
  

11/00/2012اإلصدار:    

ً الرعاٌةو معلومات لآلباء واألمهات :مقدم  
 أطباء فً المدارس الثانوٌة

 الموافقة والسرٌة
 

ً الحصول على   الرعاٌة الصحٌةمساعدة شباب/شابات فٌكتورٌا ف
أن الشباب ٌتلقون الدعم الصحً من حكومة فٌكتورٌا  تتأكد

 والمشورة والعالج الذي ٌحتاجون إلٌه لتحقٌق كامل إمكاناتهم.
 

 8.34أطباء فً المدارس الثانوٌة التً تبلغ قٌمتها وتنفذ مبادرة 
بتموٌل  االنتخاباتفً  الذي تعهّدت به ومةالحكلتزام إ ملٌون دوالر

مدرسة فً فٌكتورٌا لتوفٌر  011لحضور  (GPs) العامٌن اءألطبا
. المشورة الطبٌة والرعاٌة الصحٌة ألولئك الطالب األكثر احتٌاجا  

غرف حدٌثة مناسبة للغرض عند  أٌضا  المبادرة وستوفر هذه 

 الطلب.
 

ٌقدم هذا الكتٌب إجابات على األسئلة الشائعة حول الوصول إلى 

 هذا البرنامج.
 

 ً   للموافقة؟بالنسبة ما هو القانون الحال

ً من فً فٌكتورٌا القانون  واضح بشأن الموافقة على العالج الطب
 قبل طبٌب عام:

  ٌمكن للطالب الذٌن هم قاصرون ناضجون الموافقة على

 عالجهم الطبً.
  ن الموافقة ٌناضجغٌر لطالب الذٌن هم قاصرون ٌمكن لال

  .عالجهم الطبً یعل
، سٌقوم الطبٌب العام فً المجتمعممارسة كما هو الحال فً 

ً برنامج  الطبٌب أطباء فً المدارس الثانوٌة بتقٌٌم العام المشارك ف

فٌما ٌتعلق بالمسألة التً ٌسعى  ناضجا   ما إذا كان الشاب قاصرا  
 .بشأنهاللحصول على عالج طبً 

 

 ؟ما هو القاصر الناضج

سنة وٌعتبرون  11الناضجون هم من تقل أعمارهم عن  القاصرون
لتماس الرعاٌة الصحٌة والحصول علٌها من أجل إقادرٌن على 

إلعطاء الموافقة المستنٌرة، ٌجب أن ٌكون . الخاصة مشاكلهم
 من أجل ماذاج، على فهم ما ٌنطوي علٌه العال الشاب قادرا  

د. ٌجب على كفر ماذا هو مطلوب ولماذا ٌنطبق علٌهلو العالج،

ر المخاطر المرتبطة بالعالج وأن ٌكون على أن ٌقدّ  الشاب أٌضا  
عن عواقب عدم متابعة  بٌنة من الخٌارات األخرى المتاحة، فضال  

 العالج.
  

ٌّمكٌف     ؟قاصر ناضجالعام ما إذا كان الشخص الشاب  الطبٌب ٌق
ً  سٌعطًلطبٌب العام ما إذا كان عندما ٌقرر ا العالج الطب

  نظر فً:ٌ، سوف شاب/شابهل

 عمرال 
 النضج فً مجاالت أخرى من حٌاتهم 
 سواء كانوا ٌعٌشون فً المنزل مع الوالدٌن أو  - ٌةاالستقالل

 أنفسهم ٌدعمونمقدمً الرعاٌة، أو 

 خطورة العالج 
  ،فهم الشاب لسبب الحاجة إلى العالج، وما ٌنطوي علٌه

وخٌارات العالج، واألشٌاء التً قد تسوء )مثل اآلثار الجانبٌة 

 ، أو المضاعفات األخرى(، وعواقب عدم العالج.لألدوٌة
 

 ماذا لو كان طفلً قاصر غٌر ناضج؟
أطباء فً المدارس الثانوٌة"، ٌمكن ألي شاب فً حالة برنامج "

العام أن ٌفعل ذلك. سوف ٌقرر الطبٌب تحدٌد موعد مع  ٌرغب فً
فٌما ٌتعلق بالمسألة  ناضجا   العام ما إذا كان الشاب قاصرا   الطبٌب

. وقد ٌختلف التقٌٌم بشأن ما إذا ٌطلبون العالج الطبً بشأنهاالتً 
بالنسبة لقضاٌا مختلفة. على سبٌل  ناضجا   كان الشاب قاصرا  

بما فٌه الكفاٌة  الشاب ناضجا  بأن العام المثال، قد ٌقرر الطبٌب 

لٌتمكن من الموافقة على العالج لحالة صحٌة مثل الربو، ولكن قد 
بما فٌه الكفاٌة لمناقشة مخاطر وفوائد األدوٌة  ال ٌكون ناضجا  

 المضادة لالكتئاب.
غٌر  قاصرة /إبنتكمناضجاغٌر  قاصرا   إبنكمإذا قرر طبٌب عام أن 

 قبل تقدٌم العالج الطبً. معلى موافقتك، فسوف ٌحصل ناضجة
 

  هل ٌمكننً أن آتً إلى الموعد مع إبنً/إبنتً؟
 رفعتٌو ٌةأو مقدم الرعا ٌنمشارکة الوالد ٌعتشج ٌتمنعم، 

مصدر هام فإنكم  ٌةرعا ًأو مقدم كوالدٌن بأنكمالبرنامج 

ٌرون المشکلة التً  معالجةفً  إلبنكم/إبنتكمللمعلومات والدعم 
 .بشأنها العامالطبٌب 

 

  عام؟الطبٌب الرؤٌة  إلبنً/إبنتً ماذا لو لم أكن أرٌد

ومع المدرسة.  إبنكم/إبنتكممع  األمر على مناقشة ذلك مٌتم تشجٌعك
 ٌةالطالب فً سن المدرسة الثانو ٌععتبار جمإ ٌتم، سوعموما  

العام وسوف  الطبٌب ٌةتخاذ قرار لرؤإل ٌةالکفا ٌهبما ف ٌنناضج
ألغراض  ناضجا   العام ما إذا کان الطالب قاصرا   الطبٌب ٌقرر
ً  طلب مثلما هو . ٌنطبق هذا المبدأ للمشكلة المعروضةالعالج الطب

ً  ٌرون إبنكم/إبنتكمإذا كان  الحال    .عٌادة مجتمعٌة محلٌةالطبٌب ف

 

 ؟نً الطبٌب العامركهل سٌش

سٌكون هناك العدٌد من الظروف حٌث ٌكون من المرغوب فٌه أو 
 .المشاركة ملكبالنسبة الضروري 
، غٌر ناضجة قاصرة /إبنتكمناضجا  غٌر  قاصرا   إبنكمإذا لم ٌكن 

رك أحد الوالدٌن أو مقدم الرعاٌة أو شخص العام سٌش الطبٌبفإن 
 بالغ آخر مسؤول.

 

العام، قد  الطبٌبكقاصر ناضج من قبل  إبنكم/إبنتكمإذا تم تقٌٌم 
، مشاكلهملمعالجة  /لوحدهاوحدهل إبنكم/إبنتكمٌرى الطبٌب العام 

فً  معلى إشراكك إبنكم/إبنتكم الطبٌب العام ما ٌشجع ولكن غالبا  

والمسؤولٌة لدى الشباب رعاٌتهم. وٌساعد هذا النهج على بناء الثقة 
بٌن  مع الموازنة شباب،لٌصبحون بالغٌن وهم ٌنمون الصغار 

فً الرعاٌة الصحٌة  بنكم/إبنتكمإل لناشئاحق الالحاجة إلى احترام 
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 إبنكم/إبنتكم رعاٌةالمعقول بشأن المشاركة فً  مالسرٌة مع توقعك
  الصحٌة.

 

طبٌب لل إبنً/إبنتً تحت أي ظرف آخر سوف أكتشف عن زٌارة
  ؟العام

للحصول  ناضجا   ٌعتبر قاصرا   إبنكم/إبنتكمأن  العامطبٌب الإذا قرر 
ً المطلوب، ٌجب أن تبقى معلوماته الصحٌة  معلى العالج الطب
أو  إبنكم/إبنتكمسرٌة وال ٌمكن الكشف عنها إال إذا كان ذلك بموافقة 

 بموجب ا  به أو مطلوب إذا كان الكشف عن المعلومات مسموحا  
 القانون.

 
المعلومات الصحٌة وفٌما ٌلً أمثلة على متى ٌكون الكشف عن 

 بموجب القانون: ا  به أو مطلوب مسموحا  

 على الكشف. إبنكم/إبنتكم وافق 
 ضروري لمنع تهدٌد خطٌر على الصحة العامة أو  اإلفصاح

ٌكون لدى الشاب  على سبٌل المثال. - ٌةالسالمة أو الرفاه
 .البشرٌةالصحة والخدمات لدائرة  اإلخطار عنهمرض ٌجب 

 ٌل أو منع تهدٌد خطٌر ووشٌك على اإلفصاح ضروري لتقل

 ه أي شخص.ٌأو رفاه ةأو سالمصحة 

 أمثلة:

  إلٌذاء نفسه ٌكخطر وشفً الشاب. 
  ٌناآلخر إلٌذاء ٌكخطر وش فًالشاب. 

اللتزامات الخصوصٌة هذه، لن ٌكشف موظفو المدرسة عن  وفقا  

ما لم ٌكن ذلك بموافقة  العام زٌارة الطفل للطبٌبموعد 
أو أن هناك بعض األسباب القانونٌة األخرى لإلفصاح ، إبنكم/إبنتكم

 عن هذه المعلومات.
 

ر الخاصة ٌمٌدٌكالالحصول على بطاقة  بنً/إبنتًمتى ٌمكن إل
  بهم؟

اصة بهم خر ٌقدم بطلب للحصول على بطاقة مٌدٌكٌمكن للشباب الت
من العمر. ٌجب علٌهم تعبئة استمارة طلب  عاما   01عندما ٌبلغون 

وتقدٌم بطاقة تعرٌفٌة مثل بطاقة الطالب أو شهادة المٌالد، وكذلك 

 قلون منها.تتفاصٌل عن البطاقة التً ٌن
 

 ؟طبًإبنً/إبنتً الأٌن سوف ٌكون سجل 

األساسٌة  الطبٌب العام عٌادةة ملكا لستبقى السجالت الطبٌ
 المشاركة.

 

/إبنًتل ٌمكن للطبٌب العام ه إلى خدمات صحٌة أخرى  إحالة إبًن
 إلى ذلك؟ واإذا احتاج

من هذا البرنامج.  هاما   من المتوقع أن تكون اإلحاالت جزءا  نعم. 

المدرسة والممرضة مع الممارس  البرنامج فً سوف ٌعمل قائد
أي  للمساعدة فً دعمهم فً حالة الحاجة إلی إبنكم/إبنتكمالعام و
ً هذه  إشراككمو م. فً بعض الحاالت، قد تتم استشارتكةإحال ف

 . اإلحاالت
 

 طبٌب عام؟ ملدٌه إبنً/إبنتًماذا لو كان 

رؤٌة  ونطبٌب عام حالً ولكن ٌفضل ملدٌه إبنً/إبنتًإذا كان 

الطبٌة.  إبنكم/إبنتكم سجالت، ٌمكن نقل مالطبٌب العام فً مدرسته
ٌتم فً المجتمع األوسع. هذا أمر مهم و وهذا ٌعكس ما ٌجري حالٌا  

جمٌع مقدمً عبر ، بحٌث ٌتم تعزٌز استمرارٌة الرعاٌة تشجٌعه

 الخدمات الصحٌة التً ٌراها الشاب.
الموافقة على نقل  م، فٌمكنهناضجا   قاصرا   إبنكم/إبنتكمإذا كان 

 الطبٌة. متهالسج
موافقة على ال ممكنكإنه ٌ، فناضجا   قاصرا   إبنكم/إبنتكمإذا لم ٌكن 

 .الطبٌة إبنكم/إبنتكمسجالت نقل 
 

 ما هً الخدمات التً سٌوفرها الطبٌب العام؟

ً برنامج أ األطباء العامونسٌوفر  دارس الثانوٌة ملطباء فً اف
ً ا األطباء العامونوفرها ٌخدمات التً لللشباب نفس ا ، لمجتمعف

ً ذلك  بما وقضاٌا الصحة لعقلٌة الصحة البدنٌة والصحة ا معالجةف
 .الجنسٌة واإلنجابٌة

 
لمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة: 

http://www.education.vic.gov.au/about/programs/heal

schools.aspx-secondary-th/pages/doctors  

ً المدارس الثانوٌة مراسلة  أو : علىالبرٌد اإللكترونً  عبرأطباء ف
doctors.in.schools@edumail.vic.gov.au  أي  خصوصب

 أسئلة.
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