
807478 Sep 28-22 Page 1 of 2

VIRTUAL CARE
نظرة عامة عىل الرعاية االفرتاضية

تسمح لك الزيارة االفرتاضية بلقاء مقدم رعايتك الصحية وأنت يف بيتك.  سيقرر مقدم رعايتك الصحية إذا كنت مرشًحا جيًدا.
1. كمبيوتر )كامريا ويب وسامعات وميكروفون( أو جهاز لوحي أو هاتف ذيك ستحتاج ما ييل:  

2. وصلة إنرتنت مَؤّمنة وموثوقة   
3. حساب بريد إلكرتوين   

 أخرب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا مل يكن لديك األشياء املذكورة أعاله. ميكنك أن تطلب من مقدم الرعاية الصحية حجز 
غرفة الرعاية الصحية عن بُعد  Telehealth Room يف موقع محيل.

  بعض أنواع الفحوصات البدينة ليست ممكنة يف حالة الرعاية االفرتاضية.  كام أن الرعاية االفرتاضية ليست بدياًل عن الرعاية 
العاجلة.  إذا كانت لديك أية أسئلة، برجاء االتصال مبقدم رعايتك الصحية.

البنود التي توفرها
☐  بطاقة خدمات بريتيش كولومبيا الخاصة بك 	

)بطاقة الرعاية(
☐ قامئة األدوية والفيتامينات واملكمالت	
☐ اسم ومكان الصيدلية التي تتعامل معها 	
☐ املالحظات عىل تاريخك الطبي وأعراضك	
☐ قامئة األسئلة التي تريد أن تسألها	
☐ قلم وورقة لتدوين املالحظات 	
☐ رقم هاتف مقدم رعايتك الصحية أو مكتبه	

أثناء زيارتك االفرتاضية
☐ سيقوم مقدم الرعاية الصحية بتعريف أي أحد حارض 	

معه يف مكاملة الفيديو، وسيُطلب منك أن تفعل نفس 
اليشء

☐ سيتم سؤالك عن مكانك الحايل ورقم هاتفك يف حالة 	
الطوارئ الصحية أو إذا قُِطعت الزيارة االفرتاضية

☐ اطرح أسئلتك وتحدث عن احتياجاتك مثلام هي الحال يف 	
أية زيارة شخصية مبارشة

☐ قم بإعداد خطة رعاية مع مقدم رعايتك الصحية:	
☐ كيفية إدارة أعراضك	
☐  إحاالتك إىل فحوص الدم واألدوية التي ترصف بتذكرة 	

طبية والربامج األخرى أو مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين
☐ متى تحتاج املتابعة	
☐  ماذا تفعل لو تغريت حالتك	

نصائح للزيارة الجيدة

إذا لزم األمر، قم برتتيب أن يتواجد معك 
أحد أفراد األرسة أو مقدم رعاية

اخرت مكانًا جيد اإلضاءة ومنعزاًل حيث 
ميكنك التحدث بحرية

أزل كافة األشياء التي ميكن أن تشتتك 
وتأكد أنه لن يتم إزعاجك

ضع الكامريا يف مستوى عينيك

تأكد من أن جهازك مشحون أو متصل 
بالكهرباء

سّجل الدخول عىل موعدك قبله بخمس أو 
عرش دقائق للسامح بوقت للحصول عىل 

املساعدة يف املسائل التقنية

تحدث بصوت طبيعي.  ارفع مستوى 
الصوت إذا مل يكن بوسعك أن تسمع 

طبيبك

استخدم اتصاال سلكيًا باإلنرتنت أو خدمة 
واي فاي مؤّمنة لتجنب احتامل دفع رسوم 

مقابل استهالك البيانات

ميكنك أن تقرر يف أي وقت أنك ال تريد 
زيارة افرتاضية.  اسأل مقدم رعايتك الصحية 

عن الرتتيبات البديلة.

https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology/virtual-care-services#:~:text=Site%2Dbased%20virtual%20care%20(Telehealth)
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هل توجد تكلفة مقابل الزيارة 
االفرتاضية؟

ال توجد تكلفة بالنسبة للمقيمني يف بريتيش كولومبيا 
الذين تغطيهم خطة الخدمات الطبية )MSP(.  لكنك 

مسؤول عن أية تكاليف بيانات تتكبدها عن طريق مقدم 
خدمة اإلنرتنت الذي تتعامل معه.

هل ميكن إعطاء أدوية جديدة ترصف 
بتذكرة طبية أو إعادة تعبئتها أثناء 

الزيارة االفرتاضية؟
ميكن لألطباء أو مامريس التمريض أن يرسلوا التذكرة 
الطبية باألدوية إىل الصيدلية التي تتعامل معها وفًقا 
لتقديرهم الخاص.  لذا، اجعل اسم الصيدلية ومكانها 

جاهزين.

هل الزيارات االفرتاضية مؤّمنة؟
خصوصيتك هامة بالنسبة لنا.  نختار تطبيقات تتوافق مع 

قانون حرية املعلومات وحامية الخصوصية. يتم تشفري 
الصوت والفيديو. ويتم اتباع أفضل املامرسات. ال يتم تسجيل 

املقابالت االفرتاضية.

ال وجود لألمن املثايل الكامل.  ال ميكننا أن نتحكم فيام يحدث 
يف املعلومات فور أن يتم تخزينها: 

☐ عىل جهازك	
☐ من قبل مقدمي خدمات االتصاالت الالسلكية	
☐ من قبل مقدمي الربمجيات أو التطبيقات	

كيف نستطيع أن نجعل الزيارة 
االفرتاضية أكرث أمًنا؟

استخدم مامرسات اإلنرتنت اآلمنة، مبا يف ذلك:

استخدم شبكة واي فاي مؤّمنة ومحمية بكلمة 
مرور، وليس شبكات الواي فاي العمومية

استخدم برمجيات محّدثة ملكافحة الفريوسات 
والربمجيات الضارة 

ال تقم بتنزيل التطبيقات إال من املصادر 
املوثوق بها 

تأكد من أن تطبيقك محّدث

كن عىل دراية بإعدادات اإلذن يف كل 
التطبيقات عىل جهازك

دعم الرعاية االفرتاضية
1-844-870-4756

خدمات الرعاية االفرتاضية: للمرىض

https://www.interiorhealth.ca/health-and-wellness/accessing-care-through-technology

