
معلومات للعائالت

؟HERO Kids Registryما هو سجل األطفال 

ا عبارة عن نظام اختياري مجاني يتيح ألي عائلة في والية أوريغون مشاركة معلوماتها الهامة حول صحة طفلهHERO Kids Registryسجل األطفال 

الوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة، بحيث يكون لديهم EDوقسم الطوارئ بالمستشفى EMSيستطيع موفرو الخدمات الطبية الطارئة. أي طوارئقبل

.المعلومات التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها تماًما

؟HERO Kidsمن المستهدف بنظام 

للشباب الذين يعانون من مشكالت صحية على وجه الخصوص وهو مفيد (سنة26حتى سن )أي طفل في أوريغون أو شاب HERO Kidsيستهدف نظام 

.معقدة أو مزمنة، وألولئك الذين يعانون من إعاقات في النمو أو مشكالت تتعلق بالصحة العقلية

لماذا يتعيّن علّي تسجيل طفلي؟ 

EMS، فإنك تمنح موفري الخدمات الطبية الطارئة HERO Kidsمن خالل التسجيل في نظام . في حاالت الطوارئ، كل لحظة تكون لها قيمتها وأهميتها
ة المستجيبين على سبيل المثال، من شأن هذا مساعد. السبق في فهم التاريخ الطبي لطفلك، واالحتياجات الفريدة والدعم الفرديEDوقسم الطوارئ بالمستشفى 

.للطوارئ على معرفة ما إذا كان المريض الشاب غير قادر على الكالم

كيف يعمل النظام؟ 

الخاص بطفلك، أو يخبرهم أن الطفل HERO Kidsلضباط االتصال رقم معّرف سجل 911في حاالت الطوارئ، يعطي الشخص الذي يتصل برقم 1.

.مسجل وحسب

أن طفلك مسجل بالنظام، يمكنهم استدعاء المعلومات التي زودت EDوقسم الطوارئ بالمستشفى EMSبمجرد أن يعرف موفرو الخدمات الطبية الطارئة 2.

.Emergency Department Information Exchangeثانية، من خالل خل موفر خدمة سّري أو من خالل 90بها النظام في أقل من 

، وهل النظام آمن؟HERO Kids Registryاألطفال من الذي يمكنه الدخول إلى نظام سجل

:  لحماية الخصوصية والسرية، فإن األشخاص المذكورين أدناه فقط هم الذين يمكنهم الوصول إلى السجل

ولي األمر أو الوصي القانوني الذي يسّجل الطفل•

الشباب الذي يسجلون أنفسهم•

.(HIPAA)، والمدربون على االمتثال لقوانين الخصوصية الصحية HERO Kids Registryموظفو نظام السجل •
في مركز أوريغون الذين يقومون بعالج الطفلEDوقسم الطوارئ بالمستشفى EMSموفرو الخدمات الطبية الطارئة •
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.  في حاالت الطوارئ، كل لحظة تكون لها قيمتها وأهميتها
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من الذي يقوم بتحديث تسجيل طفلي في حال وجود أي تغيير؟

يقومون الشباب الذي يسجلون أنفسهم . حسب الحاجةHERO Kids Registryيقوم ولي األمر أو الوصي القانوني بتحديث معلومات طفله في نظام السجل 

.بتحديث معلوماتهم الخاصة

كيف أسجل طفلي؟

بروتوكول وتشمل هذه المعلومات التشخيصات واألدوية وأنواع الحساسية وخطابات. اجمع المعلومات الصحية التي قد يحتاجها المستجيبون للطوارئ1.

.يمكن أن تكون ملخصات ما بعد الزيارات مصدًرا جيدًا للكثير من المعلومات. الطوارئ ونماذج معلومات الطوارئ، وغير ذلك

إذا كنت تفضل التسجيل ورقيًا، يمكنك . www.herokidsregistry.orgعلى الرابط ( الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي فقط)سّجل عبر اإلنترنت 2.

.  herokids@ohsu.eduطلب النموذج عن طريق البريد اإللكتروني 

.وفي حالة وجود مشكلة، فسيقومون باالتصال بك لحلها. بتنشيط التسجيلHERO Kids Registryيقومون العاملون في نظام 3.

ظاموفي غضون بضعة أسابيع، سوف تحصل على حزمة تأكيد في البريد بها رسالة ترحيب وملصقات وعالمة حقيبة ظهر مع رقم معّرف ن4.

HERO Kids Registry.

.عاًما تسجيل أنفسهم بأنفسهم26و15يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين : مالحظة

هل يمكن لطبيب طفلي إنشاء التسجيل أو تحديثه؟ 

يمكنك العمل مع موفري الرعاية . عاًما إنشاء التسجيل أو تغييره26و15ال يمكن إال لولي األمر والوصي القانوني والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

.الصحية ألجل التأكد من صحة المعلومات واكتمالها

على إدارة المشكالت الصحية EMSبتدريب موفري الخدمات الطبية الطارئة HERO Kidsهل يقوم نظام 

الطبية أو السلوكية المعقدة؟

.المعلومات التي تقدمها إلى السجل، لمساعدتهم على تقديم رعاية وخدمات طارئة أفضل وأكثر استنارةHERO Kidsيشارك نظام . ال

كيف أقوم بتحديث المعلومات أو إلغاء التسجيل؟

يمكنك . أي وقتيمكنك تحديث التسجيل عبر اإلنترنت في. يمكن إجراء تغييرات بسيطة على معلومات االتصال عن طريق االتصال بمكتب أعمال السجل

.  تأتي التفاصيل متضمنة في الحزمة التي تصلك بالبريد بعد التسجيل. إلغاء التسجيل عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد

هل هناك أي شيء آخر ينبغي علّي فعله لالستعداد ألي حالة طبية طارئة؟ 

أحط المستجيبين للطوارئ علًما . المحلية أو قسم اإلطفاء( EMS)عليك بتحديد موعد لتقوم أنت وطفلك أو الشاب بزيارة وكالة الخدمات الطبية الطارئة •

.HERO Kids Registryبأن طفلك أو الشاب مسجالن في نظام 

.مع موفري الرعاية الصحية والعاملين بالمدرسة ومقدمي الرعاية وأفراد األسرةRegistry IDشارك معّرف السجل •

.  www.oregonfamilytofamily.orgعلى الرابط مجموعة أدوات التخطيط للطوارئ الصحيةراجع•
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