اطالعات برای والدین و سرپرست ها:
پزشکان در دبیرستان ها

رضایت و محرمانه بودن
کمک به جوانان ویکتوریا جهت دسترسی به مراقبت های سالمتی
دولت ویکتوریا اطمینان حاصل می کند که جوانان  ،حمایت از سالمتی،
مشاوره و درمان که برای رسیدن به پتانسیل کامل شان مورد نیاز است را
دریافت می کنند.
ابتکار  43.8میلیونی پزشکان در دبیرستان ها بر اساس تعهد انتخاباتی
دولت مبنی بر تامین بودجه برای پزشکان عمومی ) (GPبرای حضور در
 100مدرسه ویکتوریا است تا مشاوره پزشکی و مراقبت های سالمتی
برای دانش آموزانی که بیشترین نیاز را دارند ،ارائه بدهند .این ابتکار
همچنین هزینه تامین اتاق های مدرن ،متناسب با هدف را در مواردی که
مورد نیاز است فراهم می کند.
این بروشور پاسخ سواالتی را ارائه می دهد که به طور متداول درباره
دسترسی به این برنامه پرسیده می شود.
قانون موجود درباره رضایت چیست؟
قانون ویکتوریا درباره درمان پزشکی توسط یک  GPآشکار است:



جوانانی که زیر سن قانونی بوده و بالغ هستند می توانند
نسبت به درمان پزشکی خود رضایت بدهند.
جوانانی که زیر سن قانونی بوده و بالغ نیستند نمی توانند نسبت
به درمان پزشکی خود رضایت بدهند.

همچنانکه در پزشکی در اجتماع مرسوم است ،پزشک عمومی که در
برنامه پزشکان در دبیرستان ها شرکت می کند ،ارزیابی خواهد کرد
جوانی که در رابطه با موردی که به دنبال درمان پزشکی است ،به
عنوان یک فرد زیر قانونی بالغ است یا خیر.
فرد زیر سن قانونی بالغ کیست؟
افراد زیر سن قانونی بالغ ،جوانان زیر سن  18سالی هستند که تلقی
می شود قادر به دنبال کردن و بدست آوردن مراقبت از سالمتی در مورد
خاص خود می باشند .برای دادن رضایت آگاهانه ،فرد جوان باید بتواند
درک کند که درمان چگونه بوده ،به چه منظور است ،برای چه مورد نیاز
است و به چه علت برای او به عنوان یک فرد کاربرد دارد .فرد جوان
همچنین باید خطرات مربوط به درمان را درک کند و از سایر گزینه های
موجود و همچنین پیامدهای دنبال نکردن درمان آگاه باشد.

چگونه یک پزشک عمومی ارزیابی می کند که یک فرد زیر سن قانونی
بالغ است یا خیر؟
زمانی که پزشک عمومی تصمیم می گیرد که آیا درمان پزشکی در
اختیارفردی جوان قرار بدهد یا خیر ،موارد زیر را در نظر می گیرد:






سن
بلوغ در سایر موارد زندگی شان
استقالل -اینکه آیا در خانه ای با یک ولی یا سرپرست زندگی
می کنند یا خودشان مستقل هستند
میزان جدیت درمان
درک فرد جوان از اینکه چرا درمان مورد نیاز است ،درمان شامل
چه مواردی است ،گزینه های درمان ،مواردی که ممکن است
اشکالی رخ بدهد ( مانند عوارض جانبی دارو یا سایر پیچیدگی ها)
و پیامدهای عدم درمان.

اگر فرزند من فردی زیر سن قانونی و بالغ نباشد چه می شود؟
در مورد برنامه پزشکان در دبیرستان ها ،هر جوانی که مایل به وقت
گرفتن از GPباشد ،می تواند این کار را انجام بدهد GP .تصمیم می گیرد
که آیا آن جوان درباره موردی که به دنبال درمان پزشکی است ،فردی
زیر سن قانونی و بالغ است یا خیر .ارزیابی اینکه آیا جوان فردی زیرسن
قانونی و بالغ است یا خیر ممکن است برای موارد مختلف فرق کند .برای
مثال ،ممکن است  GPتصمیم بگیرد که فرد جوان به اندازه کافی بالغ است
تا به دریافت درمان برای شرایط سالمتی مانند آسم رضایت بدهد ،اما او
ممکن است به اندازه کافی بالغ برای گفتگو درمورد ریسک ها و فواید
داروهای ضد افسردگی نباشد.
اگر  GPتصمیم بگیرد که فرزندتان فردی زیر سن قانونی بوده ولی بالغ
نیست ،او قبل از ارائه درمان پزشکی رضایت شما را جلب خواهد کرد.
آیا می توانم با فرزندم به وقت مالقات بیایم؟
بله ،درجریان بودن ولی یا سرپرست ترغیب می شود و این برنامه تایید
می کند که شما به عنوان والدین یا سرپرستان ،منبع اطالعاتی و حمایتی
مهمی در مدیریت موردی که او به نزد  GPمی رود ،برای فرزندتان
هستید.
اگر مایل نباشم که فرزندم  GPرا ببیند چه می شود؟
شما را ترغیب می کنیم که این مورد را با فرزندتان و مدرسه درمیان
بگذارید .به طور کلی ،تمامی دانش آموزان که از نظر سنی دبیرستانی
هستند ،در مورد تصمیم گیری برای دیدن  ،GPبالغ در نظر گرفته
می شوند و سپس  GPتصمیم می گیرد که آیا دانش آموز فردی زیر سن
قانونی و بالغ برای اهداف مربوط به درمان پزشکی در مسئله مطرح شده
می باشد یا خیر .این اصل در صورتیکه فرزندتان به دیدن پزشکی در
مرکز اجتماعی محلی برود نیز به همین صورت اجرا می شود.
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آیا  GPمن را در جریان قرار می دهد؟
موارد بسیار خواهد بود که ضروری یا مورد نظر خواهد بود که شما در
جریان باشید.
اگر فرزندتان فرد زیر سن قانونی بوده و بالغ نباشد GP ،ولی یا سرپرست یا
فرد بزرگسال مسئول دیگری را درجریان قرار خواهد داد.
اگر فرزندتان توسط  GPبه عنوان فردی زیر سن قانونی و بالغ ارزیابی
شود ،ممکن است  GPفرزندتان را به تنهایی برای درمان موردش ببیند،
اگرچه  GPاغلب فرزندتان را تشویق می کند که شما در جریان مراقبتش
قرار بدهد .این روش به ایجاد اعتماد به نفس و حس مسئولیت پذیری در
جوانان در کنار رشدشان به جوانانی بالغ کمک می کند ،و این درحالی
است که سعی در ایجاد توازن بین نیاز به احترام گذاشتن به حق جدید
فرزندتان به دریافت مراقبت سالمتی محرمانه و انتظار معقول شما از
اینکه درجریان مراقبت سالمتی فرزندتان باشید ،برقرار می شود.
تحت چه شرایط دیگری من در مورد دیدار فرزندم با  GPمطلع خواهم
شد؟
اگر  GPتصمیم گرفته است که فرزندتان در رابطه با درمان پزشکی که
بدنبالش می باشد ،فردی زیر سن قانونی و بالغ است ،اطالعات مربوط به
سالمتی او باید محرمانه نگاه داشته شود و نمی توان آن را آشکار کرد
مگر آنکه با رضایت فرزندتان باشد یا افشا کردن اطالعات به صورت
دیگر مجاز یا ضروری طبق قانون می باشد.
موارد زیر نمونه هایی هستند از هنگامی که افشای اطالعات مربوط به
سالمتی مجاز یا ضروری طبق قانون می باشد:





فرزندتان به افشا کردن رضایت می دهد.
افشا کردن جهت جلوگیری از تهدید جدی نسبت به سالمتی ،ایمنی و
وضعیت رفاه عمومی الزم است – به عنوان مثال ،فرد جوان بیماری
دارد که سازمان بهداشت و خدمات انسانی باید در جریان آن قرار
بگیرند.
افشا کردن برای کاهش یا جلوگیری از تهدیدی جدی و قریب الوقوع
نسبت به سالمتی ،ایمنی یا رفاه فردی می باشد.
مثال ها:




فرد جوان در خطر قریب الوقوع صدمه زدن به خودش قرار
دارد.
فرد جوان در خطر قریب الوقوع صدمه زدن به دیگران قرار
دارد.

سوابق پزشکی فرزندم در کجا نگهداری خواهد شد؟
سوابق پزشکی جزو دارایی کلینیک اصلی  GPشرکت کننده باقی
می ماند.
آیا  GPمی تواند درصورتیکه نیاز باشد ،فرزندم را به خدمات بهداشتی
دیگر ارجاع بدهد؟
بله .انتظار می رود که ارجاع ها بخش مهمی از این برنامه باشند .هماهنگ
کننده و پرستار برنامه مدرسه با  GPو فرزندتان همکاری می کنند تا در
صورت نیاز به ارجاع در حمایت از او به او کمک نمایند .در موارد
خاصی ،ممکن است در این موارد ارجاع با شما نیز مشورت بشود و شما
نیز در جریان قرار بگیرید.
اگر فرزندم از قبل  GPداشته باشد چطور می شود؟
اگر فرزندتان  GPدر حال حاضر دارد ولی ترجیح می دهد که GP
مدرسه اش را ببیند ،سوابق پزشکی او را می توان منتقل کرد .این امر
آنچه را که در حال حاضر در اجتماع وسیع تر اتفاق می افتد ،بازتاب
می کند .این امر مهم بوده و مورد تشویق است تا مراقبت پیوسته در بین
تمامی ارائه دهندگان خدمات سالمتی که جوان به نزدشان می رود ،ترویج
شود.
اگر فرزندتان زیر سن قانونی و بالغ است ،او می تواند به انتقال سوابق
پزشکی اش رضایت بدهد.
اگر فرزندتان زیر سن قانونی بوده و بالغ نیست ،شما می توانید به انتقال
سوابق پزشکی فرزندتان رضایت بدهید.
 GPچه خدماتی را ارائه می دهد؟
GPهای شرکت کننده در برنامه پزشکان در مدارس همان خدماتی را
ارائه می دهند که  GPها در اجتماع ارائه می کنند ،که شامل مدیریت
سالمتی جسمی ،سالمت روانی و موارد مربوط به سالمت جنسی و تولید
مثلی می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.education.vic.gov.au/about/programs/health
/pages/doctors-secondary-schools.aspx
یا هر گونه سوالی را به آدرس پزشکان در دبیرستان ها:
 doctors.in.schools@edumail.vic.gov.auایمیل کنید.

مطابق با این تعهدات مربوط به حریم خصوصی ،کارکنان مدرسه زمانی
که فرزندتان به نزد  GPمی رود را افشا نمی کنند ،مگر آنکه با رضایت
فرزندتان باشد یا دالیل قانونی دیگری برای افشای این اطالعات وجود
داشته باشد.
چه زمانی فرزندم می تواند کارت مدیکر برای خود بگیرد؟
جوانان می توانند برای کارت مدیکر خود هنگامی که  15ساله می شوند،
درخواست بدهند .آنها باید فرم درخواست را تکمیل کرده و مدارک
شناسایی مانند کارت دانش آموزی یا گواهی تولد و همچنین مشخصات
کارتی را که نامشان از آن منتقل می شود را ارائه بدهند.
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