اعالن فھرست ثبت واکسيناسيون برای بيماران و والدين )(TB
ايمن سازی يا »واکسيناسيون« از ابتال به بيماری ھای مختلف پيشگيری می کند .آزمايشات غرب الگری س ل ) (TBدر تش خيص اب تال ب ه بيم اری س ل
کمک می کند و ممکن است برای ارائه به مدرسه يا محل کاری ضروری باشد .نگه داشتن حساب دقيق واکسن ھا/آزمايشات سل که دريافت کرده اي د
می تواند ک اری مش كل باش د .و اگ ر واکس ن ھ ا را از ب يش از ي ک پزش ک درياف ت ک رده باش يد ،اي ن ک ار ب ه مرات ب مش كل ت ر خواھ د ب ود .ام روزه،
پزشكان از يک سيستم رايانه ای ايمن به نام »فھرست ثبت واکسيناسيون« برای ثبت دقيق سابقه واکسيناسيون و آزمايشات س ل اس تفاده م ی کنن د .اگ ر
پزشكتان را تغيير دھيد ،پزشک جديدتان می تواند از اين فھرست ب رای آگ اھی از س ابقه واکسيناسيون/آزمايش ات س ل ش ما اس تفاده کن د .اي ن ح ق ش ما
اس ت ک ه انتخ اب کني د ک ه آي ا س ابقه واکسيناسيون/آزمايش ات س ل ش ما در »فھرس ت ثب ت واکسيناس يون کاليفرني ا« ) California Immunization
 (Registryنگھداری شود يا خير.
فھرست ثبت واکسيناسيون چه کمکی به شما می کند؟
 حساب دقيق ھمه واکسن ھا/آزمايشات سل )اعم از آزمايشات پوستی/پرتونگاری از قفسه سينه( که دريافت کرده ايد را نگ ه م ی دارد؛ بن ابراين ،ن ه
واکسنی را از دست می دھيد و نه واکسن اضافی دريافت می کنيد
 ھنگامی که شما يا فرزندتان نياز به واکسيناسيون داشته باشيد ،يادآورھايی را برای شما می فرستد
 يک نسخه از سابقه واکسيناسيون/سل صادر شده توسط پزشک را در اختيار شما قرار می دھد
 می تواند مدارکی را دال بر دريافت واکسن ھا/آزمايشات سل الزم برای ثبت نام در مراکز مراقبت از کودکان ،مدارس يا مشاغل جديد ارائه دھد
فھرست ثبت واکسيناسيون چه کمکی به تيم مراقبت ھای بھداشتی شما می کند؟
پزشکان ،پرستاران ،برنامه ھای بھداشتی ،و سازمان ھای بھداشتی عمومی از فھرست ثبت واکسيناسيون برای اھداف زير استفاده می کنند:
 آگاھی از واکسن ھا/آزمايشات سل مورد نياز
 پيشگيری از بيماری در جامعه
 يادآوری در خصوص واکسن ھای مورد نياز
کم ک در خص وص نگھ داری س ابقه واکسيناس يون

آيا مدارس يا ساير برنامه ھا می توانند به اين فھرست ثبت واکسيناسيون دسترسی داشته باشند؟
بله ،اما دسترسی آنھا محدود است .مدارس ،مراکز مراقبت از کودک و ساير سازمان ھايی که بر اساس قانون کاليفرنيا مجوز گرفته اند می توانند:
 ببينند که کودکان ثبت نام شده در برنامه ھای آنھا به چه واکسن ھا/آزمايشات سل نياز دارند
 اطمينان حاصل کنند که کودکان کليه واکسن ھا/آزمايشات سل الزم برای ورود به مراکز مراقبت از کودکان يا مدارس را دريافت کرده اند
چه اطالعاتی در يک فھرست ثبت واکسيناسيون به اشتراک گذاشته می شود؟
 نام والدين يا قيم ھا
 تول د خیو م ت ار تین ام ،جن س
 اطالعاتی محدود برای شناسايی بيمار
 اطالعات مربوط به واکسن ھا/آزمايشات سل بيمار
اطالعات مندرج در فھرست ثبت واکسيناسيون مانند ساير اطالعات پزشکی محرمانه نگھداری می شود .س وء اس تفاده از فھرس ت ثب ت واکسيناس يون
جرم بوده و تحت پيگرد قانونی قرار می گيرد .بر اساس قوانين کاليفرنيا ،فقط مطب پزشک ،برنامه بھداشتی يا اداره بھداشت عمومی شما م ی توانن د
به نشانی و شماره تلفن شما دسترسی داشته باشند.
حقوق بيمار و والدين
اين حق قانونی شما است که موارد زير را درخواست کنيد:

 عدم دسترسی کسی جز پزشک شما به فھرست ثبت واکسيناسيون/سابقه آزمايشات سل شما )يا فرزندتان(
 عدم دريافت يادآور زمان واکسيناسيون از مطب پزشک
 مشاھده يک نسخه از سابقه واکسيناسيون/آزمايشات سل خود يا فرزندتان
 آگاھی از اينکه چه کسی به سابقه واکسيناسيون شما دسترسی داشته يا درخواست از پزشک برای اصالح ھر گونه اشتباھی
ﺑاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان  CAIRﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯿﺪ .ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ

اﮔر ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﺳواﺑق ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺎرﺑران  CAIRﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،ﺑﺎ اراﺋﮫ دھﻧده ﺧود ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ وﺿﻌﯾت
اﺷﺗراک ﺧود را ﺑﮫ  CAIRارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ .اﮔر آﻧﮭﺎ ارﺳﺎل ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻓرم CAIR (http://cairweb.org/
 (/cair-formsﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و درﺧواﺳﺗﯽ ﺑرای ﺿﺑط ﭘروﻧده  CAIRﻣن را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﺳواﺑق ﻗﻔل ﺷده در  CAIRھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ
ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت ﺑرای ﺑﺎز ﮐردن ﻗﻔل  CAIRﻣن ﻗﻔل ﺷود .ﻓﮑس اﺷﮑﺎل ﭼﺎپ ﺷده را از طرﯾق اﯾﻣﯾل ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ،8320-436-888-1
.CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
برای کس ب اطالع ات بيش تر ،از طري ق ش ماره تلف ن  800-578-7889ي ا نش انی پس ت الکترونيک ی  ،CAIRHelpDesk@cdph.ca.govب ا دفت ر
راھنمايی  CAIRتماس بگيريد.
∗بر میومت عشاھدب نيلوئسم ،نوقان سساا ھم دنشاب هتشاد سیرتسد نوياسنيسکات وبست ثره فھب ،میومی عتشاھدب ريتوف کوز يرب ترور صد دنناوت ﻣﯽ.
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