نشرة السجل العام للتحصين للمرضى واآلباء )(TB
تعمل التحصينات أو "التطعيمات" على الوقاية من األمراض الخطيرة .تساعد اختبارات الكشف عن السل في تحديد ما إذا كنت مصابًا
بالسل ،ويمكن طلب ھذه االختبارات من قبل المدرسة أو مكان العمل .واالحتفاظ بسجل للتطعيمات/اختبارات الكشف عن السل التي قد
حصلت عليھا قد يكون صعبًا .ويكون صعبًا باألخص إذا كان أكثر من طبيب واحد قد أعطوا التطعيمات .ولكن اليوم ،يستخدم األطباء
نظا ًما حاسوب ًيا آم ًنا يُسمى السجل العام للتحصين " "immunization registryلتتبع وإحصاء التطعيمات واختبارات الكشف عن السل .إذا
قمت بتغيير الطبيب ،يمكن لطبيبك الجديد استخدام السجل العام لالطالع على سجل التطعيمات/اختبارات الكشف عن السل .لك الحق في
اختيار ما إذا كنت تود أن تظھر سجالت التطعيم في السجل العام للتحصين بوالية كاليفورنيا "."California Immunization Registry
كيف يساعدك السجل العام؟
 يمثل وسيلة لتتبع وإحصاء كل التطعيمات واختبارات الكشف عن السل )اختبارات الجلد/الكشف على الصدر بأشعة  ،(xبحيث ال تفوّ ت
أي تطعيم أو تحصل على تطعيمات زائدة
 يُرسل رسائل تذكيرية عندما تحتاج أنت أو طفلك تطعيمًا
 يزودك بنسخة من سجل التطعيمات/اختبارات الكشف عن السل من الطبيب
 يمكن أن يمثل إثبا ًتا بالتطعيمات/اختبارات الكشف عن السل التي تحتاجھا إللحاق الطفل ببرنامج لرعاية األطفال أو بمدرسة أو
لاللتحاق بوظيفة جديدة
كيف يساعد السجل العام فريق الرعاية الطبية الخاص بك؟
يقوم األطباء والممرضون وموظفو خطط الرعاية الصحية وھيئات الصحة العامة باستخدام السجل العام بغرض:
 رؤية التطعيمات/اختبارات الكشف عن السل المطلوبة
 الوقاية من المرض في محيطك المجتمعي
 تذكيرك بشأن التطعيمات المطلوبة
 تسجيل التطعيمات
ھل يمكن للمدارس أو البرامج األخرى رؤية السجل العام؟
نعم ،ولكن بشكل محدود .فيمكن للمدارس ودور رعاية الطفل والھيئات األخرى المصرح لھا بموجب قانون والية كاليفورنيا:
 رؤية أي تطعيمات/اختبارات كشف عن السل يحتاجھا األطفال المشاركون في البرامج المختلفة
 التحقق من أن األطفال قد حصلوا على جميع التطعيمات /اختبارات الكشف عن السل المطلوبة لالنضمام للمدارس أو دور رعاية
األطفال
ما ھي المعلومات التي يمكن نشرھا في سجل عام؟
 تفاصيل حول تطعيمات/اختبارات الكشف عن السل للمريض
 المي الد ت اريخ و ،والجن س ،الم ريض اس م

 اسم الوالدين أو أولياء األمور
 معلومات محدودة عن ھوية المرضى

تتم معاملة ما يتم إدخاله في السجل العام مثلما ُتعامل المعلومات الطبية الخاصة األخرى .قد يتم تطبيق عقوبة على إساءة استخدام السجل
العام بموجب القانون .بموجب قانون والية كاليفورنيا ،يمكن فقط لمكتب طبيبك أو موظف خطة الرعاية الصحية أو إدارة الصحة العامة
رؤية عنوانك ورقم ھاتفك.
حقوق المرضى وال باء
من حكق الناقوين أن تطبل:
ع •دم نشر سجكل (أو سجل طكلف) الذي يحتولع يى التطعيامت/اختبارات الكشع فن السل آلخرين بجبنا طبيب*ك
ع •دم ت تلقيذكير بموعد التطعيم من مكبت طبيبك
• رؤين ةسخم ةن سجل التطعيامت/اختبارات الكشع فن السل الخصا بك أو ﺑطفلك
م •عرفم ةن اطلع على السجلات أو طبل قيام الطبيب بتعديل الأخطاء
إذت ﺗرﯾد ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﺟﻼﺗك أو ﺳﺟﻼت طﻔﻠك ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  CAIR2اﻵﺧرﯾن  ،ﻓﻼ ﺗﻔﻌل ﺷﯾ ًﺋﺎ .ﻟﻘد اﻧﺗﮭﯾت ﺟﻣﯾﻌًﺎ.
إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﺟﻼﺗك أو ﺳﺟﻼت طﻔﻠك ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ  CAIRاﻵﺧرﯾن  ،ﻓﺗﺣﻘق ﻣن ﻣزود اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ﯾرﺳل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻟﻰ  CAIRإﻟﻛﺗروﻧﯾًﺎ .إذا ﻟم ﯾرﺳﻠوا  ،ﻓﺎﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﻧﻣﺎذج CAIR (http://
 (/cairweb.org/cair-formsوأﻛﻣل طﻠب ﻗﻔل ﺳﺟل  CAIRاﻟﺧﺎص ﺑﻲ .ﯾﻣﻛن أﯾﺿًﺎ إﻟﻐﺎء ﻗﻔل اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ
 CAIRﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻛﻣﺎل طﻠب إﻟﻐﺎء ﻗﻔل ﺳﺟل  CAIRاﻟﺧﺎص ﺑﻲ .اﻟﻔﺎﻛس اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
إﻟﻰ .CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov ، 8320-436-888-1

على الرقم  ،800-578-7889أو أرسل بريدًا إلكترونيًا على .CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماعلا لجسللى اع عالاطلا ةماعلا ةصحلا يفموظل نيمك ،ننواقلا بجبمو في ةرئاطلا ةماعلا ةصحلالت ااح.
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