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 اطالعات مربوط بھ بیمار

 

 ثبت  مرکزدرباره این  -  مقدمھ

 یا  تعویض مفصل عمل  نفر در استرالیا ۱۰۰۰۰۰از  بیش مفاصل بدنتان ھستید. ھر سال از  یکی  روی  بر عمل جراحی  شما در آستانھ انجام
انجام میدھند ممکن است  مفصل  کسانی کھ عمل جراحی  از  استئوتومی زانو انجام میدھند. اکثر این جراحیھا بسیار موفقیتآمیز است. اما بعضی 

 ض یوعت لم عقبالً  رگ ا ، لا ثم ن اون ع  ھ ب .باشد ھتش اد ل یل د د نچ د نا وتی م ع وضوم ن یا   . دننک اد یپ ز این لفصم ن ام ھ  ی ور  ر ب گر ید ل مع ک ی ھ ب ی نام ز
 بسیار  یک از انواع کدام  تعویضی است. طول عمر این مفصلھا بھ این بستگی دارد کھ مفصل  مفصل انجام داده باشید، رایجترین دلیل فرسودگی 

 عمل  بھ نیاز  کھ است  زانو انجام میدھند، ھدف این استئوتومی  کھ بیمارانی  مورد  در  استفاده شده باشد. شما  برای مفصلھای مصنوعی  متنوع

  ۱۹۹۱سال  در  «انجمن ارتوپدی استرالیا»پیشگیری شود. بھ منظور بھبود موفقیت این عملھای جراحی،  آن از  تعویض مفصل بھ تعویق بیفتد یا
 این  است.  جراحی  در خصوص نتایج این عملھای گزارشدھی  را تأسیس کرد. ھدف از این کار پایش و «مفصل تعویض  ملی ثبت عملھای مرکز»

  اطمینان  بھ بیماران ممکن  خدمات درمانی  ارائھ بھترین  آینده از  در  م کارکنان نظام سالمت کمک میکند ھم در حال حاضر و ھم اطالعات بھ تما
  وسایل پزشکی مورد استفاده بھ وجود  با ارتباط در  مشکلی  در موارد نادری کھ کھ نقشھای مھم این مرکز، این است از  نمایند. یکی دیگر حاصل
 بیابند.  را اتفاقات  این  از  متأثر  افراد تا   شود  کمک   پزشکان  و  ھابیمارستان  بھ  میآید،

 

  مرکز جراحی را انجام میدھند اطالعات اندکی در این  عملھای  افرادی کھ این از  برای تحقق این امر، مھم است کھ در مورد بیشترین تعداد ممکن 
 از  یک   کھ کدام برد  تحلیل این اطالعات، میتوان پی  با  باید ثبت شود. است،  ام شدهھمچنین اگر عمل جراحی دیگری نیز در آینده انج نگھداری شود.

  ما  کنید و بھ کمک  ثبت مرکزجراحی برای ھر بیمار چیست. از شما میخواھیم بھ این  عمل  وسایل پزشکی بھترین عملکرد را دارد و بھترین نوع
 کنیم.  ثبت  را  جراحیتان   عمل  بھ  مربوط  اطالعات  دھید  اجازه

 

 اطالعات مورد نیاز -  شما  مشارکت

 انجام  دلیل و بیمارستان نام بیمارستان،  شناسایی  شماره ،Medicare شماره  پستی، نشانی  تولد، تاریخ شما، نام از است عبارت نیاز مورد  اطالعات

 ھمچنین  و کنیم ایجاد استفاده مورد پزشکی  وسیلھ و شما بین دقیقی  ارتباط سیستم در بتوانیم اینکھ برای زانو. استئوتومی  یا مفصل عمل تعویض
 وسیلھ و نوع جراحی  مورد زانوی انجام عمل، روز  بود. خواھد ضروری اطالعات این دھیم، پیوند شما  قبلی  سوابق را بھ بعدی جراحی  عملھای
 ثبت مرکز  این  اختیار  ادارات دولتی نیز اطالعاتی در شد.  اطالعات شخصی دیگری ثبت نخواھد اما ھیچ   شد.  استفاده نیز ثبت خواھد مورد  پزشکی 

 شود.   فراھم  اشخاص  فوت   صورت  در  سوابق  بھروزرسانی   و  ھاداده  صحتبررسی  امکان   تا  میدھند  قرار

 

 روش ما برای حفظ محرمانگی اطالعات شما  -اطالعات 

 شخصی شما اطالعات است. گرفتھ صورت این اطالعات از الزم برای محافظت تدابیر ایمنی  و میرود محرمانھ بھ شمار شما اطالعات شخصی 
 برخی  در نیست. شناسایی قابل  ثبتمرکز  ھایگزارشاز یک  ھیچ  در شماھویت  دیگر، عبارت بھ دارد. قرار پارلمان قوانین ازیکی  محافظت تحت

 در حوزه ھای دولتادهه دبھ سایر مجموع شما ھایاست داده ممکن انتظار بیماران را بھبود ببخشد، مورد اند نتایجبتو ثبت مرکز اینکھ برای موارد
المللی بھ اشتراک ھای پژوھشی بھ کار برود و با ھمکاران ملی و بینھای ناشناس شما ممکن است برای سایر طرح داده. سالمت پیوند داده شود

 گذاشتھ شود.

 

 برای جمعآوری اطالعاتروش ما 

ً  نیست الزم  و میگیریم اجازه شما از ثبت مرکز در جراحیتان عمل جزئیات ثبت برای فقط ما   یا  و شما جراح  دھید.  انجام اقدامی  ھیچ شخصا
 این اطالعات درکارکنان اتاق عمل در زمان انجام جراحی، یک فرم را کھ حاوی اطالعات شخصی شماست تکمیل و برای ما ارسال میکنند. 

 شود وارد خواھد شد. ذخیره می ی جنوبی کھ در مؤسسھ تحقیقات پزشکی و سالمت استرالیای جنوبی در آدالید استرالیا ثبت مرکزپایگاه داده امن 

 

 و مزایایی کھ برای شما وجود دارد ریسکھا

 عملھای  موفقیت بر تأثیرگذار عامل چند درباره کلی  گزارشھایی  ثبت مرکز  ندارد.  برایتان ریسکی  ھیچ  ثبتمرکز  این در شما  اطالعات نگھداری
 است.   یافتھ بھبود   زیادی  میزان  بھ  اطالعات  ھمین  وجود  خاطر  بھ  مفصل  جراحی   عملھای  نتایج میکند.  مفصل تھیھ  جراحی 

 

 خود بھ مرکز ثبت نباشید باید چھ کار کنید ارائھ اطالعات   بھ مایلاگر 

  اطالعاتتان  د یھ واخی من و د یر اد  یس اسح ا ن ین چ مھ ا م ش رگ الطفاً   .د نتسین تبث ز کرم نیا  ھب د وخ ی صخ ش تاالع اط ھئا ر ا بھ ل یام  ھم ھ ھ ک م ینک ی م کر د ما
 ن ایم ر د بیمارستان کارکنان با را خود تصمیم و بگیرید تماس مرکز  مدیر با (رایگان تماس) ۱۸۰۰ ۰۶۸ ۴۱۹ تلفن شماره طریق از  شود، ثبت

 ی اغھ دغد ا ی ل ؤاس ھ چن انچلطفاً  .در ذاگ ی من ه د شھ ئار ا ی نام ر د اتم د خ رد یر یثأ ت چ یھ  دشاب چھ ر ھ ت بث ز کر م ن یا ر د ت ک ر امش یا ر ب ا م ش م یم ص ت . بگذارید
 بگیرید. س امت Turner  Cindy م ناخ  اب، حتماً دیر اد ز این « لفصم ض یوع ت یاھ ل مع تبث ی لم ز کرم»  هر اب رد ی ر تش یب اتع ال ط ا ھ ب ای د یرا د
 


