:

بمجرد إكمالها، يرجى إعادة هذه االستمارة إلى GP ) طبيبك العام( أو مكتب االستقبال للمركز الطبي.

يُستخدم فقط من قبل المكتب
.NPS MedicineWise يجب االحتفاظ بهذه اإلستمارة لسجالت المركز الطبي في مكان آمن. ال تُعيد هذا المستند إلى منظمة

للحصول على معلومات إضافية، اتصل ببرنامج MedicineInsight على الرقم 726 721 1300.

 MedicineInsight المريض انسحب من أداة جمع بيانات برنامج  

اإلجراء أُتِّخَذ لضمان عدم استخدام سجالت المريض  

اسم الموظف اإلجرائي:

التاريخ:

MedicineInsight


