المسجل
الصحي غير
مدونة السلوك للممارس
ّ
ّ
مع ّدة طبقا ً لـ ) Public Health Regulation 2012تنظيم الصحّ ة العامة لعام  ،(2012جدول .3

 1التعريفات
في مدونة السلوك ھذه:

يحمل مصطلحا الممارس الصحّ ي والخدمة الصحّ يّة نفس معنياھما كما وردا في ) Health Care Complaints Act 1993قانون شكاوى
الرعاية الصحيّة لعام .(1993
ملحوظة .يعرّ ف  Health Care Complaints Act 1993ھذين المصطلحين كالتالي:
يعني مصطلح الممارس الصحّ ي شخصا ً طبيعيا ً يقدّم خدمة صحّ يّة )سواء كان الشخص مسجّ الً طبقا ً

لـ ) Health Practitioner Regulation National Lawالقانون الوطني لتنظيم الممارسين الص ّحيّين( أم ال(
تشمل الخدمة الصحّ يّة الخدمات التالية ،سواء تم تقديمھا كخدمات عامة أو خاصة:
)أ( الخدمات الط ّبيّة وخدمات المستشفيات والخدمات التمريضيّة وخدمات القبالة
)ب( خدمات صحّ ة األسنان
)ج( خدمات الصحّ ة العقليّة
)د( الخدمات الصيدالنيّة
)ھـ( خدمات اإلسعاف
)و( الخدمات الصحّ يّة المجتمعيّة
)ز( خدمات التوعية الصحّ يّة
)ح( خدمات الرعاية الضروريّة لتحقيق أي من الخدمات المشار إليھا في الفقرات )أ( إلى )ز(
)ط( الخدمات المقدّمة فيما يتعلق بالممارسات الصحيّة وممارسات اإلشعاع الطبي للسكان األصليين وسكان جزر مضيق تورس،
)ي( خدمات الطب الصيني واختصاصيّي العمود الفقري والعالج المھني واختصاصيّي قياس البصر واختصاصيّي تقويم العظام واختصاصيّي
العالج الطبيعي واختصاصيّي األقدام وعلماء النفس،
)ي (1الخدمات المقدّمة من ِقبَل صيدل ّيي البصريات واختصاصيّي التغذية والمدلّكين والمعالجين الطبيعيّين والمعالجين بالوخز باإلبر الصينيّة
ومعالجي النطق واختصاصيّي أمراض السمع واختصاصيّي فحص السمع،
)ك( الخدمات المقدّمة في ميادين رعاية صحّ يّة بديلة أخرى
)ك (1خدمات الطبّ الشرعي
)ل( أية خدمة تقررھا التشريعات كخدمة ص ّحيّة بموجب ) Health Care Complaints Act 1993قانون شكاوى الرعاية الصحيّة لعام .(1993

 2تطبيق مدونة السلوك
تنطبق مدونة السلوك ھذه على تقديم الخدمات الصحّ يّة من ِقبَل:
)أ( الممارسين الصحّ يّين غير الخاضعين لخطة التسجيل طبقا ً للقانون الوطني لتنظيم الممارسين الصحّ يّين )ھذا يشمل الممارسين الصحّ يّين الملغى
تسجيلھم( ،و
)ب( الممارسين الصحّ يّين المسجّ لين طبقا ً للقانون الوطني لتنظيم الممارسين الص ّحيّين الذين يقدّمون خدمات صحّ يّة غير متصلة بتسجيلھم.

الصحي الزبائن ماديا ً
 10يجب أال يستغل الممارس
ّ
) (1يجب أال يقبل الممارس الصحّ ي اإلغراءات الماليّة أو الھدايا لقاء إحالة زبائنه لممارسين صحّ يّين آخرين أو لموردي األدوية أو الخدمات
أو األدوات العالجيّة.
) (2يجب أال يعرض الممارس الصحّ ي إغراءات ماليّة أو ھدايا لقاء إحالة ممارسين صحّ يّين آخرين الزبائن إليه.
) (3يجب أال يقدّم الممارس الصحّ ي الخدمات أو العالجات للزبائن ما لم تكن مصممة للحفاظ على صحّ ة أو رفاھة الزبائن أو تحسينھا.

إكلينيكي للعالجات
الصح ّيين امتالك أساس
 11يجب على الممارسين
ّ
ّ
يجب أال يشخص أو يعالج الممارس الصحّ ي مرضا ً أو حالة دون توفر أساس إكلينيكيّ كاف.

الصح ّيون معلومات مضللة لزبائنھم
 12يجب أال يعطي الممارسون
ّ
) (1يجب أال يستخدم الممارس الصحّ ي أي شكل من أشكال التضليل أو التحريف فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي يقدّمھا أو فيما يتعلق
بمؤھالته أو تدريبه أو انتساباته المھنيّة.
) (2يجب أن يقدّم الممارس المھني معلومات صادقة فيما يتعلق بمؤھالته وتدريبه وانتساباته المھنيّة إن سأله الزبون عن ھذه المسائل.
) (3يجب أال يقوم الممارس الصحّ ي بادّعاءات ،سواء مباشرة أو في مواد إعالنيّة أو دعائيّة ،بشأن فعاليّة العالجات أو الخدمات المقدّمة ما لم
يمكن إقامة الدليل على ھذه االدّعاءات.

الصح ّيون عالقات جنس ّية أو عالقات
 13يجب أال يقيم الممارسون
ّ
شخص ّية غير الئقة مع الزبون
) (1يجب أال يقيم الممارس الصحّ ي عالقة جنسيّة أو أيّة عالقة شخصيّة حميمة أخرى مع الزبون.
) (2قبل إقامة عالقة جنسيّة أو عالقة شخصيّة حميمة أخرى مع زبون سابق ،على الممارس الصحّ ي التأكد من مرور فترة مناسبة على إتمام
عالقتھما العالجيّة.

الصح ّيين االلتزام بقوانين الخصوص ّية ذات الصلة
 14على الممارسين
ّ
يجب على الممارسين الصحّ يّين االلتزام بتشريعات الوالية أو الكمنولث ذات الصلة المتعلقة بمعلومات زبائنھم الصحّ يّة ،بما في ذلك قانون
الخصوصيّة لعام  1988للكمنولث وقانون خصوصيّة السجالت والمعلومات الصحيّة لعام .2002

الصح ّيين االحتفاظ بسجالت مناسبة
 15على الممارسين
ّ
يجب أن يحتفظ الممارس الصحّ ي بسجالت إكلينيكيّة دقيقة ومقروءة وحديثة عن كل استشارة لكل زبون.

الصح ّيين الحصول على تأمين مناسب
 16على الممارسين
ّ

ملحوظة .قد يكون على الممارسين الصحّ يّين الوفاء بمتطلبات أخرى ذات صلة بتقديم الخدمات الصحّ يّة التي تنطبق عليھا ھذه المدونة ،تشمل
على سبيل المثال المتطلبات التي يفرضھا البند  A2من القانون وتشريعات القانون المتصلة بإجراءات اختراق الجلد.

يجب أن يتأكد الممارس الصحّ ي من وجود ترتيبات مناسبة بشأن التأمين التعويضي بالنسبة لعيادته.

الصح ّيين تقديم الخدمات بأسلوب آمن وأخالقي
 3على الممارسين
ّ

صح ّيين مع ّينين عرض مدونة السلوك ومعلومات أخرى
 17على ممارسين ّ

) (1يجب أن يقدّم الممارس الصحّ ي الخدمات الصحّ يّة بأسلوب آمن وأخالقي.
) (2دون انتقاص للمادة الفرعيّة ) ،(1يجب أن يلتزم الممارسون الصحّ يّون بالمبادىء التالية:
صصه،
)أ( يجب أن يحافظ الممارس الصحّ ي على الكفاءة المطلوبة في مجال تخ ّ
)ب( يجب أال يقدّم الممارس الصحّ ي رعاية صحّ يّة خارج نطاق خبرته أو تدريبه،
)ب (1يجب أال يقدّم الممارس الصحّ ي خدمات ليس مؤھالً لتقديمھا،
)ب (2يجب أال يستغل الممارس الصحّ ي حمله لمؤھالت معينة في تضليل أو خداع زبائنه فيما يتصل بكفاءته في مجال ممارسته أو قدرته
على تقديم العالج،
)ج( يجب أال يصف الممارس الصحّ ي سوى العالجات أو التطبيقات التي تفي باحتياجات الزبون،
)د( يجب أن يدرك الممارس الصحّ ي حدود العالج الذي يمكنه تقديمه وأن يحيل الزبائن لممارسين صحّ يّين أكفاء آخرين حين تستدعي
الظروف ھذا،
)ھـ( يجب أن يوصي الممارس الصحّ ي لزبائنه بأن يسعوا للحصول على آراء وخدمات إضافيّة عندما يكون ذلك مناسبا ً،
)و( يجب أن يساعد الممارس الصحّ ي زبائنه في العثور على احترافيّي رعاية صحّ يّة مناسبين آخرين إن تطلب األمر ھذا وكان ممكنا ً عملياً،
)ز( يجب أن يشجع الممارس الصحّ ي زبونه على إعالم طبيبه المعالج )إن وُ ِجد( بالعالجات التي يتلقاھا،
)ح( يجب أن يكون لدى الممارس الصحّ ي فھم دقيق أليّة تفاعالت مناوئة بين العالجات واألدوية التي يقدّمھا أو يصفھا وأيّة أدوية أو
عالجات أخرى ،سواء كانت موصوفة طبّيا ً أم ال ،يعرف الممارس الصحّ ي أن الزبون يتلقاھا أو يخضع لھا،
)ط( يجب أن يتأكد الممارس الصحّ ي من توفر اإلسعافات األوليّة المناسبة للتعامل مع أي حادث قد ينشأ أثناء استشارة الزبون،
)ي( يجب أن يحصل الممارس الصحّ ي على المساعدة الطارئة المناسبة )على سبيل المثال ،من خدمة اإلسعاف( في حالة وقوع أي حادث
خطير أثناء استشارة الزبون.

الصح ّيون الذين تم تشخيص حالة ط ّب ّية معدية لديھم
 4الممارسون
ّ
) (1يجب على الممارس الصحّ ي الذي تم تشخيص حالة ط ّبيّة لديه يمكن أن تنتقل للزبائن أن يتأكد من أنه يمارس المھنة بأسلوب ال يعرض
الزبائن للخطر.
) (2دون انتقاص للمادة الفرعيّة ) ،(1على الممارس الصحّ ي الذي تم تشخيص حالة ط ّبيّة لديه يمكن أن تنتقل للزبائن الحصول على
المشورة من ممارس طبّي مناسب بشأن الخطوات التي يجب اتخاذھا لتعديل أسلوب ممارسته لتجنب احتمال نقل تلك الحالة للزبائن
واتباع ھذه المشورة.

الصح ّيون اإلبراء من أمراض خطيرة مع ّينة
 5يجب أال يدّعي الممارسون
ّ
) (1يجب أال يعلن الممارس الصحّ ي عن نفسه كمؤھل أو قادر أو مستعد لإلبراء من السرطان واألمراض المميتة األخرى.
) (2من حق الممارس الصحّ ي ادّعاء قدرته أو استعداده لعالج أو تخفيف أعراض ھذه األمراض إذا كان باإلمكان إقامة الدليل على ھذا االدّعاء.

الصح ّيين اتخاذ التدابير الوقائ ّية القياس ّية للسيطرة
 6على الممارسين
ّ
على العدوى
) (1يجب على الممارس الصحّ ي اتخاذ التدابير الوقائيّة القياسيّة للسيطرة على العدوى في عيادته.
) (2دون انتقاص للمادة الفرعيّة ) ،(1يجب على الممارس الصحّ ي الذي يجري إجراء يتضمّن اختراق الجلد بالمعنى المنصوص عليه
بالقسم  (3) 51من القانون أن يلتزم باألنظمة ذات الصلة طبقا ً للقانون والخاصة بإتمام اإلجراء.
ملحوظة .يحدد القانون إجراء اختراق الجلد كأي إجراء )سواء كان طبيا ً أم ال( ينطوي على اختراق الجلد )مثل الوخز باإلبر أو الوشم أو
ثقب األذن أو إزالة الشعر( ،ويشمل أي إجراء أعلنت التشريعات كونه إجرا ًء الختراق الجلد ،ولكن ال يشمل التعريف ما يلي:
)أ( أي إجراء يتم مِن ِقبَل ممارس ص ّحي مسجّ ل طبقا ً للقانون الوطني لتنظيم الممارسين الصحّ يّين ،أو مِن ِقبَل شخص يتصرف طبقا ً لتوجيه
ممارس ص ّحي مسجّ ل أو تحت إشرافه ،في سياق تقديم خدمة صح ّية ،أو
)ب( أي إجراء أعلنت التشريعات عدم كونه إجرا ًء الختراق الجلد.

 7السلوك المناسب بشأن المشورة العالج ّية
) (1يجب أال يحاول الممارس الصحّ ي إثناء الزبائن عن السعي للحصول على العالج لدى ممارس طبّي مسجّ ل أو االستمرار فيه.
) (2يجب أن يتقبل الممارس الصحّ ي حق زبائنه في اتخاذ قرارات واعية بشأن رعايتھم الصحّ يّة.
) (3يجب أن يتواصل ويتعاون الممارس الصحّ ي مع زمالئه واآلخرين من ممارسي الرعاية الصحّ يّة ووكاالتھا لتحقيق مصلحة زبائنه العليا.
) (4على الممارس الصحّ ي الذي يساوره قلق شديد تجاه العالج الذي يتلقاه أي من زبائنه من ممارس صحّ ي آخر أن يحيل المسألة
إلى ) Health Care Complaints Commissionمفوضيّة شكاوى الرعاية الصحّ يّة(.

الصح ّيين عدم ممارسة المھنة تحت تأثير الكحول
 8على الممارسين
ّ
أو المخدّرات
) (1يجب على الممارس الصحّ ي عدم الممارسة تحت تأثير الكحول أو المخدّرات المحظورة قانونا ً.
) (2يجب أن يحصل الممارس الصحّ ي الذي يتلقى دواء موصوفا ً طبّيا ً على النصح من الممارس الصحّ ي الذي وصفه بشأن تأثير الدواء على
قدرته على ممارسة المھنة ويجب أن يمتنع عن معالجة الزبائن في الظروف التي تضعف فيھا قدرته أو قد تكون عرضة للضعف.

الصح ّيون المھنة بينما يعانون من حاالت
 9يجب أال يمارس الممارسون
ّ
بدن ّية أو عقل ّية محدّدة
يجب أال يمارس الممارس الصحّ ي المھنة بينما يعاني من ضعف أو عجز أو حالة أو اضطراب بدني أو عقلي )يشمل ھذا إدمان الكحول أو
عقار ما ،سواء كان موصوفا ً طبّيا ً أم ال( يؤثر بشكل ضار ،أو من المرجح أن يؤثر بشكل ضار ،على قدرته على ممارسة المھنة أو يعرض
زبائنه لخطر اإليذاء.

) (1يجب أن يعرض الممارس الصحّ ي نسخة من كل من الوثائق التالية في جميع المنشآت التي يمارس فيھا مھنته:
)أ( مدونة السلوك ھذه
)ب( وثيقة تعطي معلومات عن الطريقة التي يمكن بھا للزبائن التقدّم بشكاوى إلى  ،Health Care Complaints Commissionبحيث
تكون الوثيقة في صيغة معتمدة من ِقبَل المدير العام.
) (2يجب أن يتم عرض نسخ من ھذه الوثائق بأساليب وأماكن تجعلھا سھلة الرؤية للزبائن الذين يدخلون المنشآت المعنيّة.
) (3ھذه المادة ال تنطبق على أي من المنشآت التالية:
)أ( منشآت أيّة ھيئة داخل نظام الصحّ ة العامة )حسب تعريفھا في القسم  6من ،(Health Services Act 1997
)ب( المنشآت الصحيّة الخاصة )حسب تعريفھا في ،(Private Health Facilities Act 2007
)ج( منشآت خدمة اإلسعاف بوالية نيو ساوث ويلز )حسب تعريفھا في ،(Health Services Act 1997
)د( منشآت موفري الخدمة المعتمدين )في نطاق المعنى المنصوص عليه في  Aged Care Act 1997الخاص بالكمنولث(.

 18بيع وتوريد األجھزة البصرية
) (1يجب أال يبيع الممارس الصحّ ي أو يورّ د جھازاً بصريا ً )بخالف العدسات الالصقة التجميليّة( ألحد ما لم يفعل ذلك وفقا ً لوصفة من شخص
مخوّ ل له وصف الجھاز البصري طبقا ً للقسم  122من القانون الوطني لتنظيم الممارسين الصحّ يّين.
) (2يجب أال يبيع الممارس الصحّ ي أو يورّ د عدسات الصقة ألحد ما لم يكن الممارس الصحّ ي:
)أ( يحمل ترخيصا ً بموجب ) Optical Dispensers Act 1963قانون الصيدليّين البصريّين لعام  (1963قبل إلغائه مباشرة ،أو
)ب( يحمل شھادة المستوى الرابع في الصيدلة البصريّة أو ما يعادلھا.
) (3يجب على الممارس الصحّ ي الذي يبيع أو يورّ د عدسات الصقة لشخص أن يزود ھذا الشخص بمعلومات مكتوبة حول االعتناء بالعدسات
الالصقة والتعامل معھا ووضعھا ،بما في ذلك النصح حول ردود الفعل السلبيّة المحتملة لوضع العدسات الالصقة.
) (4ھذه المادة ال تنطبق على بيع أو توريد ما يلي:
)أ( العدسات المكبّرة المحمولة باليد،
)ب( العدسات التصحيحيّة المصممة لالستخدام في أقنعة الغوص أو نظارات السباحة الواقية فقط،
)ج( النظارات الجاھزة:
) (iالمصممة لتخفيف آثار ضعف البصر في الشيخوخة فقط ،و
) (iiالتي تتضمن عدستين متساويتين في القوة ،بقوة زائد واحد ديوبتر أو أكثر ولكن ال تزيد عن زائد  3.5ديوبتر.
) (5في ھذه المادة:
تعني العدسات الالصقة التجميليّة العدسات الالصقة غير المصممة لتصحيح أو عالج أو تخفيف أي شذوذ أو عيب في االنكسار البصري.
يحمل مصطلح الجھاز البصري نفس معناه كما ورد في القانون الوطني لتنظيم الممارسين الصحّ يّين.

الصح ّية؟
ھل أنت قلق بشأن رعايتك
ّ

تحدد مدونة السلوك للممارسن الصحّ يّين غير المسجّ لين ما يمكنك أن تتوقعه من موفر
الخدمة لك .إن كنت قلقا ً بشأن الخدمة الصحّ يّة التي قُدّمت لك أو لقريبك ،تحدث
للممارس على الفور .يحاول موفر الخدمة الصحّ يّة في معظم الحاالت حل المسألة.

إن لم ترض باستجابة موفر الخدمة فاتصل بخدمة االستعالمات الخاصة
بـ ) Health Care Complaints Commissionمفوضيّة شكاوى الرعاية
الصحّ يّة( من أجل مناقشة سريّة على الرقم  (02) 9219 7444أو على رقم
االتصال المجاني  .1800 043 159إن كانت شكواك بشأن اعتداء جنسي أو بدني
أو تتصل بالصحّ ة أو السالمة المباشرة لشخص ما ،يجب أن تتصل بالمفوضيّة على الفور.

ما ھي Health Care Complaints Commission؟
) Health Care Complaints Commissionمفوضيّة شكاوى الرعاية الصحّ يّة( ھي ھيئة مستقلة تعالج الشكاوى الخاصة
بالخدمات الصحّ يّة لحماية صحّ ة الجمھور وسالمته.

الخدمة بلغات أخرى
تستخدم المفوضيّة خدمات ترجمة شفھيّة لمساعدة من لغتھم األولى ليست اإلنجليزيّة .إن كنت بحاجة لمترجم شفھي
فالرجاء االتصال بخدمة الترجمة الشفھيّة والخطيّة ) (TIS Nationalعلى الرقم  131 450واطلب أن يتم توصيلك
بـ  Health Care Complaints Commissionعلى الرقم ) 1800 043 159من التاسعة صباحا ً حتى الخامسة مساء من
االثنين للجمعة(

المزيد من المعلومات
للحصول على المزيد من المعلومات بشأن  Health Care Complaints Commissionالرجاء تفقد الموقع
www.hccc.nsw.gov.au

اتصل بـ Health Care Complaints Commission
عنوان المكتبLevel 13, 323 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000 :
العنوان البريديLocked Mail Bag 18, STRAWBERRY HILLS NSW 2012 :
رقم الھاتف(02) 9219 7444 :
رقم الفاكس(02) 9281 4585 :

رقم االتصال المجاني بوالية نيو ساوث ويلز1800 043 159 :
البريد اإللكترونيhccc@hccc.nsw.gov.au :

على مستخدمي الطابعة الھاتفيّة االتصال بالرقم (02) 9219 7555

