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 عن مذكرة المعلومات نموذج

االلتزام بمذكرة المعلومات  (CeGIDD) والكشف والتشخيصلالستعالم ينبغي على المراكز المجانية 

 :(الذين يرتادون المركز التالية )تُترجم إلى اللغات األكثر استعماالً من قبل المراجعين

 (VIHلمناعة المكتسبة )" أنتم في مركز مجاني لالستعالم والكشف والتشخيص عن مرض نقص ا
 (.CeGIDD)واألمراض المنقولة جنسيا التهاب الكبد الفيروسي و

كتمان  المقدمة في هذه المراكز مجانية كما يمكنكم االختيار بيناالستشارات الطبية العالجات وإن 
 الهوية من عدمه حسب رغبتكم:

، يتوجب عليكم ة تحت اسم المستفيدبمعنى آخر، مدرجأو ال تخضع لكتمان الهوية إذا اخترتم رعاية  -
إثباتها )االسم واللقب والمعلومات الشخصية  التي ينبغي عليكم إعطاء معلومات حول هويتكم

باإلشارة إلى هويتكم ضمن شروط تضمن احترام السرية وال األخرى...(. يُحتفظ بسجلكم الطبي 
 عليه؛ االطالعاألطر الطيبة يمكن ألحد غير 

، لن تكونوا مجبرين على ذكر هويتكم )االسم واللقب والمعلومات فاظ على السريةحإذا اخترتم ال -
ن من التعرف عليكم. ينبغي مك  ال يُ  رقم سريالشخصية األخرى...(. يُحتفظ بسجلكم الطبي تحت 

وتقديم  عليكم االحتفاظ بهذا الرقم الذي سيطلب منكم عند كل استشارة للولوج إلى ملفكم الطبي
الذي  عامل في مجال الصحةالالطبيب )أو تولى عند االستشارة األولى، سي متابعة الطبية.الرعاية وال

بإمكانكم رفع السرية في أي مرحلة وبجميع الوسائل. بيد أنه توجد  أنه ( إبالغكمتم تعيينه لهذا الغرض
إذا كانت لديكم  األولى قترح عليكم رفع السرية بموافقتكم، إما خالل االستشارةبعض الحاالت حيث ي  

أو  "ب"( أو التهاب الكبد من نوع VIHأعراض تشير إلى إصابتكم بمرض نقص المناعة المكتسبة )
على ضوء نتائج االختبارات  ،ألمراض المنقولة جنسيا أو في استشارة الحقةأو مرض من ا "ج"

شأنها أن تسرع عملية من  عيلكم الطبيب ارفع السرية الذي يقترحهعلى  الموافقة التي أجريتموها. إن
سيكون من السهل إعطائكم العالج وإجراء التطعيم والفحص الطبي التكميلي أو  الرعاية الطبية.

 توجيهكم إلى قسم أو طبيب آخر.

اخترتم إعطاء المعلومات حول هويتكم. ، سيسألكم الطبيب ما إذا اخترتم السرية أو االستشارة أثناء
 تغيير رأيكم خالل االستشارة األولى أو الحقا. مكليس عليكم تبرير اختياركم. يمكن

مرض نقص المناعة المكتسبة ختبار إذا اخترتم الحفاظ على السرية، يمكنكم على أية حال الخضوع ال
االستفادة من العالج دون الحاجة أيضًا . يمكنكم المنقولة جنسيا واألمراضوالتهابات الكبد الفيروسية 

سيطلعكم الطبيب على األقسام التي يمكنكم التوجه إليها من اجل  تكم.إلى إعطاء معلومات حول هوي
إذا  ال يمكنكم الحصول على التطعيم أو وصفة طبية لمنع الحمل، لكن الحصول على رعاية تكميلية.
 اخترتم الحفاظ على السرية.

يُحتفظ وبية بغض النظر عن اختياركم، يبقى ملفكم الطبي والمعلومات التي يتضمنها قيد السرية الط
 في ظروف تضمن احترام الخصوصية."به 

   


