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 التالية: للجمعياتمبادرة مشتركة 
 (Osteoporosis Australia)هشاشة العظام لالجمعية األسترالية 

 (Osteoporosis New Zealand)هشاشة العظام ل النيوزيلندية الجمعية

 Australian and New Zealand) الشيخوخة لطب يةنيوزيلندال األسترالية الجمعية

Society for Geriatric Medicine) 

 (Australian Orthopaedic Association)الجمعية األسترالية لجّراحي العظام 

 New Zealand Orthopaedic) لجّراحي العظام النيوزيلنديةالجمعية 

Association) 

 Australian and New Zealand) والمعادن للعظام النيوزيلندية األسترالية الجمعية

Bone and Mineral Society) 

 Australasian College for Emergency) الطوارئ لطب األسترالي المعهد

Medicine) 

 Australasian Faculty of Rehabilitation) التأهيل لطب األسترالية الكلية

Medicine) 

 Royal Australasian College of)األسترالي للجّراحين  المعهد الملكي

Surgeons) 

 Australian and New Zealand)لممرضي العظام  النيوزيلندية األسترالية الجمعية

Orthopaedic Nurses Association) 

 

 
Australian and New Zealand Hip Fracture Registry (ANZHFR) 
NeuRA 
139 Barker Street 

 ونيوزيلندا أستراليا في الورك روكس سجل
(Australian and New Zealand Hip 

Fracture Registry) 
 السن لكبار النتائج تحسين

(Enhancing outcomes for older people) 
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 (ANZHFR) ونيوزيلندا أستراليا في الورك روكس بسجل لالتصال
 الرئيسيين، بالباحثين لالتصال أو المعلومات، من مزيد على للحصول

 :أدناه التفاصيل استخدام يرجى
 

 :1300   هاتف ANZHFR (269 437) 

 :بريد إلكتروني  clinical@anzhfr.org 

 :موقع إلكتروني  www.anzhfr.org 
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 صفحة معلومات

(Information Sheet) 

 
 صفحة معلومات

(Information Sheet) 
  

 (Purpose)الغرض 

 تحسين هو (ANZHFR) اونيوزيلند اأستراليفي  الورك روكس سجل من الغرض

 العمر من يبلغون الذين لألشخاص المقدمة الصحية الرعاية وفعالية وسالمة جودة

 سيقوم. الورك بسبب كسر في المستشفى إدخالهم تم والذين أكثر أو عاًما 50

 إلرشادات وفًقا ومقارنتها العالج هذا ونتائج العالج مراقبة خالل من بذلكالسجل 

 .ونيوزيلندا أستراليا في الورك روكس إدارة

 

 What information will be) جمعها؟ سيتم التي المعلومات هي ما

collected?) 

 الوطني الصحية الرعاية ورقمبك  االتصال وتفاصيل كميالد وتاريخ اسمك• 

 .السكني ووضعك

 .الطبي وتاريخك دخولك المستشفى قبل كيتاستقالل مدى حول تفاصيل •

 من خروجك عن وتفاصيل المقدم والعالج المستشفى دخولك حول تفاصيل •

 .المستشفى

 

 (Privacy of Information) المعلومات خصوصية

 .الخصوصية بتشريعات ونيوزيلندا أستراليا في الورك روكس سجل يلتزم سوف• 

 لموظفي إال متاحة تكون ولن سرية، وستظل آمن، بشكل المعلومات تخزين سيتم •

 .الموافق عليهم الباحثين أو السجل

 لجنة علي ذلك توافق إذا البحث ألغراض إال المعلومات استخدام يتم لن •

 .معتمدة مستقلة أخالقيات

 أو التقديمية العروض في أو التقارير لتجميع المعلومات استخدام سيتم •

 .هويتك عن تفصحال  بطريقة فقط ولكن المنشورات،

 .القانون يقتضيه ما باستثناء فقط، منك بإذن المعلومات عن الكشف سيتم •

 .األخرى البيانات بمجموعات معلوماتك ربط سيتم •

 

 Follow-up at 120-days)المستشفى  كيوم من دخول ١٢٠متابعة بعد 
from admission) 

 فيه، تلّقيت العالج الذي المستشفى من الهاتف طريق موظف عن بك سيتصل• 

 .دقيقة 15 إلى 5 من المكالمة وستستغرق

 ومدى الحركة وقدرتك على عملية شفائك حول أسئلة بطرح سيقوم الموظف •
 التي األدويةعن و ،المصاب الفخذ في إضافية جراحية عملية أيعن و ،كيتاستقالل
 .تتناولها

 
 (Risks, Benefits, Costs) والتكاليف والفوائد المخاطر

 اأستراليفي  الورك روكس سجل في بالمشاركة مرتبطة مخاطر توجد ال• 
قد تسبب بعض  الهاتف طريق عن المتابعةإال أن  (ANZHFR) اونيوزيلند
 .اإلزعاج

 تحسين على ستساعد المشاركة أنعلماً  المشاركة، من فورية فوائد توجد ال •
 .المستقبل في الورك كسور من يعانون الذين لألشخاص النتائج

 سجلفي  لمشاركةمن جراء ا مدفوعات أي تتلقى أو إضافية تكاليف أي تتكّبد لن •
 .(ANZHFR) اونيوزيلند اأستراليفي  الورك روكس

 ونيوزيلندا أستراليا في الورك روكس سجل
(Australian and New Zealand Hip Fracture Registry) 

 السن لكبار النتائج تحسين
(Enhancing outcomes for older people) 

 
 

 :ANZHFR في المشاركة إللغاء

 :1300  هاتف ANZHFR (269 437) 

 :بريد إلكتروني optout@anzhfr.org 

 :موقع إلكتروني www.anzhfr.org 
 

 عنك معلومات على الحصول على توافق إن عدم القيام بأي شيء يعني أنك
 من الخروج بعد للمتابعة بك االتصال يتم أنعلى و ANZHFR في مدرجة

 .المستشفى


