تقوم جميع المستشفيات ومراكز الصحة المجتمعية في وسط
تورونتو بجمع بيانات ديموغرافية .والغرض من هذه
المعلومات هو أن نفهم من هم مرضانا وعمالءنا وما هي
احتياجاتهم الفريدة .وسوف تساهم المعلومات التي تشاركها معنا
في تشكيل فهمنا لخبرات المرضى والعمالء وما نتج عنها.
وتعني كلمة "ديموغرافيا" المعلومات التي يتم جمعها عن
مجموعة من األفراد تساعد على وصفهم .وتتضمن المعلومات
الديموغرافية التي نجمعها:





اللغة
المجموعة اإلثنية العرقية
اإلعاقة
الميول الجنسية





نوع الجنس
الدخل
طول مدة اإلقامة
في كندا

هل من القانوني أن تسألوا تلك االسئلة؟

كيف ستستخدمون هذه المعلومات؟

نعم ،إن مفوضية حقوق االنسان بأونتاريو تشجع المنظمات
بشدة على جمع المعلومات الديموغرافية واستخدامها لتتبع
النتائج وتعزيز المساواة .وأيضاً ،يضع "قانون أونتاريو للرعاية
الممتازة للجميع" (Ontario's Excellent Care for All
) Actلعام  2010المسؤولية على عاتق المستشفيات لتقديم
رعاية صحية ذات جودة .وهذا القانون يسمح لمنظمات الرعاية
الصحية في أونتاريو بأن تجمع معلومات من المرضى
والعمالء عن خبراتهم .ولقد علمنا أن المعلومات الديموغرافية
تؤثر بشدة على خبرات المرضى والعمالء وقرارات استخدام
الرعاية الصحية أم ال.



ونحن على يقين من أننا لن نستطيع أن نفهم خبرات المرضى
والعمالء في الرعاية الصحية بدون أن نعرف المزيد عنهم.





سنقوم بدراسة ما إذا كانت عوامل مثل اللغة واإلعاقات،
ونوع الجنس وغيرها ترتبط بالنتائج الصحية.
نريد أن نعرف المزيد عن العالقة بين طول المدة التي
قضيتها في كندا والنتائج الصحية.
سوف نراجع هذه المعلومات ونستخدمها لتطوير برامج
جديدة والتدريب على الخدمة.
قد يقوم فريق الرعاية الصحية لديك بإحالتك إلى خدمات
أو اعطائك معلومات أو تحديد أي احتياجات فريدة مثل:
 خدمات للترجمة الشفهية
 معلومات صحية
 برامج عالج
 تدابير تكيفية لإلعاقات
 معلومات عن الرعاية

لماذا تطرحون علي هذه األسئلة؟
لقد عمل فريق من الباحثين في تورونتو على اختيار كل
سؤال .وراجعوا بعناية المعلومات عن جودة الرعاية
والمساواة .والغرض من هذه األسئلة هو االستمرار في
معرفة مرضانا وعمالئنا وحتى نصبح أفضل في تقديم
الرعاية والخدمات .كما أنه في بعض األحيان ،يتعرض بعض
األفراد للتمييز في إطار الرعاية الصحية ،لذلك نريد التأكد
من أن هذا األمر ال يحدث .وإذا حدث ،فإننا نريد أن
نصححه.

أي مما يلي يصف
مجموعتك اإلثنية أو
العرقية؟

ما هو نوعك
الجنسي؟

اسئلة أو تعليقات؟
من يمكنه االطالع على معلوماتي الديموغرافية؟
نحن نأخذ خصوصيتك مأخذ الجد.

Add contact information

ستكون هذه المعلومات مرئية لفريق الرعاية الصحية الخاص
بك وهي محمية مثل جميع المعلومات الخاصة بصحتك.
وإذا تم استخدامها في مجاالت بحثية ،فإن هذه المعلومات سوف
يتم دمجها مع بيانات جميع المرضى والعمالء اآلخرين ولن
يستطيع الباحثين التعرف على أي من المرضى والعمالء.

أنا هنا فقط لموعد سريع.
ما عالقة هذا برعايتي الصحية؟

نسأل ألننا نهتم:

من المهم أن نعرف من هم الذين نقوم بخدمتهم وإذا ما كانت
احتياجات المرضى والعمالء تتوافق مع الرعاية التي نقدمها
لهم.

جمع المعلومات
الديموغرافية في مجال
الرعاية الصحية

سوف تساعدنا تلك المعلومات على فهم وتخطيط الرعاية التي
نقدمها ليس فقط لزياراتك المستقبلية ،ولكن لمرضى وعمالء
آخرين قد يكون لديهم احتياجات لخدمات مماثلة الحتياجاتك.
وهذا يعطينا صورة كاملة عن مجمل مرضانا وعمالئنا.

ماذا لو كان هناك اسئلة ال اريد اإلجابة عليها؟
يمكنك أن تجيب بجملة "أفضل عدم اإلجابة" على أي سؤال أو
جميع األسئلة .وهذا لن يؤثر على الرعاية التي تتلقاها هنا.
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