معلومات لآلباء واألمهات ومقدمً الرعاٌة :
أطباء فً المدارس الثانوٌة

الموافقة والسرٌة
مساعدة شباب/شابات فٌكتورٌا فً الحصول على الرعاٌة الصحٌة
تتأكد حكومة فٌكتورٌا من أن الشباب ٌتلقون الدعم الصحً
والمشورة والعالج الذي ٌحتاجون إلٌه لتحقٌق كامل إمكاناتهم.
وتنفذ مبادرة أطباء فً المدارس الثانوٌة التً تبلغ قٌمتها 8.34
ملٌون دوالر إلتزام الحكومة الذي تعهّدت به فً االنتخابات بتموٌل
األطباء العامٌن (  )GPsلحضور  011مدرسة فً فٌكتورٌا لتوفٌر
المشورة الطبٌة والرعاٌة الصحٌة ألولئك الطالب األكثر احتٌاجا.
وستوفر هذه المبادرة أٌضا غرف حدٌثة مناسبة للغرض عند
الطلب.
ٌقدم هذا الكتٌب إجابات على األسئلة الشائعة حول الوصول إلى
هذا البرنامج.
ما هو القانون الحالً بالنسبة للموافقة؟
القانون فً فٌكتورٌا واضح بشأن الموافقة على العالج الطبً من
قبل طبٌب عام:



ٌمكن للطالب الذٌن هم قاصرون ناضجون الموافقة على
عالجهم الطبً.
ال ٌمكن للطالب الذٌن هم قاصرون غٌر ناضجٌن الموافقة
علی عالجهم الطبً.

كما هو الحال فً ممارسة الطبٌب العام فً المجتمع ،سٌقوم
الطبٌب العام المشارك فً برنامج أطباء فً المدارس الثانوٌة بتقٌٌم
ما إذا كان الشاب قاصرا ناضجا فٌما ٌتعلق بالمسألة التً ٌسعى
للحصول على عالج طبً بشأنها.
ما هو القاصر الناضج؟
القاصرون الناضجون هم من تقل أعمارهم عن  11سنة وٌعتبرون
قادرٌن على إ لتماس الرعاٌة الصحٌة والحصول علٌها من أجل
مشاكلهم الخاصة .إلعطاء الموافقة المستنٌرةٌ ،جب أن ٌكون
الشاب قادرا على فهم ما ٌنطوي علٌه العالج ،من أجل ماذا
العالج ،ول ماذا هو مطلوب ولماذا ٌنطبق علٌه كفردٌ .جب على
الشاب أٌضا أن ٌق ّدر المخاطر المرتبطة بالعالج وأن ٌكون على
بٌنة من الخٌارات األخرى المتاحة ،فضال عن عواقب عدم متابعة
العالج.
كٌف ٌق ٌّم الطبٌب العام ما إذا كان الشخص الشاب قاصر ناضج؟
عندما ٌقرر الطبٌب العام ما إذا كان سٌعطً العالج الطبً
لشاب/شابه ،سوف ٌنظر فً:




العمر
النضج فً مجاالت أخرى من حٌاتهم
االستقاللٌة  -سواء كانوا ٌعٌشون فً المنزل مع الوالدٌن أو
مقدمً الرعاٌة ،أو ٌدعمون أنفسهم




خطورة العالج
فهم الشاب لسبب الحاجة إلى العالج ،وما ٌنطوي علٌه،
وخٌارات العالج ،واألشٌاء التً قد تسوء (مثل اآلثار الجانبٌة
لألدوٌة  ،أو المضاعفات األخرى) ،وعواقب عدم العالج.

ماذا لو كان طفلً قاصر غٌر ناضج؟
فً حالة برنامج " أطباء فً المدارس الثانوٌة"ٌ ،مكن ألي شاب
ٌرغب فً تحدٌد موعد مع الطبٌب العام أن ٌفعل ذلك .سوف ٌقرر
الطبٌب العام ما إذا كان الشاب قاصرا ناضجا فٌما ٌتعلق بالمسألة
التً ٌطلبون العالج الطبً بشأنها .وقد ٌختلف التقٌٌم بشأن ما إذا
كان الشاب قاصرا ناضجا بالنسبة لقضاٌا مختلفة .على سبٌل
المثال ،قد ٌقرر الطبٌب العام بأن الشاب ناضجا بما فٌه الكفاٌة
لٌتمكن من الموافقة على العالج لحالة صحٌة مثل الربو ،ولكن قد
ال ٌكون ناضجا بما فٌه الكفاٌة لمناقشة مخاطر وفوائد األدوٌة
المضادة لالكتئاب.
إذا قرر طبٌب عام أن إبنكم قاصرا غٌر ناضجا/إبنتكم قاصرة غٌر
ناضجة ،فسوف ٌحصل على موافقتكم قبل تقدٌم العالج الطبً.
هل ٌمكننً أن آتً إلى الموعد مع إبنً/إبنتً؟
نعمٌ ،تم تشجٌع مشارکة الوالدٌن أو مقدم الرعاٌة وٌعترف
البرنامج بأنكم كوالدٌن أو مقدمً رعاٌة فإنكم مصدر هام
للمعلومات والدعم إلبنكم/إبنتكم فً معالجة المشکلة التً ٌرون
الطبٌب العام بشأنها.
ماذا لو لم أكن أرٌد إلبنً/إبنتً رؤٌة الطبٌب العام؟
ٌتم تشجٌعكم على مناقشة ذلك األمر مع إبنكم/إبنتكم ومع المدرسة.
وعموما ،سٌتم إعتبار جمٌع الطالب فً سن المدرسة الثانوٌة
ناضجٌن بما فٌه الکفاٌة إل تخاذ قرار لرؤٌة الطبٌب العام وسوف
ٌقرر الطبٌب العام ما إذا کان الطالب قاصرا ناضجا ألغراض
طلب العالج الطبً للمشكلة المعروضةٌ .نطبق هذا المبدأ مثلما هو
الحال إذا كان إبنكم/إبنتكم ٌرون الطبٌب فً عٌادة مجتمعٌة محلٌة.
هل سٌشركنً الطبٌب العام؟
سٌكون هناك العدٌد من الظروف حٌث ٌكون من المرغوب فٌه أو
الضروري بالنسبة لكم المشاركة.
إذا لم ٌكن إبنكم قاصرا غٌر ناضجا/إبنتكم قاصرة غٌر ناضجة،
فإن الطبٌب العام سٌشرك أحد الوالدٌن أو مقدم الرعاٌة أو شخص
بالغ آخر مسؤول.
إذا تم تقٌٌم إبنكم/إبنتكم كقاصر ناضج من قبل الطبٌب العام ،قد
ٌرى الطبٌب العام إبنكم/إبنتكم لوحده/لوحدها لمعالجة مشاكلهم،
ولكن غالبا ما ٌشجع الطبٌب العام إبنكم/إبنتكم على إشراككم فً
رعاٌتهم .وٌساعد هذا النهج على بناء الثقة والمسؤولٌة لدى الشباب
الصغار وهم ٌنمون لٌصبحون بالغٌن شباب ،مع الموازنة بٌن
الحاجة إلى احترام الحق الناشئ إل بنكم/إبنتكم فً الرعاٌة الصحٌة
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السرٌة مع توقعكم المعقول بشأن المشاركة فً رعاٌة إبنكم/إبنتكم
الصحٌة.

ماذا لو كان إبنً/إبنتً لدٌهم طبٌب عام؟
إذا كان إبنً/إبنتً لدٌهم طبٌب عام حالً ولكن ٌفضلون رؤٌة
الطبٌب العام فً مدرستهمٌ ،مكن نقل سجالت إبنكم/إبنتكم الطبٌة.
وهذا ٌعكس ما ٌجري حالٌا فً المجتمع األوسع .هذا أمر مهم وٌتم
تشجٌعه  ،بحٌث ٌتم تعزٌز استمرارٌة الرعاٌة عبر جمٌع مقدمً
الخدمات الصحٌة التً ٌراها الشاب.
إذا كان إبنكم/إبنتكم قاصرا ناضجا ،فٌمكنهم الموافقة على نقل
سجالتهم الطبٌة.
إذا لم ٌكن إبنكم/إبنتكم قاصرا ناضجا ،فإنه ٌمكنكم الموافقة على
نقل سجالت إبنكم/إبنتكم الطبٌة.

وفٌما ٌلً أمثلة على متى ٌكون الكشف عن المعلومات الصحٌة
مسموحا به أو مطلوبا بموجب القانون:

ما هً الخدمات التً سٌوفرها الطبٌب العام؟
سٌوفر األطباء العامون فً برنامج أطباء فً المدارس الثانوٌة
للشباب نفس الخدمات التً ٌوفرها األطباء العامون فً المجتمع،
بما فً ذلك معالجة الصحة البدنٌة والصحة العقلٌة وقضاٌا الصحة
الجنسٌة واإلنجابٌة.



لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة:

تحت أي ظرف آخر سوف أكتشف عن زٌارة إبنً/إبنتً للطبٌب
العام؟
إذا قرر الطبٌب العام أن إبنكم/إبنتكم ٌعتبر قاصرا ناضجا للحصول
على العالج الطبً المطلوبٌ ،جب أن تبقى معلوماتهم الصحٌة
سرٌة وال ٌمكن الكشف عنها إال إذا كان ذلك بموافقة إبنكم/إبنتكم أو
إذا كان الكشف عن المعلومات مسموحا به أو مطلوبا بموجب
القانون.




وافق إبنكم/إبنتكم على الكشف.
اإلفصاح ضروري لمنع تهدٌد خطٌر على الصحة العامة أو
السالمة أو الرفاهٌة  -على سبٌل المثالٌ .كون لدى الشاب
مرض ٌجب اإلخطار عنه لدائرة الصحة والخدمات البشرٌة.
اإلفصاح ضروري لتقل ٌل أو منع تهدٌد خطٌر ووشٌك على
صحة أو سالمة أو رفاهٌه أي شخص.

أمثلة:



الشاب فً خطر وشٌك إلٌذاء نفسه.
الشاب فً خطر وشٌك إلٌذاء اآلخرٌن.

http://www.education.vic.gov.au/about/programs/heal
th/pages/doctors -secondary-schools.aspx

أو مراسلة أطباء فً المدارس الثانوٌة عبر البرٌد اإللكترونً على:
 doctors.in.schools@edumail.vic.gov.auبخصوص أي
أسئلة.

وفقا اللتزامات الخصوصٌة هذه ،لن ٌكشف موظفو المدرسة عن
موعد زٌارة الطفل للطبٌب العام ما لم ٌكن ذلك بموافقة
إبنكم/إبنتكم ،أو أن هناك بعض األسباب القانونٌة األخرى لإلفصاح
عن هذه المعلومات.
متى ٌمكن إلبنً/إبنتً الحصول على بطاقة المٌدٌكٌر الخاصة
بهم؟
ٌمكن للشباب الت قدم بطلب للحصول على بطاقة مٌدٌكٌر خاصة بهم
عندما ٌبلغون  01عاما من العمرٌ .جب علٌهم تعبئة استمارة طلب
وتقدٌم بطاقة تعرٌفٌة مثل بطاقة الطالب أو شهادة المٌالد ،وكذلك
تفاصٌل عن البطاقة التً ٌنتقلون منها.
أٌن سوف ٌكون سجل إبنً/إبنتً الطبً؟
ستبقى السجالت الطبٌ ة ملكا لعٌادة الطبٌب العام األساسٌة
المشاركة.
هل ٌمكن للطبٌب العام إحالة إبنً/إبنتً إلى خدمات صحٌة أخرى
إذا احتاجوا إلى ذلك؟
نعم .من المتوقع أن تكون اإلحاالت جزءا هاما من هذا البرنامج.
سوف ٌعمل قائد البرنامج فً المدرسة والممرضة مع الممارس
العام وإبنكم/إبنتكم للمساعدة فً دعمهم فً حالة الحاجة إلی أي
إحالة .فً بعض الحاالت ،قد تتم استشارتكم وإشراككم فً هذه
اإلحاالت.
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