
ما هذا؟
إذن ما برنامج فيرمونت لتبادل المعلومات الصحية؟

يحتفظ برنامج فيرمونت لتبادل المعلومات الصحية بسجالتك 
الصحية في مكان واحد آمن. عندما تذهب إلى طبيب أو مقدم رعاية 

صحية من المشاركين، قد يُرَسل سجل إلكتروني إلى برنامج تبادل 
المعلومات الصحية. يكون هذا السجل جاهًزا للطبيب التالي الذي 
تذهب إليه حتى يّطلع على تاريخك الصحي. يضيف هذا الطبيب 

إلى سجلك ليكون ُمعدًا للطبيب التالي، وهكذا. 

يدرج البرنامج مقدمي الرعاية الصحية على الصفحة نفسها.

واآلن بعد أن أصبحت تعرف المزيد عن برنامج فيرمونت 
لتبادل المعلومات الصحية، فلنتحدث عن الخيارات 

المتاحة لك.

شارك
ليس هناك ما تفعله إذا كنت تريد االستفادة من جميع 

مقدمي الرعاية الصحية الذين لديهم سجلك الطبي. ولكن 
في حال أن شارك مقدمو الرعاية الصحية، فسيتم مشاركة 

سجالتك في برنامج تبادل المعلومات الصحية.

احصل على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ القرار
يمكن لطبيبك أو مقدم الرعاية الصحية اإلجابة عن 

األسئلة المتعلقة ببرنامج تبادل المعلومات الصحية. أو 
يمكنك االتصال بالخط الساخن لبرنامج تبادل المعلومات 

الصحية برقم 1-888-980-1243.

ال تشارك
يمكنك اختيار عدم مشاركة سجالتك مع مقدمي الرعاية 

الصحية. ويسمى ذلك خيار عدم المشاركة. إذا اخترت عدم 
المشاركة، فسيُحتفَظ بسجلك في برنامج تبادل المعلومات 

الصحية. ولكن لن يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من 
االطالع عليه إال في حاالت الطوارئ. 

 VTHealthInfo.com لخيار عدم المشاركة، تفضل بزيارة
إلكمال نموذج عدم المشاركة أو تنزيله، أو اتصل بالخط 

الساخن لبرنامج تبادل المعلومات الصحية بالرقم 
.1-888-980-1243

إذا كانت لديك أسئلة وتريد التحدث إلى مورد مستقل عن برنامج 
فيرمونت لتبادل المعلومات الصحية، اتصل بخط مساعدة 

مناصري الرعاية الصحية بالرقم 1-800-917-7787.
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ماذا في سجلي؟
قد تتضمن سجالت المريض:

•  البيانات الديمغرافية عن المريض )مثل االسم، والعمر، وتاريخ 
الميالد، والعنوان(

• األمراض
• اإلصابات

• األحوال
• أمراض الحساسية

• األدوية
• نتائج االختبارات المعملية

• تقارير األشعة
• ملخصات رعاية المريض

• مالحظات الطبيب
• معلومات محدودة عن الصحة العقلية*

•  معلومات محدودة عن اضطراب تعاطي المخدرات* )يسمى أيًضا 
اإلدمان( 

* قد تشمل سجالت المريض أيًضا السجالت المتعلقة بالصحة العقلية وعالج 
اضطراب تعاطي المخدرات المسجلة في بعض ممارسات الرعاية األولية 

ى ذلك، قد تشمل هذه السجالت  وأقسام الطوارئ والمستشفيات. باإلضافة إل
التشخيصات واألدوية الموصوفة. في الوقت الحالي ال يشارك أطباء األمراض 

النفسية الخاصون ومستشارو الصحة العقلية ومراكز عالج اضطرابات 
تعاطي المخدرات في برنامج فيرمونت لتبادل المعلومات الصحية. 

VTHealthInfo.com/FAQS لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة

 يتولى فريق رواد فيرمونت لتكنولوجيا المعلومات (VITL) إدارة برنامج 
ل من قبل والية فيرمونت كخدمة  فيرمونت لتبادل المعلومات الصحية، ويُموَّ

VITL.net تفضل بزيارة ،VITL لجميع سكان فيرمونت. لمعرفة المزيد عن

إن وجود األطباء ومقدمي الرعاية الصحية الذين تتعامل معهم على 
الصفحة نفسها يعني توفير رعاية أفضل لك. 

عندما يستخدم مقدمو الرعاية الصحية برنامج تبادل المعلومات 
الصحية، يكون لديهم إمكانية الوصول إلى السجالت التي تمت 

مشاركتها من قبل. مما يعني أنك لن تضطر إلى اإلجابة عن األسئلة 
نفسها في كل مكان. أو تذكر متى حدثت األمور. أو تعرف بالتحديد 

نوع الدواء الذي تناولته. فضاًل عن ذلك، إذا لم تستطع في أي وقت 
إإلفصاح عن معلوماتك، كما في حاالت الطوارئ، ال يزال بإمكان 

الطبيب الحصول على معلومات مهمة لمساعدتك.

ماذا الذي يعنيه هذا لي؟
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