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 المريض معلومات

 
 

 
 التسجيل حول - مقدمة

 عام  كل  الركبة عملية استئصال عظام   أو  صل ا المف  استبدال  لعملية شخص 100,000 من أكثر  يخضع .مفاصلك أحد على عملية إجراء وشك على أنت
 أخرى  عملية إجراء إلى ما وقت في صلاللمف عملية أجروا الذين األشخاص من عدد يحتاج قد ذلك، ومع .للغاية ناجحة العمليات هذه معظمو .أستراليا في

 األكثر  السبب  فإن  ، صل ا استبدال المف   خضعت لعملية كنت قد   إذا  المثال،  سبيل  على   األسباب  من متنوعة مجموعة إلى هذا يرجع قدو .المفصل نفس على
 بالنسبةأما  تم استخدامها.التي  االصطناعية المفاصل من ختلفةمال األنواع على وتعتمد سرعة حدوث هذا التآكل .المفصل المستبدل قد تآكل أن هو شيوًعا
 نجاح  زيادة فرصة  أجل  ومن  ل ص ا المف  استبدال  إلى  الحاجة  منع  أو  تأخير  هو الهدف  فإن الركبة، يخضعون لعملية استئصال عظام الذين المرضى ألولئك

 هذه  نتائج  مراقبة  يهدف إلى  والذي 1999 عام  في كتب تسجيل وطني الستبدال المفاصلم العظام لجراحة  األسترالية الجمعية أنشأت العمليات، هذه
 في أو في الوقت الراهن ممكن عالج أفضل على المرضى حصول ضمانفي   الصحي النظامموظفي  كل المعلومات هذه تساعدو .عنها واإلبالغ العمليات
غير   الحاالتفي  األشخاص مكان حديدفي ت واألطباء المستشفيات مساعدة هومكتب التسجيل  يقدمهاومن األدوار المهمة األخرى التي  .المستقبل
 .مستخدمال طبيالجهاز المشكالت مع  ةأي المتعلقة بمواجهةالمألوفة  

 
 . العمليات  ا النوع من هذ  أجروا  الذين  األشخاص  من  ممكن  عدد  أكبر  عن  المعلومات من رصغي كم بتدوينمكتب التسجيل  يقوم أن  المهم من بذلك للقيامو
وكذلك   أفضل  بشكل  تعمل  الطبية  األجهزة  من  أي  تحديد  كن مي  المعلومات،  هذه  تحليل  خالل  من  ة.الحق ملياتع إجراء أيتم  إذا ما تسجيل أيًضا المهم منو

 .بالعملية التي خضعت لها المتعلقة المعلومات بتوثيق لنا السماحو ليسجتال مكتب للمشاركة في إننا ندعوك .مناسب لكل مريضالنوع من العمليات  أفضل
 

 نحتاجها التي المعلومات - مشاركتك
 المستشفى  واسم بالمستشفى الخاص التعريف ورقم الخاص بك الطبية الرعاية ورقم وعنوانك ميالدك وتاريخ اسمك نحتاجها التي المعلومات تتضمن
 تم  الذي  الطبي  الجهاز بينك وبين   بدقة   ربط ل ل  ضرورية  المعلومات  هذه تُعد .الركبة عملية استئصال عظام أوالمفاصل  استبدالالخضوع لعملية  وسبب
د ي حد وت   لعملية ا تاريخ   بتسجيل أيًضا سنقوم. كما أننا السابقة سجالتك مع مستقبالً  تجريها قد بالمفصل جراحية عملية أي ربط إلى باإلضافة، إدخاله 

 معلومات بتوفير   الحكومية  اإلدارات  تقوم  كما   .أخرى  شخصية  معلومات  أي  تسجيل  يتم  ن ل و   .المستخدم  الطبي الجهاز ونوعلجراحة ل  خضعالمفصل الذي 
 .التي تحدث وفاةال حاالت لتظهر السجالت وتحديث البيانات دقة من التحقق من ليسجتال مكتب يتمكن حتى

 
 معلوماتك سرية على سنحافظ كيف - المعلومات

 تحديد يمكن ال أنه يعني هذاو .برلماني قانون بموجب محمية تلك المعلومات. كما أنها لحماية السالمة تدابير اتخاذ ويتم سرية الشخصية معلوماتكإن 

 مكتب قدرة لتعزيز أخرى حكومية صحية بيانات بمجموعات بياناتك ربط يتم قد األحيان، بعض فيو .يلسجتال مكتب يصدرها تقارير يةأ في هويتك

 .قد يتم استخدام بيانات ال تحدد هويتك في مشروعات بحثية أخرى ومشاركتها مع متعاونين محليين ودوليين .المرضى نتائج تحسين على يلسجتال

 
 المعلومات جمع كيفية
 أو /و  الجراح   ك طبيبوذلك ألن    .شيء  بأي  القيام  منك  مطلوبًا  ليس  أنه إال ،ليسجتال مكتب في بك الخاصة العملية تفاصيل تدوين نطلب أننا من الرغم على

 بيانات  قاعدة  في  المعلومات  إدخال  سيتم و   .إلينا  وإرسالها  العملية  إجراء  وقت في الشخصية بياناتك على حتويت يتال االستمارة سيقوم بملءطاقم العمليات 
 .أستراليا للصحة والطب، أديليد، جنوب أسترالياالتي تخزن في معهد جنوب  اآلمنة التسجيلمكتب 

 
 التي ستعود عليك والفوائد المخاطر
 العوامل  من  متنوعة  مجموعة  عن  عامة  تقارير مكتب التسجيل  يصدر حيث    .مخاطر   لن يعرضك ألي  ي مكتب التسجيلف بك الخاصة المعلومات إن حفظ

 .المعلومات هذه بفضل كبير بشكلقد تحسنت  عمليات المفاصل نتائججدير بالذكر أن و. عمليات المفاصل نجاح على تؤثر التي
 

 مكتب التسجيلاالنضمام إلى ال ترغب في  كنت إذا فعلهيمكنك الذي ما 

 تسجيل  ترغب في  وال ما انتابك هذا الشعور إذا .مكتب التسجيل في الشخصية معلوماته حيال تسجيل بالراحةكل شخص سيشعر  ن ليسأ نتفهم إننا
 المستشفى  موظفي  إعالم إلى   (، باإلضافة االتصال مجاني )   1800  068  419 الرقم  على  بالموظف المسؤول  االتصال فيرجى  بك، الخاصة المعلومات

 ت كان  إذا   .األشكال  من  شكل  بأي  عالجك  في  من عدمه   مكتب التسجيل االنضمام إلى   في  ترغب  كنت  إذا  ما حول كقرار يؤثر ال بقرارك بشكل صريح.
 االتصال  في  التردد  عدم  فيرجى  ، مكتب التسجيل الوطني الستبدال المفاصل  حول  المعلومات  من مزيد إلى تحتاجإذا كنت  أو ،مخاوف أو أسئلة ةأي لديك

 .رسيندي تيرن بالسيدة

 


