
برگه اطالع رسانی به بیماران  
این درمانگاه در مدیسین اینسایت )MedicineInsight( شرکت می 

نماید
مدیسین اینسایت )MedicineInsight( یک برنامه ملی اطالعات بهداشتی است که 

اطالعاتی که به طور معمول گردآوری می شود را برای بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی در 
استرالیا به کار می برد. این برنامه اطالعات را از سوابق پزشکی این درمانگاه گردآوری می 
نماید.  این اطالعات برای کمک به پزشکان تان است تا بهترین و امن ترین مراقبت ممکن را 

از بیماران به عمل آورند.  

در سال NPS MedicineWise ،2011 برنامه MedicineInsight را شروع کرد. 
نهاد NPS MedicineWise مستقل، غیر انتفاعی و مبتنی به شواهد است.  ما اعتبار 

مالی خود را از وزارت بهداشت دولت استرالیا دریافت می نماییم.

مدیسین اینسایت به منظور  بهتر کردن نتایج بهداشتی برای همگان  این 
اطالعات را گردآوری می نماید.

اطالعات مراقبت های بهداشتی گردآوری شده توسط مدیسین اینسایت از سوابق پزشکی 
شرکت کنندگان در مطب های پزشکان عمومی و مراکز پزشکی  در سراسر استرالیا 

گردآوری می نماید. ما این اطالعات را با هم ترکیب می نماییم  تا یکگنجینه اطالعاتی برنامه 
مدیسین اینسایت را ایجاد کنیم.

این اطالعات جمع آوری شده پیرامون یک بیمار شامل موارد ذیل می باشد:
جمعیت شناسی )مانند سن و جنس(  

سوابق پزشکی )مانند شرایط، حساسیت ها، راهکارها/عمل ها، وزن، سن و جنس(   
مراقبت های پزشکی )مانند داروها، آزمایش ها، معرفی نامه ها(، و   

شیوه زندگی )مانند سیگار کشیدن و مصرف الکل(   

اطالعات گردآوری شده توسط MedicineInsight شامل کد پستی بیمار است خواه بیمار 
از بومیان یا از ساکنان جزیره تورز باشد و ممکن است حساس و عارضه ای قابل اعالن، 

مانند هپاتیت ث و یا ویروس کمبود ایمنی انسان  )HIV( باشد.  

آیا حریم خصوصی من محفوظ است؟
اطالعات شناسایی شما مانند نام، تاریخ تولد و نشانی تان در اختیار مدیسین اینسایت قرار نمی 

گیرد.  این بدان معنی است که اطالعات بیمار را بتوان برای بهبود سالمت مردم استرالیا به 
کار برد، ولی هیچکس نخواهد دانست که این اطالعات از کدام بیمار می باشد.  چون اطالعات 

بیماران را که ما گردآوری می کنیم  به شکل غیر قابل شناسایی است، احتمال خطر شناسایی 
مجدد بسیار اندک می باشد.

درمانگاه مورد مراجعۀ شما و NPS MedicineWise اطمینان حاصل می نمایند که 
روش گردآوری، نگهداری و استفاده از اطالعات ما در راستای  قانون حفظ حریم خصوصی 
استرالیا باشد. ما گام های مؤثری بر می داریم که مطمئن شویم حریم خصوصی و امنیت تان 

محفوظ بماند. 

همه اطالعات مدیسین اینسایت در محل امنی در استرالیا نگهداری می شود.

 مدیسین اینسایت چگونه از اطالعات استفاده می نماید؟
ما از این اطالعات برای ارائه نظرات به همه مطب های پزشکان عمومی شرکت کننده  در 
برنامه مدیسین اینسایت استفاده می کنیم  تا کیفیت مراقبت های بهداشتی ارائه شده به بیماران 

را بهبود بخشیم. همچنین اطالعات گردآوری شده از این درمانگاه هم با داده هایی از سایر 
 NPS MedicineWise درمانگاه ها به هم آمیخته و در برنامه ها و فعالیت های آموزشی

شامل خواهد شد.

این اطالعات همچنین ممکن است  برای طرح های پژوهشی و آگاهی بخشیدن به سیاست های 
بهداشتی به کار بروند. ما پیرامون عناوین ذیل تجزیه و تحلیل انجام داده و گزارش تدوین می 

نماییم:
ایمنی دارو، واکسن و وسایل  

چگونگی سفارش برای انجام آزمایش ها  
آینکه آیا مراقبت بهداشتی ارائه شده  را می توان بهتر نمود  

استفاده از خدمات بهداشتی گروه های متفاوت از قبیل بومیان و جزیره نشینان تنگۀ تورز   
یا در جاهای متفاوت دیگر

درمان بیماری های مزمن  )مانند مرض قند، تنگی نفس و سرطان(  
 )]HIV[ مدیریت عفونت ها )مانند آنفلوآنزا، هپاتیت ث، ویروس کم کنندۀ ایمنی انسان یا  

تمام پیشنهاد های طرحی که مستلزم دستیابی به اطالعات از برنامه مدیسین اینسایت می باشند 
قبل از اینکه بتوانند به پیش بروند، توسط یک کمیته مستقل مورد ارزیابی قرار می گیرند که 
متشکل از جانبداران مراجعین، متخصصین حفظ حریم خصوصی و پژوهشگران  بوده و در 

صورت مناسبت شامل کمیته اخالقی تحقیقات انسانی نیز می باشد. 

برخی از اوقات این طرف های سوم ممکن است بخواهند که اطالعات غیر قابل شنااسایی 
پیرامون شما را با منابع داده های متفاوت )مانند سوابق بیمارستانی، سوابق آموزشی(  به هم 
آمیزند تا به پژوهشگران کمک شود مسیرهای بهداشتی افراد و تجارب بیماران را بهتر درک 

نمایند چون امکان دارد به بهبودهایی در درمان و مراقبت از بیمار رهنمون شود. 

همه مطالعات  با استفاده از داده های مرتبط با هم، منوط به تصویب اخالقی می باشند و 
اطالعات غیر قابل شناسائی تنها در اختیار پژوهشگران قرار می گیرند.

به عنوان بخشی از برنامه مدیسین اینسایت، تیم ما ممکن است فعالیت های بازرسی، آموزشی، 
ارزیابی یا بهبود کیفیت را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که اطالعات غیر قابل شناسایی 

شده که ما گردآوری می نماییم درست باشند.

اعتبار مالی مدیسین اینسایت را وزارت بهداشت دولت استرالیا  تأمین می نماید.  طرح های 
تصویب شده  که اطالعات مدیسین اینسایت را به کار می برند  ممکن است از طرف های 
ثالثی هم و یا منحصرا ً از این طرف ها تأمین اعتبار شوند.  از جملۀ آنان وزارتخانه های 

دولتی،  ادارات حقوقی، دانشگاه ها، نهاد های خیریه پزشکی، شرکت های دارویی یا شرکت 
های بیمه باشند.

شما می توانید در تارنمای NPS MedicineWise لیستی از طرح های مصوب  را پیدا 
 کنید. نشانی این تارنما: 

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

medicineinsight-data

انتخاب شما
NPS MedicineWise و کارمندان در این درمانگاه به انتخاب شما ولو نخواهید در 

مدیسین اینسایت شرکت کنید، احترام می گزارند.
اگر نمی خواهید این درمانگاه اطالعات مربوط به سوابق پزشکی تان را در اختیار مدیسین 

اینسایت قرار دهد، می توانید هر وقت خواسته باشید با پر کردن فرم واقع در پشت این ورقه و 
تسلیم آن به پذیرش، از این برنامه خود را کنار بکشید  

اینکه نخواهید در مدیسین اینسایت شرکت کنید به هیچ وجه بر روی مراقبت های پزشکی 
دریافتی تان تأثیری نخواهد داشت.

آگاهی بیشتر
تلفن کنید: 726 721 1300

بیانیۀ حفظ حریم خصوصی NPS MedicineWise در تارنمای زیر در دسترس می 
https://www.nps.org.au/privacy باشد

medicineinsight@nps.org.au :ایمیل کنید
 https://www.nps.org.au/medicine-insight :دیدار کنید

نهاد مستقل، غیر انتفاعی و مبتنی بر شواهد NPS MedicineWise تصمیم گیری بهتر پیرامون داروها و آزمایشات پزشکی را مقدور می نماید. ما  توسط وزارت 
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فرم  انصراف بیمار  

اینجانب تأیید می نمایم که:

برگه اطالع رسانی به بیماران مدیسین اینسایت را خوانده و فهمیده ام.  
من این فرصت را داشتم که پیرامون مدیسین اینسایت پرسش هایی را مطرح نمایم. این برنامه را برای من توضیح داده  و پرسش   

های مرا به شیوه ای رضایتبخش پاسخ گفته اند.

من درک می نمایم که اگر من از این برنامه خارج شوم ، درمانگاه اطالعات غیر قابل شناسایی شده مرا در اختیار مدیسین اینسایت   
قرار نمی دهد.

من می دانم که وقتی من فرم  انصراف را امضاء کنم در این درمانگاه نگهداری می شود و در اختیار                              
NPS MedicineWise قرار نخواهد گرفت.

من درک می نمایم که بر طبق قانون حفظ حریم خصوصی مصوب )NPS MedicineWise ،)1988 اجازه قانونی دارد تا   
اطالعات غیر قابل شناسایی شده مرا که تا این تاریخ در اختیار دارد حفظ نموده و مورد استفاده قرار دهد.

به این علت که نخواستم در MedicineInsight شرکت داشته باشم بر مراقبت های پزشکی من اثری نخواهد داشت.  

من می خواهم از برنامه مدیسین اینسایت خارج شوم.  

نام:

نشانی:

وغیره   مرد    زن    جنس:   /  / تاریخ تولد: 

امضاء:

تاریخ:

لطفا این فرم را پس از تکمیل به پزشک عمومی )GP( یا پذیرش درمانگاه بدهید.

تنها برای استفاده امور اداری
این فرم را باید برای حفظ سابقه در محل امنی نگهداری نمود.  این را به NPS MedicineWise ندهید.

برای اطالعات اضافی به مدیسین اینسایت شماره 726 721 1300 زنگ بزنید.
بیمار از ابزار جمع آوری داده های مدیسین اینسایت  بیرون رفته است   

اقدام الزم انجام شده تا اطیمنان حاصل شود سابقه ای از این بیمار مورد استفاده واقع نشود  

نام مآمور اجرا:

تاریخ:

MedicineInsight


