Code of conduct

معلومات للعموم
ما هي مدونة السلوك المشتركة؟
هل تعلم أن هذه المهن تشترك في مدونة سلوك؟

✅
✅

✅العالج الوظيفي
✅طب األقدام

✅
✅
✅
✅

✅طب األسنان
✅الصيدلة
✅عيادة األشعة الطبية
✅العالج الفيزيائي

✅
✅
✅
✅

✅الطب الصيني
✅تقويم العظام
✅العالج بتقويم العمود الفقري
✅المسعفين

✅
✅

✅العيادة الصحية للسكان
األصليين وسكان جزر مضيق
توريس
✅البصريات

يمكن أن تساعدك مدونة قواعد السلوك المشتركة (المدونة) على فهم ما يمكن أن تتوقعه من هؤالء الممارسين الصحيين المسجلين وما إذا كانت رعايتهم تفي
بالمعايير المهنية .ال تنطبق مدونة السلوك المشتركة على مهن الطب والقبالة والتمريض وعلم النفس الذين لديهم قواعد سلوك أو أخالقيات خاصة بهم.

ماذا تقول المدونة
تنص المدونة على أنه يمكنك توقع قيام الممارسين الصحيين المسجلين بما يلي:
1 .معاملتك باحترام مهما كانت ثقافتك ومعتقداتك وخياراتك
2 .توفير رعاية آمنة ثقافيًا إذا كنت من السكان األصليين و  /أو من سكان جزر مضيق توريس
3 .الحفاظ على خصوصيتك وسريتك واالحتفاظ بسجالت حول رعايتك
4 .االستماع إليك وإعطائك معلومات عن صحتك بطريقة تفهمها
5 .تساعدك في الحصول على الرعاية التي تحتاجها
6 .تشرح لك إذا ساءت األمور وتعمل معك إلصالحها
7 .العمل باحترام مع اآلخرين للمساعدة في الحصول على أفضل نتيجة لك
8 .العمل للحفاظ على صحتك أنت والمجتمع
9 .وضع سالمتك أوالً والتقليل من المخاطر من خالل العمل في مجال خبرتهم والبقاء على اطالع دائم بالمعرفة والمهارات
	10.أن يكونوا صادقين وجديرين بالثقة ويتصرفون بمهنية
	11.دعم الطالب والممارسين الذين يتم توجيههم لتزويدك برعاية صحية آمنة وفعالة
12.والتعرف على أهمية البحوث المسندة إلى األدلة واألخالق في رعايتك الصحية.

هل لديك قلق من أن سلوك الممارس الصحي قد يعرضك أنت أو المرضى اآلخرين أو العامة للخطر؟ لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة
 www.ahpra.gov.au/Notifications/Concerned-about-a-health-practitioner.aspxأو اتصل بنا على الرقم 1300419495
(من داخل أستراليا).
إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية أو تجد أنه من األسهل التحدث بلغتك ،يمكنك استخدام Translating and Interpreting Service
(- TISخدمة الترجمة التحريرية والشفهية المجانية( فقط اتصل بـ  TISعلى الرقم  131450واطلب منهم االتصال بـِ  Ahpraعلى الرقم .1300419495
اقرأ المزيد من المعلومات بلغتك على موقعنا على .www.ahpra.gov.au/About-Ahpra/Translations.aspx

