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تقديم مالحظات حول رعايتك
المقاييس التي أبلغ عنها المريض 

 

نهدف إلى  تقديم أفضل  رعاية  ممكنة،ويمكن  أن تساعدنا  مالحظاتك  في تحسين  خدماتنا.هذه  
المعلومات مخصصة لأل شخاص الذين  تمت دعوتهم  للمشاركة في برنامج  المقاييس  التي أبلغ  

عنها المر يض.

 ؟نايبتسالء الي مننكمف ييك
تستخدم منصة تسمى HOPE)النتائج  الصحية  وتجربة  المري ض( 

إلرسال االستبيانات وتخزينها. يمكنك إكمال االستبيان أثناء 
زيارتك أو دخولك أو في المنزل .

ُ

ا  ١. إذا وافقت على المشاركة في المقاييس التي أبلغ عنه
ة  المريض في المنزل ، فستتلقى بريدا إلكترون يا أو رسال

.H OPE نصية قصيرة )رسالة نصية( من

. HOPE ٢. استخدم الرابط لتسجيل الدخول إلى

٣. إذا كنت تكمل االستبيان من المنزل، فسيطلب منك 
م  Service NSW. إذا ل المصادقة على هويتك عبر

يكن  لديك  حساب، فسيطالبك  بإنشاء حسا ب.

ًً

ُService 
NSW 

٤. سيطلب منك التوقيع على استمارة موافقة لمرة واحدة ُ
، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفع ل.

لإلجابة على  HOPE  ٥. يمكنك اآلن الوصول إلى نظام
ا ت(. االستبيان )االستبيان

٦. بعد إجابتك على جميع األسئلة، قم بإرسال االستبيان 

قد يطلب منك إكمال واحد أو أكثر من االستطالعات الموجزة حولُ
صحتك وتجربتك في تلقي الرعاية. هذه االستطالعات هي جزء من 

.)PRMs(  برنامج  المقاييس  التي أبلغ  عنها  المريض

أنواع المسوحات 
نوعين من االستطالعا ت: PRMs   يتضمن برنامج

نتائج المبلغ عنها من قبل المريض ، والمعروفة باسم  • مقاييس ال
PROMs 

• مقاييس  التجربة  التي أبلغ  عنها  المريض، والمعروفة  باسم  
.PREMs 

عندما تشارك معلومات حول  حالتك  الصحية وعافيتك  )مسح 
ة  PROMs(، تتم مشاركة االستبيان مع مقدمي الرعاية الصحي

الخاصين   بك.

ة  تساعد ردودك مقدمي الرعاية الصحية على فهم األمور األكثر أهمي
بالنسبة  لك  بشكل  أ فضل. يمكن  أن  تكون المعلومات التي تشاركها  
في االستطالع بداية مفيدة للمحادثة حول المشكالت التي تزعجك ، 

وكيف تؤثر صحتك العامة على أجزاء مختلفة من حيات ك.

ا نا حول تجربتك في تلقي الرعاية )استطالع إذا أكملت استبي
في PREMs   ا PREMs(، فإن تعليقاتك  مجهولة المصدر. تساعدن

الحصول على معلومات قيمة حول ما نقوم به بشكل جيد وما هي 

ً

 .عليها زيكرلتاىلإجتاحنيلتاتالجالما

يلتعاههذ مخدتسن  نيو يف حةصلاتماخد ينسحتيفةعدساللم تقال

.زليث وواس
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 تقديم مالحظات حول رعايتك
المقاييس التي أبلغ عنها المريض

كم من الوقت يستغرق المسح؟ 
تم تصميم االستطالعات لتكون موجزة. معظم الناس يجيبون على 

األسئلة في فترة زمنية قصير ة.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إكمال االستبيان أو كنت ترغب في 
مزيد من المعلومات ، فتحدث إلى أحد الموظفين .

جمع المعلومات الصحية الخاصة بك 
قد  تتضمن إجاباتك  على االستطالع بعض المعلومات الشخص ية.

نحن  نتبع  معايير  حكومية  صارمة  للحفاظ  على خصوص يتك. تلتزم  
بتشريعات الخصوصية ، بما في ذلك قانون  NSW Health 

خصوصية المعلومات والسجالت الصحية  لعام  ٢٠٠٢ ، في جمع 
المعلومات الصحية  واستخدامها  والكشف   عنها.

نقوم بجمع المعلومات الصحية منك مباشرة ، حيثما أمكن ذلك .
قد نطلب موافقتك على جمع معلوماتك الصحية من مقدم رعاية أو 

شخص يمكنه التصرف نيابة عنك )وكيل(، إذا كان ذلك مناسب ا.

بجمع  NSW Health  لمزيد من المعلومات حول كيفية قيام
المعلومات الصحية  واستخدامها  والكشف  عنها، يرجى  زيار ة:

health.nsw.gov.au/patients/privacy  

ً

aci.health.nsw.gov.au/ 
make-it-happen/prms 

م ن أين أحصل على مزيد من المعلومات؟
 مزيد من المعلومات أو للمساعدة في إكمال االستبيانات، تحدث مع

ة م قدم الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنك أيضا الوصول إلى أدل
ا لمستخدم التفصيلية والوحدات النمطية عبر اإل نترنت عن طريق 
م سح رمز االستجابة السريعة لزيارة موقعنا على شبكة اإل نترنت:

ل
ً
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