المعاينات االفتراضية
دليل معلومات المرضى
ما هي المعاينة االفتراضية؟
تتيح لك املعاينات االفرتاضية التواصل مع مزود الرعاية الصحية ومقابلته من خالل خدمة مواعيد الفيديو اخلاصة واآلمنة عرب بكةة
االنرتنت .ميةن استخدام هذه اخلدمة من حاسوبك الشخصي ،هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي لتمةينك من رؤية مزود الرعاية الصحية
ومساعه والتحدث معه وذلك من موقع خاص من اختيارك.
ما الذي تحتاج إليه؟
 هاتف ذكي  /جهاز لوحي مع تطكيق زوم اجملاين (ميةنك حتميله من جوجل بالي أو متجر أبل آب) ،أو جهاز
كومكيوتر/البتوب (مزود بةامريا /ميةروفون) ومتصفح االنرتنت؛
 انرتنت عايل السرعة أو خدمة االتصال عرب بكةة 4G LTE

*ملحوظة هامة :أنت مسؤول عن تسديد كافة الرسوم املتوجكة عن استخدام بيانات االنرتنت .يف حال كنت تستخدم الكيانات
عرب اهلاتف اجلوال ( بدالً من االنرتنت الالسلةي "واي فاي") ،يرجى االنتكاه إىل أن استخدام الفيديو عرب االنرتنت يستهلك
كمية ككرية من الكيانات.

ما هي فوائد المعاينات االفتراضية؟

 احلصول على الرعاية يف منزلك أو يف موقع خاص من اختيارك.

 الوصول إىل عدد من خدمات الرعاية الصحية اليت ال ميةن احلصول عليها عادة بدون تةكّد عناء السفر.
 التخفيف من التةاليف والضغوطات املرتتكة عن السفر لتلقي خدمات الرعاية الصحية.
 إمةانية انضمام أفراد أسرتك /أصدقائك إىل املوعد يف املةان الذي اخرتته.
ما هي التحديات التي قد تنطوي عليها المعاينات االفتراضية؟
كما هي احلال مع أي من التقنيات األخرى ،من احملتمل وقوع خلل يف املعدات .ويف حال حدوث ذلك ،ميةنك أن تتحدث مع مزود
الرعاية الصحية حول اخليارات األخرى املتاحة مبا يف ذلك:
 متابعة املوعد عرب اهلاتف؛
 إعادة جدولة املعاينة االفرتاضية إىل تاريخ الحق؛ أو

 ترتيب موعد ملقابلة مزود الرعاية الصحية وجهاً لوجه.
تكي لك أو ملزود الرعاية الصحية بأن املعاينة االفرتاضية ال تفي باحتياجاتك ،ميةن إهناء املوعد واختاذ ترتيكات أخرى .كما
يف حال ّ
سيةون بإمةانك أن ختتار عدم إجراء املعاينة االفرتاضية يف أي وقت من األوقات.

ماذا عن خصوصيتي؟
تلتزم هيئة الصحة يف نوفا سةوبا ومركز آي دبليو كي الصحي باحلفاظ على خصوصية املعلومات الصحية اخلاصة بك عمالً بقانون
محاية املعلومات الصحية الشخصية.
 بيان اخلصوصية هليئة الصحة يف نوفا سةوبا Nova Scotia Health Authority Privacy Statement
 بيان اخلصوصية ملركز آي دبليو كي الصحي IWK Privacy Statement

ابرتت هيئة الصحة بنوفا سةوبا ومركز آي دبليو كي الصحي برنامج زوم " "Zoomللرعاية الصحية الذي يستويف متطلكات قانون
محاية املعلومات الصحية الشخصية .فربنامج زوم للرعاية الصحية ال جيمع معلوماتك الصحية الشخصية خالل االجتماعات املنعقدة وال
ميةنه تسجيل موعدك أو الرسائل النصية املطكوعة .باإلضافة إىل ذلك ،قمنا بتفعيل إعدادات إضافية يف برنامج زوم للرعاية الصحية
لضمان احلفاظ على خصوصيتك ومحايتها.
نرجو منك عدم مشاركة املعلومات السرية املرسلة إليك لدخول اجتماع عرب زوم أو نشر معلومات الدعوة إىل اجتماع بشةل علين .إذا
اخرتت تنزيل تطكيق زوم على جهازك الذكي ،يرجى مراجعة سياسة اخلصوصية لشركة زوم .https://zoom.us/privacy
تقع على عاتقك مسؤولية اختيار مةان يتمتع باخلصوصية إلجراء املعاينة االفرتاضية .ويف حال بعرت أن مزود الرعاية ليس يف مةان آمن
إلجراء هذا املوعد أو ساورك القلق يف أي وقت من األوقات حول خصوصية املعاينة االفرتاضية ،ميةنك طلب إيقاف املوعد .يف حال
كنت تستخدم بريداً إلةرتونياً مشرتكاً ،من األفضل استعمال بريد إلةرتوين بديل الستالم دعوتك للمشاركة يف املعاينة االفرتاضية.
ميةن يف بعض احلاالت النادرة أن ختفق بروتوكوالت الصحة واألمن ،ما قد يتسكب يف اخرتاق خصوصية املعلومات الصحية الشخصية.
على الرغم من بذل قصارى جهدنا للح ّد من خماطر انتهاك اخلصوصية ،من احملتمل حدوث ما يلي:
 مساع احملادثات السرية عن غري قصد
 انضمام أو دعوة املشارك اخلطأ إىل املعاينة االفرتاضية عن غري قصد

إذا كانت لديك أي أسئلة حول اخلصوصية ،يرجى التواصل معنا على الربيد اإللةرتوين
.Privacy@iwk.nshealth.ca

التايل Privacy@nshealth.ca :أو

