األسئلة المتكررة

قم بزيارتنا على اإلنترنت
www.smchealth.org/connectedcare

علي أن أشارك معلوماتي؟
هل يجب ّ
ال ،إن مشاركتك في  SMC Connected Careاختيارية .يمكنك رفض
السماح بمشاركة معلوماتك في SMC Connected Care
(وهذا يعني" ،االنسحاب") في أي وقت .إن اختيارك لالنسحاب من
 SMC Connected Careلن يؤثر على وصولك إلى الرعاية
بأي شكل
ماذا ستكلفني المشاركة في SMC CONNECTED CARE؟
إنها مجانية! ليس هناك تكلفة عليك في حال قمت باختيار المشاركة في
 .SMC Connected Careسوف توفر الوقت وتقلل الزيارات للمكاتب
المختلفة والمختبرات والعيادات.
من سيتمكن من االطالع على معلوماتي؟
المزودين المصرح لهم فقط سيتمكنون من الوصول إلى معلوماتك
الصحية .سيتمكن المزودين من الوصول إلى معلومتك على أساس
الحاجة للمعرفة مما يعني أنه يمكنهم فقط الوصول إلى معلوماتك
عندما يقوموا بتقديم المشورة أو الرعاية لك.

225 37TH AVE.,

SAN MATEO, CA 94403

SMC
Connected Care
تبادل المعلومات الصحية

تبادل المعلومات الصحية للوصول إلى
رعاية محسنة مركزة على المريض

للحصول على قائمة كاملة باألسئلة المتكررة ،قم بزيارة
موقعنا اإللكتروني على
www.smchealth.org/connectedcare

www.smchealth.org/connectedcare

كيف سأستفيد من
SMC Connected Care؟
ستسمح القدرة على مشاركة معلوماتك بين مزودي الرعاية
الصحية في النظام الصحي في  San Mateoبتقديم العالج
األكثر شمولية ومالئمة لك.

ما هو SMC CONNECTED CARE؟
إن  SMC Connected Careهو نظام لمشاركة
البيانات المتعلقة بصحتك بين مزودي الرعاية لك
بما في ذلك األطباء وفنيو المختبرات والصيادلة
واألخصائيين .وكشخص يتلقى الرعاية من النظام
الصحي في مقاطعة  ،San Mateoفلديك الخيار بان
تجعل معلوماتك متاحة لمن يقومون بعالجك.
إن القدرة على تبادل المعلومات الصحية إلكترونيا ً
تحسن من جودة الرعاية الصحية وأمنها وفعاليتها.
تتم مشاركة المعلومات الصحية إلكترونيا ً من خالل
تبادل معلومات آمن ومشفر باستخدام معايير مطورة
خصيصا ً للرعاية الصحية .األشخاص الوحيدون
الذين ستمكنون من الوصول إلى بياناتك هم فريق
رعايتك الصحية أو موظفيهم المخصصين.
تنهي مشاركة المعلومات الصحية إلكترونيا ً الحاجة
إلى نسخ سجالتك الصحية أو إرسالها عبر الفاكس
أو حملها يدويا ً من مزود إلى آخر .هذه العملية توفر
الوقت ،تعزز خصوصية المريض وتقلل التكاليف.

في الحاالت الطارئة
عندما تدخل إلى قسم الطوارئ ،يكون لدى الكادر الطبي القليل
من المعلومات عنك أو ال تتوفر معلومات نهائياً .إذا كنت فاقداً
للوعي أو غير قادر على شرح سيرتك المرضية فإن طبيب
الطوارئ لن يعرف على األغلب من ماذا تتحسس واألدوية التي
أخذتها مؤخراً ومعلومات أخرى يحتمل أن تنقذ حياتك .مع
 ،SMC Connected Careسيكون لدى الكادر الطبي في قسم
الطوارئ صورة أشمل عن سيرتك المرضية وهذا سيسمح لهم،
بتحديد المشاكل الصحية الحالية والتخطيط ألفضل خيارات
عالجية لك.

تقوية الخصوصية
إن خصوصيتك مهمة بالنسبة للنظام الصحي في مقاطعة
 San Mateoوهي محمية بموجب القانون .إن استخدامنا
للمعلومات الصحية اإللكترونية يعتمد على حمايات أمنية
قوية أكثر مما هو مطلوب للسجالت الورقية .إن معلوماتك
الصحية وخصوصيتك أكثر أمنا ً من أي وقت مضى.

توفير الوقت
في الماضي ،كان كادر الرعاية الصحية يمضي الكثير من
الوقت في البحث عن وطلب معلومات عن المرضى في
محاولة للحصول على صورة كاملة لحالتهم الحالية وسيرتهم
المرضية .مع  ،SMC Connected Careسيكون لدى مزود
الرعاية الصحية لك وصوالً سريعا ً لمعلوماتك الصحية
بصيغة إلكترونية.

تقليل النفقات
بوجود معلومات منظمة وشاملة أكثر ،فإن جودة الرعاية
تتحسن و ينخفض عدد الفحوصات المكررة واإلجراءات.
بهذه الطريقة ،يوفر  SMC Connected Careالوقت ويقلل
نفقات األدوية غير الضرورية وصور األشعة وفحوصات
المختبرات ودخول المستشفى.

