والدین /سرپرست /مراقبت کننده محترم
ممکن است آگاه باشید که مکتب ما موفق شد انتخاب شود که در برنامه داکتران در مکاتب لیسه حکومت ویکتوریا شرکت کند.
به عنوان بخشی از این برنامه ،یک داکتر طب عمومی ( )GPدر محیط مکتب کار می کند تا دسترسی مجانی به مراقبت های
صحی اولیه را برای متعلمان دوره لیسه در مکتب ما فراهم کند.
ما می دانیم که نوجوانان کمتر از همه گروه های سنی از خدمات داکتران عمومی استفاده می کنند و همچنین می دانیم که بسیاری
از مشکالت سالمتی که می توانند عواقبی در بزرگسالی داشته باشد ،در این دورۀ زندگی آغاز می شود .این برنامه به دنبال حل
این مسائل است.
با صحبت کردن با فرزندتان در مورد این برنامه و تشویق کردن آنها به دسترسی به داکترعمومی در صورتی که نیاز به مراقبت
های صحی اولیه داشته باشند ،شما می توانید در موفقیت این برنامه کمک کنید .متعلمان می توانند خودشان به  GPدسترسی پیدا
کنند یا شما می توانید با مراجعه به داکتران در لیسه برای آنها وعدۀ مالقات بگیرید .در صورت لزوم شما می توانید در وقت
مشاوره طبی آنها را همراهی کنید.
 GPچه خواهد کرد؟
این  GPهمان خدماتی را به متعلمان ارائه می کند که به طور معمول توسط  GPها در اجتماع ارائه می شود ،از جمله معاینه
متعلمان از نظر سالمت جسمی و روانی و مسائل مربوط به سالمت جنسی و باروری .همچنین ،در صورت لزوم داکتران عمومی
می توانند به سایر خدمات صحی ارجاع کنند.
دکتر  GPفیس مشاوره های خود را از طریق  Medicareبلک بل می کند ،بنابراین خانواده شما از جیب خود کدام مصرفی
نخواهد داشت.
این برنامه طراحی نشده است که جایگزینی برای ترتیبات طبی موجود خانواده شما گردد .داکتر عمومی در مکتب یک جایگزین
مناسب برای مراقبت های اولیه را در محیط مکتب فراهم می کند و دسترسی متعلمانی را که با خدمات مراقبت طبی  GPدر
ارتباط نیستند به این خدمات تشویق می کند.
این برنامه برای آن در نظر گرفته شده است تا دسترسی بهتر به مراقبت های اولیه را برای متعلمان مکتب لیسه فراهم سازد.
بنابراین ،والدین ،مراقب کنندگان ،سرپرستان و سایر اعضای خانواده فعال نمی توانند ازین خدمات استفاده کنند.
تمام  GPها در این برنامه تحت آموزش خاص صحت نوجوانان قرار خواهند گرفت و نیازهای صحی و سالمت نوجوانان را
درک خواهند کرد.
دسترسی به GP
به طور کلی ،تمام متعلمان می توانند برای دیدن  GPوعده مالقات بگیرند .قانون ویکتوریا در مورد این که چگونه و چه زمانی
متعلمان می توانند برای تداوی طبی توسط یک داکتر عمومی رضایت بدهند روشن است:
o
o

متعلمانی که کودک بالغ (  )mature minorsهستند ،می توانند به تداوی های طبی خود رضایت دهند
متعلمانی که کودک بالغ نیستند ،نمی توانند برای درمان خودشان رضایت بدهند.

کودکان بالغ متعلمان زیر سن  18سال هستند که فکر می شود که توانایی آنرا دارند که در برای مسایل خاص طبی خود در صدد
مراقبت طبی شوند و دریافت کنند GP .باید ارزیابی کند که آیا یک متعلم در مورد مسئله ای که وی به دنبال درمان طبی است
کودک بالغ است یا خیر.
اگر  GPفکر کند که فرزند شما یک کودک بالغ است ،ممکن است او را بدون شما ببینند GP .اغلب فرزند شما را تشویق می کند
که شما را در مراقبت های فرزند شما مشارکت دهد و  GPها درک می کنند که شما مهمترین منبع معلومات و حمایت از فرزند
خود در مورد سالمتی آنها هستید .اگر GPفکر کند که فرزند شما کودک بالغ نیست ،در صورتی که خواهان ادامه درمان خود
باشد ،رضایت شما را خواهد خواست.
معلومات بیشتر در مورد رضایت ،محرمانگی و تداوی های طبی توسط  GPدر ورقه معلومات موجود است که می توان آنرا در
وب سایت داکتران در مکاتب لیسه یافت:
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health/Pages/doctors-secondary-schools.aspxt.
اگر در مورد برنامه داکتران در مکاتب لیسه نگرانی یا سوالی دارید ،می توانید در مورد آنها با مکتب خود صحبت کنید.

