
 
 Φυλλάδιο πληροφοριών ασθενών 

Αυτό το ιατρείο συμμετέχει στο πρόγραμμα 
MedicineInsight (Κατανόηση των Παθήσεων)
Το MedicineInsight είναι ένα εθνικό πρόγραμμα πληροφοριών υγείας 
που χρησιμοποιεί στοιχεία που συλλέγονται ως θέμα ρουτίνας για τη 
βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης στην Αυστραλία. 
Το πρόγραμμα συλλέγει στοιχεία από ιατρικά αρχεία που υπάρχουν σε 
αυτό το ιατρείο. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν 
τους γιατρούς σας να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερη και 
ασφαλέστερη περίθαλψη ασθενών.

Η NPS MedicineWise (Εθνική Υπηρεσία Συνταγογράφησης 
και Ενημέρωσης για τα Φάρμακα) ξεκίνησε το πρόγραμμα 
MedicineInsight το 2011. Η NPS MedicineWise είναι ένας 
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βασίζεται στην 
απόδειξη. Παίρνουμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας της 
Αυστραλιανής Κυβέρνησης.

Το MedicineInsight συλλέγει στοιχεία για την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων υγείας για όλους
Το MedicineInsight συλλέγει στοιχεία για την υγειονομική περίθαλψη 
από ιατρικά αρχεία ασθενών των συμμετεχόντων ιατρείων γενικής 
ιατρικής ή ιατρικών κέντρων σε ολόκληρη την Αυστραλία. Συνδυάζουμε 
τα στοιχεία αυτά για να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων του 
προγράμματος MedicineInsight.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε και αφορούν τον ασθενή είναι:
 • δημογραφικά στοιχεία (όπως ηλικία και φύλο),

 • ιατρικό ιστορικό (όπως παθήσεις, αλλεργίες, επεμβάσεις, βάρος, 
ηλικία, φύλο),

 • υγειονομική περίθαλψη (όπως φάρμακα, εξετάσεις, παραπομπές) και
 • τρόπος ζωής (όπως κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ). 

Στα στοιχεία που συλλέγει το MedicineInsight περιλαμβάνεται ο 
ταχυδρομικός κώδικας του ασθενή, αν είναι Αβορίγινας ή Νησιώτης των 
Στενών Τόρες και μπορεί να περιλαμβάνει ευαίσθητες και 
κοινοποιήσιμες παθήσεις όπως ηπατίτιδα C και ιός ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV).

Προστατεύεται η ιδιωτικότητά μου; 
Τα στοιχεία με τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας, 
όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνσή σας, δεν 
κοινοποιούνται στο MedicineInsight. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία που 
αφορούν τους ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση 
της υγείας των κατοίκων της Αυστραλίας, αλλά κανείς δεν θα γνωρίζει 
από ποιον ασθενή προέρχονται αυτά τα στοιχεία. Επειδή τα στοιχεία 
των ασθενών που συλλέγουμε είναι σε μη ταυτοποιήσιμη μορφή, ο 
κίνδυνος αναγνώρισης της ταυτότητας είναι πολύ χαμηλός.

Το ιατρείο σας και η NPS MedicineWise θα εξασφαλίσουν ότι ο τρόπος 
που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα στοιχεία για την 
υγεία σας είναι ασφαλής και προστατευμένος και γίνεται σύμφωνα με 
τον Αυστραλιανό Νόμο Ιδιωτικότητας. Λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα για 
να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται το η ιδιωτικότητα και η ασφάλειά 
σας.

Όλα τα στοιχεία του MedicineInsight αποθηκεύονται με ασφάλεια στην 
Αυστραλία.

Πώς χρησιμοποιεί τα στοιχεία το MedicineInsight;
Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία για να παρέχουμε ανατροφοδότηση σε 
όλα τα ιατρεία γενικής ιατρικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
MedicineInsight για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής 
περίθαλψης που παρέχεται στους ασθενείς. Τα στοιχεία που 
συλλέγονται από το ιατρείο αυτό συνδυάζονται επίσης με στοιχεία από 
άλλα ιατρεία και περιλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
δραστηριότητες της NPS MedicineWise.

Τα στοιχεία ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά 
προγράμματα στον τομέα της υγείας και για την ενημέρωση της 
πολιτικής για την υγεία. Αναλύουμε και συντάσσουμε εκθέσεις για 
θέματα όπως:
 • φάρμακα, εμβόλια ή ασφάλεια ιατρικών συσκευών,

 • πώς παραγγέλλονται οι εξετάσεις,

 • κατά πόσο θα μπορούσε να βελτιωθεί η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται,

 • χρήση των υπηρεσιών υγείας από διαφορετικές ομάδες, όπως 
Αβορίγινες ή Νησιώτες των Στενών Τόρες ή σε διαφορετικά μέρη,

 • αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων (π.χ. διαβήτης, άσθμα, καρκίνος),

 • διαχείριση λοιμώξεων (π.χ. γρίπη, ηπατίτιδα C, ιός ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας [HIV]).

Όλες οι προτάσεις για προγράμματα που απαιτούν πρόσβαση σε στοιχεία 
από το πρόγραμμα MedicineInsight αξιολογούνται από μια ανεξάρτητη 
επιτροπή η οποία περιλαμβάνει συνηγόρους δικαιωμάτων καταναλωτών, 
εμπειρογνώμονες για την ιδιωτικότητα και ερευνητές και, όπου είναι 
κατάλληλο, από μια επιτροπή δεοντολογίας για έρευνες σε ανθρώπους 
πριν μπορέσουν να προχωρήσουν. 

Μερικές φορές αυτά τα τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να συγκεντρώσουν 
μη ταυτοποιήσιμα στοιχεία που αφορούν εσάς από διαφορετικές πηγές 
δεδομένων (π.χ. αρχεία νοσοκομείων, εκπαιδευτικά αρχεία) για να 
βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την πορεία της 
υγείας των ανθρώπων και την εμπειρία των ασθενών γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις στη θεραπεία και την περίθαλψη των 
ασθενών.  

Όλες οι μελέτες που χρησιμοποιούν διασυνδεδεμένα στοιχεία πρέπει 
να έχουν δεοντολογική έγκριση και στους ερευνητές δίνονται μόνο μη 
ταυτοποιήσιμα στοιχεία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος MedicineInsight, η ομάδα μας μπορεί να 
προβεί σε δραστηριότητες ελέγχου, κατάρτισης, αξιολόγησης ή βελτίωσης 
της ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μη ταυτοποιήσιμα 
στοιχεία που συλλέγουμε είναι ακριβή.

Το MedicineInsight χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας 
της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. Εγκεκριμένα προγράμματα που 
χρησιμοποιούν στοιχεία από το MedicineInsight μπορούν να διεξαχθούν 
και να χρηματοδοτηθούν από τρίτα πρόσωπα. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
κυβερνητικές υπηρεσίες, ρυθμιστικές αρχές, πανεπιστήμια, ιατρικές 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, φαρμακευτικές εταιρείες ή ασφαλιστικές εταιρείες. 
Μπορείτε να βρείτε μια λίστα για τα εγκεκριμένα προγράμματα στην 
ιστοσελίδα του NPS MedicineWise στο:  
https://www.nps.org.au/approved-projects-using- 
medicineinsight-data

Η επιλογή σας
Η NPS MedicineWise και το προσωπικό σε αυτό το ιατρείο σέβονται 
την επιλογή σας να μην συμμετάσχετε στο MedicineInsight.

Εάν δεν θέλετε για αυτό το ιατρείο να συνεχίσει να ανταλλάσσει στοιχεία 
από το ιατρικό σας αρχείο με το MedicineInsight, μπορείτε να 
ζητήσετε να εξαιρεθείτε από το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, 
συμπληρώνοντας τη φόρμα στην πίσω σελίδα και να τη δώσετε στη 
ρεσεψιόν.   

Αν επιλέξετε να μην συμμετάσχετε στο MedicineInsight δεν θα επηρεάσει 
την ιατρική φροντίδα που λαβαίνετε με οποιονδήποτε τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες 
Καλέστε: 1300 721 726

Η πολιτική ιδιωτικότητας του NPS MedicineWise διατίθεται στο  https://www.

nps.org.au/privacy
Email: medicineinsight@nps.org.au
Επισκεφθείτε το: https://www.nps.org.au/medicine-insight
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 Έντυπο εξαίρεσης ασθενή 

Βεβαιώνω ότι:

 • Διάβασα και κατάλαβα το φυλλάδιο πληροφοριών ασθενών για το MedicineInsight.

 • Είχα την ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις σχετικά με το MedicineInsight. Μου εξήγησαν το 
πρόγραμμα και απαντήθηκαν ικανοποιητικά οι απορίες μου.

 • Καταλαβαίνω ότι αν ζητήσω να εξαιρεθώ από το πρόγραμμα, το ιατρείο θα σταματήσει να 
κοινοποιεί τα μη ταυτοποιήσιμα στοιχεία μου στο MedicineInsight.

 • Γνωρίζω ότι το υπογεγραμμένο έντυπο εξαίρεσης θα διατηρηθεί σε αυτό το ιατρείο και δεν θα 
κοινοποιηθεί στην NPS MedicineWise.

 • Κατανοώ ότι βάσει του Αυστραλιανού Νόμου Ιδιωτικότητας (1988), η NPS MedicineWise 
έχει την εξουσιοδότηση να διατηρεί και να χρησιμοποιεί μη ταυτοποιήσιμα στοιχεία που έχουν 
ήδη συλλεχθεί.

 • Η ιατρική μου περίθαλψη δεν θα επηρεαστεί από την επιλογή μου να μην συμμετάσχω στο 
MedicineInsight.

 Θέλω να εξαιρεθώ από το πρόγραμμα MedicineInsight

Όνομα:

Διεύθυνση:

Ημερομηνία γέννησης: / / Φύλο:  γυναίκα  άντρας  άλλο

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

Αφού το συμπληρώσετε παρακαλούμε να επιστρέψετε αυτό το έντυπο στο γιατρό σας ή στη 
ρεσεψιόν του ιατρείου.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτό το έντυπο πρέπει να καταχωρηθεί στα αρχεία του ιατρείου σε ασφαλές μέρος. Μην 
αποστείλετε αυτό το έγγραφο στο NPS MedicineWise.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το MedicineInsight στον αριθμό 1300 721 726.

 Ο ασθενής έχει εξαιρεθεί από το εργαλείο συλλογής στοιχείων του MedicineInsight 

 Έχουν ληφθεί μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούνται τα αρχεία του ασθενή

Όνομα υπαλλήλου που

MedicineInsight

ενήργησε:

Ημερομηνία:


