استدعاء مستهلكي الخدمات الصحية للتعاون في مبادرة لوزارة
الصحة في نيو ساوث ويلز
تدعوك لالشتراك معنا في مبادرة لوزارة الصحة في نيو ساوث ويلز ترمي إلى اإلسهام في تحسين نوعية
خدمات وتجارب األشخاص الذين يحصلون عليها
رعاية األمراض الحادة

Acute care

التخدير (البنج)

اإلصابات الدماغية

Anaesthesia
Blood and marrow
transplant
Brain injury

أمراض القلب

Cardiac

صحة المسنين

الصدمات واإلصابات

Gastroenterology
Gynaecological
Oncology
Trauma and
injury
Intellectual
disability
Intensive care

Chronic conditions

الجدد
الصحة العقلية
الجهاز العضلي

Mental health

َ
الصماء
السكري والغدد
ّ

Diabetes and
endocrine

التغذية

الرعاية الطارئة
الرعاية في مرحلة

Emergency care

الدم وزرع النخاع
إصابات الحروق

الحاالت المزمنة

الوراثيات السريرية

المخدرات والكحول
ِّ

االحتضار والرعاية

التسكينية لألوجاع

Aged Health

ضعف كبار السن

Burn injury

Clinical genetics

طب الجهاز الهضمي

Frailty

األورام النسائية
اإلعاقة الذهنية

ّ
المركزة
العناية
األمومة والمواليد

الهيكلي

Maternity and
neonatal

طب الكلى

طب الجهاز التنفسي
الصحة في األرياف

Renal

Respiratory

Rural health

Musculoskeletal

نقل الرعاية

Transition care

Nutrition

طب الجهاز البولي

طب األطفال

Paediatric

End of life and
palliative care

معالجة األوجاع

Pain
management

المقرر إنجازه في
وممن
ّ

الطب اإلشعاعي

Radiology

إصابات الحبل الشوكي

Drug and alcohol

Ophthalmology

العمليات الجراحية

العنف واإلساءة
واإلهمال

Surgical

Urology

Violence abuse and
neglect

Discovery

استكشاف
تصميم
تطبيق

إعادة التأهيل

Rehabilitation

Spinal cord injury

طب العيون

هذا المشروع في مرحلة:

األولية
الرعاية الصحية
ّ

Primary healthcare

Design

Implementation

.

مقدم رعاية خدمات خالل العامين الماضيين وترغب في التعاون معنا
إذا كنت قد اختبرت كمريض أو
ّ
لتحسين هذه الخدمة ،ندعوك لالشتراك بمشروعنا لالستفادة من تجربتك الخاصة سواء أكانت إيجابية أم
سلبية ،وذلك بتقديم أية تعليقات وأفكار جديدة لديك.
رعاية األمراض الحادة

Acute care

التخدير (البنج)

Anaesthesia

صحة المسنين

الدم وزرع النخاع

Aged Health

طب الجهاز الهضمي

Blood and marrow
transplant

الصدمات واإلصابات

اإلصابات الدماغية

Brain injury

أمراض القلب

Cardiac

إصابات الحروق

الحاالت المزمنة

الوراثيات السريرية

َ
الصماء
السكري والغدد
ّ
المخدرات والكحول
ِّ

الرعاية الطارئة
الرعاية في مرحلة

االحتضار والرعاية

التسكينية لألوجاع

ضعف كبار السن

Burn injury

األورام النسائية
اإلعاقة الذهنية

ّ
المركزة
العناية
األمومة والمواليد

Frailty

Gastroenterology
Gynaecological
Oncology
Trauma and
injury
Intellectual
disability
Intensive care
Maternity and
neonatal

الجدد
الصحة العقلية

Mental health

التغذية

Nutrition

Drug and alcohol

طب العيون

طب األطفال

Ophthalmology
Paediatric

End of life and
palliative care

معالجة األوجاع

Pain
management

Chronic conditions
Clinical genetics
Diabetes and
endocrine
Emergency care

الجهاز العضلي الهيكلي Musculoskeletal

األولية
الرعاية الصحية
ّ

Primary healthcare

إعادة التأهيل

Rehabilitation

الطب اإلشعاعي

طب الكلى

Radiology
Renal

طب الجهاز التنفسي

Respiratory

إصابات الحبل الشوكي

Spinal cord injury

نقل الرعاية

Transition care

الصحة في األرياف

العمليات الجراحية
طب الجهاز البولي
العنف واإلساءة
واإلهمال

Rural health
Surgical

Urology

Violence abuse and
neglect

ما الفائدة التي سأجنيها من اشتراكي في هذا المشروع؟

سوف تُسهم في تحسين التجارب والنتائج التي توفرها الخدمة للمرضى واختصاصيي الصحة والمجتمع.
وتشمل فرص االشتراك حالياً
استطالعات
رأي

مقابالت

Surveys
Interviews

حلقات عمل

Collaborative
workshops

مناقشات

Discussions

تعاونية

ويتم االحتفاظ بسر ّية تعليقاتك وآرائك.
هذا االشتراك هو:

تطوعي
ّ
مقابل أجر

مقابل َع َوض

اجتماعات

Meetings

االنضمام إلى عضوية لجنة

Committee and working
group memberships

ومجموعة عمل

voluntary

reimbursed

paid

إذا كنت ترغب باالشتراك  ،يرجى االتصال بـ
للمزيد من المعلومات.

لالتصال بنا

تحدث إلى
هل ترغب باالشتراك؟
ّ
ُيق َفل باب “التعبير عن الرغبة باالشتراك” في

َمن نحن

بالتحدث إلى
يمكنك معرفة المزيد عن منظمتنا على موقعنا اإللكتروني أو
ّ

