
تاريخك الطبي قد 
 ينقذ حياتك

لتحسين الرعاية المقدمة لك تقاسم المعلومات  

 حماية المعلومات توفير الوقت إنقاذ الحياة



 إنقاذ الحياة
 كلما كانت هناك معلومات أكثر كلما كان ذلك أفضل

يوفر االطالع على معلومات من سجل الطبيب العام معلومات هامة 

ومنقذة للحياة للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية؛ باإلضافة إلى 
. تقليل تكرار الفحوصات مثل فحص الدم واألشعة  

 
 مشاركة سجالتك الطبية قد ينقذ حياتك



...هل تعلم  
سجل الطبيب العام الخاص بك هو السجل األكمل عن حالتك الصحية 

.وسالمتك  

، أو تحتاج إلى الوصول إلى خدمات الصحة النفسية ىهل تعلم أنه عندما تذهب إلى المستشف

أو خدمات صحية بعد انتهاء ساعات العمل، أو إذا احتجت لطلب سيارة إسعاف، ال يمكن لمن 

 يقدم لك العالج االطالع على سجلك؟
  

تشعر خدمة الصحة الوطنية المحلية أن الذين يقومون بتقديم الرعاية لك بحاجة إلى االطالع 

خدمة على معلومات هامة عنك لتحسين الرعاية الطبية المقدمة إليك، وهذا سبب تنفيذ 

.في برمنغهام، وساندويل وسوليهال" رعايتك المتصلة"  
 

األطباء والممرضين من متخصصي الرعاية الصحية " يور كاير كونكتكد"ستمكن 

المسجلين ممن يقدمون الرعاية لك من عرض معلومات من سجل طبيبك العام، بعد 

. موافقتك، ليوفروا لك رعاية أفضل وأكثر أمنا  

من عناء زيارات " يور كاير كونكتد"تعفيك "

بالنسبة لي، فإن وجود نظام يخبر عن . المستشفى

الحالة، ويوفر كافة المعلومات الهامة التي يمكن 

االعتماد عليها حول حالتي سيساعدني في الحصول 

 " على رعاية أفضل
  

 أدريان، أحد المرضى

 كيف سيساعدك هذا األمر
وصول أسرع وأسهل على المعلومات الطبية 

حياتكالتي يمكن أن تنقذ   
 

توفير معلومات عن األدوية التي تستخدمها 

والجرعة، والحساسية التي قد تعاني منها، 

ونتائج فحوصات طبية حديثة، وأي عضو 

من موظفي الطب العام قام بفحصك آخر 

. مرة  
 

.تحسين أمن وجودة الرعاية الخاصة بك  
 
 
 

.  توفير وقت تعبئة النماذج  
 

أكثر أمنا بدال من قيام الطبيب إجراءات 

العام بإرسال تقريرك من خالل الفاكس أو 

توصيل مسجل إلى المنظمات المشاركة 
(. تعتبر الخيار الحاليوالتي )  
 

 توفير آمن للرعاية في حالة الطوارئ



 زندگياں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی ديکه بهال کرنے والے پيشہ وروں کو 

اجازت دينا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہيں انہيں ديکه سکيں اس سے انہيں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غير ضروری دوبارہ 

ٹيسٹس کروانے کو کم کرنے ميں بهی مدد ملے 
 گی، جيسے کہ بلڈ ٹيسٹس اور ايکسريز ہيں۔

 توفير الوقت
 ال أحد يحب إضاعة الوقت

يمكن أن يساعد الوصول األسرع إلى المعلومات الطبية الخاصة بك 

إلى التقليل من عدد النماذج التي تحتاج إلى إكمالها، والتقليل من أوقات 
. االنتظار والتقليل من مرات البقاء غير الالزم في المستشفى  

 
 شارك سجلك الطبي ووفر الوقت



 من الذي يستطيع الوصول إلى معلوماتك؟ 

 ما الذي سيطلع عليه األطباء؟

عندك زيارتك ألحد المؤسسات أدناہ، سيطلب الشخص الذي يقدم العالج لك إذنك لالطالع 

".  يور كاير كونكتد"على المعلومات الخاصة بك في سجل الطبيب العام باستخدام خدمة 

: سيوفر لك ذلك رعاية أفضل وأكثر أمنا  

لعرض المعلومات الخاصة بك فقط بعد الحصول على إذنك لتقديم الرعاية " يور كاير كونكتد"يمكن استخدام خدمة 

يرجى المالحظة أن األطباء قد يتجاوزون اإلذن في حالة الطوارئ، إذا كنت فاقدا للوعي أو كنت غير قادر . المباشرة لك
.على التواصل، أو عند شعورهم أن المعلومات ضرورية لصحتك وسالمتك  

سيطلع متخصصو الصحة الذين يقدمون لك العالج على األجزاء المحددة أدناہ فقط من 

سجلك الطبي بعد الحصول على إذنك؛ وفي حال سمحت لهم باالطالع على سجلك، سيتمكن 

: األطباء من الحصول على المعلومات الهامة، بما فيها معلومات عن  

لالطالع على التغيرات أو . بيعها إلى أطراف ثالثة/لن تستخدم معلوماتك ألي أغراض أخرى، مثل البحوث، ولن يتم منحها
 :  القائمة المحدثة، الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني على الرابط التالي

www.midlandsyourcareconnected.nhs.uk. 

 لألطفال برمنغهام مستشفى

 برمنغهام في المجتمعية الصحية الرعاية

 للصحة وسوليهال برمنغهام مؤسسة صندوق
 النفسية

 للنساء برمنغهام مستشفى

 برمنغهام مدينة مستشفى

 هوب جود مستشفى

 هارتالندز مستشفى

 إليزابيث كوين مستشفى

 للعظام الملكي المستشفى

 العام ساندويل مستشفى

 سوليهول مستشفى

 مدالندز ويست إسعاف خدمة

 ساعات بعد المحلية العام الطبيب خدمات
 العمل

   الحساسية
 الدواء

 واإلحاالت المستشفى في المكوث

 والتحصينات التطعيمات

 الفحوصات نتائج

 التشخيص

 العالج

 الطبية اإلجراءات

 الحياة نهاية أمنيات

 النوع العمر،) الديموغرافية المعلومات
   (االجتماعي

 الكبار أو األطفال معاملة إساءة حول شكوك
 (وجد إن) الضعفاء



 زندگياں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی ديکه بهال کرنے والے پيشہ وروں کو 

اجازت دينا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہيں انہيں ديکه سکيں اس سے انہيں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غير ضروری دوبارہ 

ٹيسٹس کروانے کو کم کرنے ميں بهی مدد ملے 
 گی، جيسے کہ بلڈ ٹيسٹس اور ايکسريز ہيں۔

 وقت بچانا
 کسی کو بھی وقت ضائع کرنا پسند نہيں ہے

آپ کی طبی معلومات تک جلد رسائی سے مدد 

ملی گی کہ ان فارموں کی تعداد کو کم کيا جا 

سکے جو آپ کو پر کرنے ہوتے ہيں، انتظار 
 کرنے کے اوقات کو کم کيا  اور ہسپتال ميں غير 

۔قيام کو کم کيا جا سکےگاضروری   
 

آپ کے طبی ريکارڈز کو آپس ميں تقسيم کرنا 
 اور وقت بچانا۔

 حماية المعلومات
 أهمية الخصوصية

يمكن للمتخصصين في الرعاية الصحية المسجلين فقط االطالع على 

السجالت الطبية الخاصة بك حيث يقومون بطلب موافقتك قبل االطالع 

باإلضافة إلى ذلك، يتم الوصول إلى المعلومات من . على المعلومات
.خالل شبكة مغلقة لضمان أعلى معايير أمن المعلومات الخاصة بك  

 
  . ستكون المعلومات التي تشاركھا محمية دائما

 
 



 ما هي المعلومات التي ال تتم مشاركتھا؟

 معلوماتك خيارك

. كل المعلومات من سجل الطب العام الخاص بك" يور كاير كونكتد"ال تشارك خدمة   

يعزى سبب عدم مشاركتنا لكافة المعلومات إلى إتباعنا اإلرشادات الوطنية حول سرية 

وعليه، ال تشارك خدمة رعايتك المتصلة . معلومات المريض ومشاركة المعلومات الحساسة

: معلومات حول  

يمكن أن يتم تعديل هذہ القائمة لعكس التغيرات في اإلرشادات الوطنية حول مشاركة المعلومات : الرجاء المالحظة

الرجاء زيارة موقعنا االلكتروني لالطالع على القائمة المحدثة من المعلومات التي ال تتم مشاركتها عند اطالع . الحساسة
.مقدم الرعاية الطبية لك على سجلك باستخدام رعايتك المتصلة  

عندما يتعلق األمر بالرعاية الصحية الخاصة بك، فبامكانك اختيار من يمكنهم االطالع على 

. معلوماتك الطبية، ووقت اطالعهم عليها وكيفية الوصول إلى تلك المعلومات  
 

ال تحتاج إلى فعل أي شيء حال موافقتك على مشاركة معلوماتك الطبية مع من يقومون 

وفي حالك زيارتك إلحدى المؤسسات المذكورة أعالہ، سيقوم . بتقديم الخدمة الطبية لك

. مقدمو الرعاية بطلب إذنك لالطالع على سجلك  

 اختيار االنسحاب

، يمكن لعيادتك المعتادة التي تقوم "يور كاير كونكتد"من " االنسحاب"في حالك اختيارك 

الرجاء المالحظة أن خيار االنسحاب . بتقديم العالج لك فقط الوصول إلى سجلك الكترونيا

.أن سجلك لن يكون متاحا على اإلطالق، وحتى في الحاالت الطارئةيعني   
 

 االصطناعي التلقيح عالج

 وااليدز المناعة نقص فيروس

 جنسيا المنقولة األمراض

 الجنس تغيير عملية
 الحمل إنهاء

 العام الطبيب سجل من الحر النص



 زندگياں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی ديکه بهال کرنے والے پيشہ وروں کو 

اجازت دينا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہيں انہيں ديکه سکيں اس سے انہيں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غير ضروری دوبارہ 

ٹيسٹس کروانے کو کم کرنے ميں بهی مدد ملے 
 گی، جيسے کہ بلڈ ٹيسٹس اور ايکسريز ہيں۔

 وقت بچانا
 کسی کو بھی وقت ضائع کرنا پسند نہيں ہے

آپ کی طبی معلومات تک جلد رسائی سے مدد 

ملی گی کہ ان فارموں کی تعداد کو کم کيا جا 

سکے جو آپ کو پر کرنے ہوتے ہيں، انتظار 
 کرنے کے اوقات کو کم کيا  اور ہسپتال ميں غير 

۔قيام کو کم کيا جا سکےگاضروری   
 

آپ کے طبی ريکارڈز کو آپس ميں تقسيم کرنا 
 اور وقت بچانا۔

 معلومات کاتحفظ  کرنا
 رازداری کی اہميت

صرف رجسٹرڈ شدہ صحت کی ديکه بهال کرنے والے پيشہ ور آپ 

کے طبی ريکارڈز ديکه سکتے ہيں اور ايسا کرنے سے پہلے وہ 

ہميشہ اجازت طلب کريں گے۔ مزيد يہ کہ، رسائی صرف ايک تاال 

بند نيٹ ورک کے ذريعے فراہم کی جاتی ہے تاکہ يقينی بنايا جا 

سکے کہ آپ کی معلومات ہميشہ  ممکنہ  اعلی ترين معيار کے 
ہيںمطابق  محفوظ   

 
آپ جو معلومات آپس ميں تقسيم کريں گے ان کا ہميشہ تحفظ کيا 

 جائے گا۔

هل ترغب في معرفة 
 المزيد؟

 الرجاء زيارة الموقع االلكتروني التالي
MidlandsYourCareConnected.nhs.uk 

 ويمكنك التواصل مع الفريق على البريد االلكتروني
InfoMidlandsYourCareConnected@nhs.net 

 أو االتصال بهم على الهاتف المجاني
0333 150 3388 

رعايتك 
 المتصلة

يمكننا طباعة منشوراتنا بلغة بريل، أو الطباعة 

صيغة النص )بخط كبير، أو القراءة السهلة 
 .يمكن إتاحة المعلومات بلغات أخرى(. السهل

.للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بنا  


