حرية المعلومات وأنث

ملخص نقاط لتتذكرها
 لديك الحق في الوصول إلى معلوماتك الطبية التي تم االحتفاظ بها في سجالت صحة ملبورن
 يتم االحتفاظ بالسجالت لفترات متفاوتة وفقا ً للمتطلبات التشريعية
 يجب أن تقدم طلبات اإلطالع على السجالت خطيا ً
 يتم فرض رسوم لإلطالع إلى السجالت وعمل نسخ منها

ما هي حرية المعلومات ()FOI؟
ٌمنحك قانون حرٌة المعلومات ( )1892الحق فً الوصول إلى معلوماتك التً تم االحتفاظ بها فً سجالت صحة ملبورن .تشمل صحة ملبورن
مستشفى ملبورن الملكً (مبنى المدٌنة وروٌال بارك) ومستشفى نوروٌسترن للصحة النفسٌة .كما ٌسمح لك كذلك بوضع عالمات على المعلومات فً
سجالتك أو طلب شرح أو ملخص للمعلومات.

ما هي المعلومات التي تحتفظ بها صحة ملبورن عني؟
ٌشمل سجلك الطبً فً صحة ملبورن المعلومات الصحٌة التً تم جمعها أثناء فترة دخولك المستشفى ،أو كمرٌض خارجً ،أو كحالة طوارئ.
وتستخدم المعلومات للمساعدة فً ر عاٌتك المستمرة وعالجك .تشمل تلك المعلومات تفاصٌل لألمراض أو اإلصابات الحالٌة والسابقة ،والجراحات
التً أجرٌت لك ،ونتائج التحالٌل واألدوٌة التً تناولتها وتم وصفها لك.

ما هي أنواع السجالت التي يتم االحتفاظ بها؟
قد ٌتم تخزٌن المعلومات الخاصة بك بعدة طرق تشمل الورقٌة ،واألشعة السٌنٌة ،وأنظمة الكمبٌوتر ،واألفالم ،واألشرطة ،ومخطط كهربائً القلب
()ECG’s

أين يتم تخزين معلوماتي؟
ٌتم تخزٌن معظم المعلومات الخاصة بك بصحة ملبورن فً إدارة خدمات المعلومات الصحٌة .وفً بعض األحٌانٌ ،تم تخزٌن المعلومات بشكل آمن
فً موقع خارجً.

ما هي المدة التي تحتفظ خاللها صحة ملبورن بمعلوماتي؟
تمتثل صحة ملبورن بالمتطلبات النظامٌة والقانونٌة لالحتفاظ بالمعلومات تماشٌا ً مع مكتب السجالت العامة بوالٌة فكتورٌا .بصورة عامةٌ ،تم
االحتفاظ بسجالت المرضى الداخلٌٌن لمدة ال تقل عن  11عاماً ،أو حتى سن  21إذا كان المرٌض طفالً عند تلقً العالجٌ .تم االحتفاظ بسجالت
المرضى الخارجٌٌن لمدة ال تقل عن  12عاما ً من تارٌخ أخر زٌارة للمرٌضٌ .تم االحتفاظ بسجالت المرضى النفسٌٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن لمدة ال
تقل عن  21عاما ً من تارٌخ أخر زٌارة للمرٌض .وٌتم االحتفاظ بصور األشعة السٌنٌة لما ال ٌقل عن  1سنوات منذ أخذهاٌ .تم االحتفاظ بسجالت
المرضى المتوفٌن لمدة  12عاما ً من تارٌخ الوفاة .بنهاٌة فترة االحتفاظ ٌتم التخلص من السجالت بطرٌقة آمنة.

كيف يمكنني اإلطالع على سجالتي أو الحصول على نسخة منها؟
ٌجب أن تقدم الطلبات خطٌا ً إلى مسؤول حرٌة المعلومات سواء فً استمارة طلب مناسبة من مسؤول حرٌة المعلومات أو فً رسالة .وٌجب أن ٌكون
طلبك إما ً لإلطالع على السجل أو للحصول على نسخة منه واضحاًٌ .جب أن تكون الطلبات مصحوبة بالرسوم المقررة .تتوفر معلومات الرسوم
الحالٌة لدى مسؤول حرٌة المعلومات.

هل يمكن لشخص آخر طلب الحصول على معلوماتي في إطار حرية المعلومات؟
تقدم معلوماتك لشخص آخر فقط بتخوٌل خطً منك .ومع ذلك ،هناك استثناءات ترد بعضها أدناه.
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هل يمكنني الحصول على سجالت شخص آخر في إطار حرية المعلومات؟
ٌمكنك الحصول على سجالت شخص آخر فقط إذا كان لدٌك تخوٌل خطً بذلك .كما ٌمكنك أٌضا ً الحصول على سجالت شخص آخر إذا كان ٌمكنك
تقدٌم دلٌل على ما ٌلً:
ورود اسمك فً توكٌل قانونً من قبل ذلك الشخص لتولً جمٌع شؤونه

تعٌٌنك كوصً قانونً لهذا الشخص

انك المنفذ للتركة فً حالة الشخص المتوفى


هل يمكن اإلفراج عن السجالت خارج حرية المعلومات





ٌمكن إتاحة السجالت وفقا ً لإلجراءات القانونٌة (مثالً كدلٌل فً دعوى قضائٌة أمام محكمة).
ٌمكن إتاحة السجالت إلى مقدمً الرعاٌة الصحٌة اآلخرٌن لتوفٌر الرعاٌة الصحٌة الفورٌة (على سبٌل المثال فً قسم الطوارئ لخدمة صحٌة
أخرى) أو بموافقتك لمقدمً رعاٌة صحٌة آخرٌن مثل الممارس العام الخاص بكٌ .خضع هذا اإلفصاح عن المعلومات إلى قانون السجالت
الصحٌة.
ٌتم توفٌر المعلومات دورٌا ً إلى الطبٌب الذي قام بتحوٌلك بعد دخول المستشفى أو زٌارتها وفقا ً لقوانٌن الخصوصٌة.

كم سيكلفني ذلك؟
تختلف التكلفة اعتماداً على الطلبٌ .تم تحدٌث التكلفة سنوٌا ً وٌمكن أن تشمل:
رسوم الطلب (غٌر مستردة)

رسوم البحث (إن وجدت)

نسخة من المعلومات

البرٌد والمناولة

رسوم العرض والشرح

رسوم الملخص

قد ٌتم تطبٌق رسوم مخفضة لحاملً بطاقات الرعاٌة الصحٌة وبطاقة المعاشات التقاعدٌة.
فً بعض الحاالتٌ ،مكن تقدٌم طلب لضائقة مالٌة .وٌجب دعم هذا الطلب بأدلة مثل بطاقة الرعاٌة الصحٌة أو بطاقة المعاشات التقاعدٌة .إذا تم قبول
طلب الضائقة المالٌة الخاص بك ،فقد ٌتم إعفائك من سداد بعض الرسوم المذكورة أعالهٌ .مكن رؤٌة الرسوم والتكالٌف الحالٌة على الموقع
اإللكترونً لوزارة العدل بوالٌة فكتورٌاwww.justice.vic.gov.au

ما هي فترة االنتظار؟
ٌجب على صحة ملبورن إبالغك بنتٌجة طلبك خالل ٌ 51وما ً من تارٌخ تلقً طلبك .وفً تلك األثناء قد تتلقى أٌضا ً فاتورة لسداد أي من الرسوم
المطبقةٌ .جب سداد تلك الرسوم بالكامل قبل الحصول على المعلومات الخاصة بك.
لالتصال
مسؤول حرٌة المعلومات
هاتف9342 8454:
فاكس9342 8008 :
برٌد إلكترونً:
FOI_request@mh.org.au

المزيد من المعلومات
ٌمكن مراجعة قانون حرٌة المعلومات لوالٌة فكتورٌا Victorian Freedom of
 )1892( Information Actعلى الموقع اإللكترونً:
http://www.austlii.edu.au/au/legis/vic/consol_act/
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