املعلومات إلى سجلك
إضافة
أ

الكث� من
عندما تنظر إىل سج ّلك لول مرة قد ال تجد فيه ي
المعلومات ،فقد ال تكون فيه سجالتك الطبية ونتائج فحوصك
لمقدم رعايتك الصحية البدء ف ي� إضافة
السابقة .يمكنك أو يمكن ّ
ف
‘سجل الصحي’ الخاص بك ي� أي وقت.
معلومات جديدة إىل
ي
‘سجل الصحي’ الخاص بك عن
إلضافة معلومات ،ادخل إىل
ي
طريق my.gov.au

مقدم رعايتك الصحية
اطلب من ّ
املشارك يف نظام ‘سجلي الصحي’
حتميل ملخص لزيارتك إليه
يف ‘سجلي الصحي’ اخلاص بك

قم بتحديث ملف التعريف
اخلاص بك

ا ّطلع عىل تفاصيلك الشخصية وقم بإدارتها.

أضف تفاصيل االتصال يف
احلاالت الطارئة

Arabic

حت ّكم
مبعلوماتك الصحية
بشكل آمن،
يف مكان واحد

أ
يتم االتصال بهم ف ي� حال وقوع طارئ لك.
أضف الشخاص الذين تريد أن ّ

تفضلها إلبالغك
أعد الطرق التي ّ
ّ
مبن ّ
يطلع على سجلك

ت
يتم إبالغك عندما يقوم أي كان باال ّطالع
اخ� ما إذا كنت تو ّد أن ّ
عىل سجلك.

إعدادات معلومات مديكير

ي ت
ت
ال� تُضاف إىل سجلك .قد يشمل
اخ� نوع معلومات
مديك� ي
أ
ذلك مطالباتك برسوم الخدمات الطبية مثل استشارات الطباء
أ
بالت�ع بأعضائك ،وتحصيناتك.
والفحوص والدوية ،وقرارك ب ّ

إضافة ملخص صحي شخصي

ت
ال� تريدها عن أدويتك وحساسياتك.
أضف المعلوماتك ي

للمزيد من املعلومات عن ‘سجلي الصحي’:

MyHealthRecord.gov.au
خط املساعدة (1800 723 471 )Help line

لطلب المساعدة باللغة العربية اتصل بـ
‘ TISناشنال’ ()TIS National
عىل الرقم 131 450
ف
إذا كان لديك ضعف ي� السمع أو النطق،
توجه إىل الموقع relayservice.gov.au
ّ

Authorised by the Australian Government, Canberra.

MyHealthRecord.gov.au
خط املساعدة (1800 723 471 )Help line

أسرع وأسهل

مزيد من السالمة عند املعاجلة يف
احلاالت الطارئة

ف
مقدمو رعايتك الصحية
ط� ،يستطيع ّ
ي� حال وقوع طارئ ب ي
اال ّطالع برسعة عىل المعلومات الخاصة بالشخص الذي تريد أن
يتم االتصال به عند الطوارئ وحساسياتك وأدويتك وتحصيناتك،
أ
مقدمي رعايتك
إذا كانت قد أضيفت قبل ذلك .هذا المر يساعد ّ
الصحية عىل تقديم عالجك ورعايتك بمزيد من السالمة.

متوفرة ً
معلوماتك الصحية ّ
ليل نها ًرا

بوجود معلوماتك الصحية الرئيسية بشكل آمن ف ي� مكان واحد
فإنها تكون متوفرة حينما وحيثما تحتاج إليها.

معلومات صحيحة

‘سجل الصحي’ ( )My Health Recordيمكنك اال ّطالع عىل
ف ي�
ي
أ
مقدمي
معلوماتك الصحية والتأكّد من صحتها .يساعد هذا المر ّ
رعايتك الصحية عىل إعطائك العالج الصحيح.

‘سجلي الصحي’ يساعدك على التذكّر

‘سجل الصحي’ عىل تذكّر معلوماتك الطبية ،وخاصةً
يساعدك
ي
ين
المختلف�.
مقدمي الرعاية الصحية
عندما تقوم بزيارة ّ

مقدمي الرعاية الصحية ف ي� أماكن مختلفة فإن
عندما تقوم بزيارة ّ
‘سجل الصحي’ يخترص مدة انتظارك إلرسال النتائج والمعلومات
ي
من مقدم رعاية صحية آلخر.

تت َّبع كل ما يجري من أي
مكان تكون فيه

تتبع فحوصاتك الطبية وأدويتك
يساعدك
‘سجل الصحي’ عىل ّ
تي
مسافرا.
وتطعيماتك ح� عندما تكون
ً

حتكّ م مبن ميكنه ّ
االطالع على
معلوماتك الصحية

ف� ‘سجل الصحي’ يمكنك رؤية قائمة بمن ا ّطلع عىل سجلك ت
وم�
ي
ي
مزيدا من الخصوصية يمكنك إعداد رمز
كان ذلك .وإذا كنت تريد ً
معينة
دخول لتحديد من يمكنه اال ّطالع عىل
سجلك أو عىل وثائق ّ
ف
تكون فيه ،كما يمكنك حذف وثائق منه ي� أي وقت.
عت� مخالفًا للقانون ّكل من ي ّطلع عىل سجلك إال ّ
يُ ب
لتقديم الرعاية الصحية لك ،وتنطبق عقوبات شديدة.
عمدا ولم يكن
شخصا ما قد ا ّطلع عىل سجلك ً
إذا كنت تعتقد أن ً
ذلك من حقّه ،اتصل بنا عىل الرقم .1800 723 471

كيفية ّ
االطالع على ‘سجلي الصحي’
اخلاص بك أول مرة

‘سجل الصحي’ الخاص بك،
استخدم  myGovلال ّطالع عىل
ي
الكث� من الخدمات
علما بأن  myGovطريقة أمنة الستخدام ي
ً
ال تن�نت.
عىل
الحكومية
إ
توجه إىل  my.gov.auللدخول إىل حساب  myGovالخاص بك.
.1
ّ
ت
اخ� ‘( ’Servicesالخدمات).
.2
ت
 .3اخ� ‘( ’Link another serviceاربط خدمة أخرى).
ت
(سجل الصحي).
اخ� ‘’My Health Record
.4
ي
 .5أكّد هويتك.
إذا لم يكن لديك حساب  myGovيمكنك إعداد
حساب ف ي� الموقع .my.gov.au

مقدم رعايتك
كيفية استخدام ّ
الصحية لـ ‘سجلي الصحي’ اخلاص بك

مقدم الرعاية الصحية الذي تقوم بزيارته يستخدم
إذا كان ّ
ّ
‘سجل الصحي’ فإنه يستطيع االطالع عىل سجلك بواسطة
ي
حاسوبه .لكن قبل أن يستطيع اال ّطالع عىل سجلك ،يحتاج
مديك� ()Medicare
إىل معرفة اسمك وتاريخ ميالدك ورقم
ي
الخاص بك وجنسك .كما أنه يستطيع إضافة وثائق طبية إىل
سجلك إال ّ إذا طلبت منه عدم القيام بذلك.

