
 بل اقض المزيد من الوقت 
ي الحديث مع طبيبك 

 �ف
ي تهمك

حول األمور ال�ت

معلومات إضافية 

02 4632 3000
irad@swsphn.com.au 

swsphn.com.au/irad

ألديك أسئلة حول iRAD؟

ي جنوب غرب 
iRAD مبادرة من شبكة الرعاية الصحية األولية �ف

الية ضمن  . وهي َمدعومة بتمويل من الحكومة األس�ت ي
سيد�ف

برنامج شبكة الرعاية الطبية األولية.

ابحث عن هذا الشعار للعثور عىل 
.iRAD ي

العيادات المشاركة �ف

هل سئمت من الحاجة إىل إعادة رسد قصتك؟

ي تتناولها؟
هل يصعب عليك تذكر األدوية ال�ت

هل تصاب باإلحباط عندما ال يملك طبيبك 
كافة معلوماتك الصحية السابقة؟

  iRAD استفرس من طبيبك العام عن 

ي iRAD طوعية لذا لن يتم تسجيلك بدون 
المشاركة �ف
موافقتك.

يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات من طبيبك 
نت. العام أو المركز الصحي أو عىل اإلن�ت
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تبسط iRAD زياراتك إىل طبيبك العام

ي 
ي إعادة رسد تاريخك المر�ض

اقض وقًتا أقرص �ض
ي الحديث مع مقدم الرعاية الصحية 

والمزيد منه �ض
ي تهمك.

حول األمور ال�ت

 تخيل لو أنك كلما ذهبت إىل طبيبك العام 
ي كان بوسعهم النفاذ   أو المستش�ف أو إىل مركز ط�ب

عىل الفور إىل معلوماتك الصحية.

 فلن تعد بحاجة إىل إعادة رسد قصتك أو محاولة 
تذكر التواريــــخ المحددة وأسماء األدوية 

والمصطلحات الطبية.

            اآلن تستطيع ذلك.

iRAD تقنية جديدة تسمح بالتشارك بمعلوماتك 
ف بك. الصحية بشكل آمن مع األطباء المعتن�ي

تساعد iRAD مقدمي الرعاية الصحية عىل النفاذ إىل 
ي تقديم رعاية  معلوماتك الصحية المحدثة فوًرا مما يع�ف

صحية أفضل لك.

وضغًطا أقل عليك إذ ليس عليك أن تقلق إذا نسيت نوع 
الدواء الذي تتناوله أو أي تفاصيل أخرى.

ي الحصول عىل رعاية أفضل
تساعدك iRAD �ض

ي مواقع متعددة أو أدخلت 	 
إذا تلقيت رعاية صحية �ف

إىل المستش�ف

ية لغتك األوىل	  ف إذا لم تكن اإلنجل�ي

ي من مرض مزمن كداء السكري مثال	 
إذا كنت تعا�ف

ف	  ف مختلف�ي إذا كان أطفالك يراجعون أطباء عمومي�ي

ي iRAD؟  ما هو iRAD؟
اكي �ض ي اش�ت

األسئلة الشائعة حول iRAD ما الفائدة �ض

ي أمنة مع iRAD؟ 
 هل ستب�ت معلوما�ت

فأنا أسمع عن الكث�ي من انتهاكات البيانات!
 تستخدم iRAD تأمينا من الدرجة العسكرية ويتم تتبع 

جميع عمليات النفاذ إىل المعلومات وتأمينها لضمان 
يعات  م iRAD بالكامل بت�ش ف الثقة وإمكانية التتبع.  تل�ت

ي يتم  الية. مقر الخوادم ال�ت الرعاية الصحية األس�ت
اليا ويتم مراقبتها  ي داخل أس�ت

تخزين المعلومات عليها �ف
وحمايتها عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع بواسطة 

. ي اء األمن الحاسو�ب خ�ب

ض الصحي الخاصة االطالع  كات التأم�ي  هل يمكن لرسش
ي الصحية؟

عىل معلوما�ت
ف الصحي الخاصة من النفاذ إىل  كات التأم�ي لن تتمكن رسش

معلوماتك.

ي الصحية 
 هل يمكن للحكومة االطالع عىل معلوما�ت

ي البحوث؟
أو استخدامها �ض

يمكن استخدام البيانات الصحية غ�ي محددة الهوية 
 . ي مجتمعنا المحىلي

ف الرعاية الصحية �ف ي تحس�ي
للمساعدة �ف

وال تتضمن هذه البيانات  أسماء المر�ف أو عناوينهم أو 
معلومات تعريفية أخرى عنهم.

 أليس هذا شبيها بنظام My Health Record؟
لماذا إذن أحتاج إىل كليهما؟

ي 
و�ف My Health Record عبارة عن ملخص إلك�ت
 iRAD لمعلوماتك الصحية الهامة، بينما تتشارك

ي 
بمعلومات إضافية تفيد مقدمي الخدمات الصحية �ف

منطقتنا المحلية بصورة أفضل.

ي أن يرى أحد األطباء ما يقوم به طبيب 
وإن لم أرغب �ض

آخر؟
إذا كانت هناك معلومات ال تريد التشارك بها يمكنك 

إخبار طبيبك أن يدرجها عىل أنها رسية، وحينها لن يتم 
التشارك بها مع مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين.


