
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یک ابتکار مشترک اداره های: 

 

 پوکی استخوان آسترالیا

 پوکی استخوان نیوزیلند

 انجمن طب سالمندان آسترالیا و نیوزیلند

 آسترالیاانجمن اورتوپیدی 

 انجمن اورتوپیدی نیوزیلند

 انجمن استخوان و مواد معدنی آسترالیا و نیوزیلند

 دانشکده طب عاجل آسترالیا

 دانشکده توانبخشی طبی آسترالیا

 دانشکده سلطنتی جراحان آسترالیا

 انجمن پرستاران اورتوپیدی آسترالیا و نیوزیلند

 
 

 )انزهافر( اداره ثبت کسر مفصل ران آسترالیا و نیوزیلند

 نیورا

 ۲۰۳۱بارکر استریت، راندویک ، نیو سات ویلز.  ۱۳۹
www.anzhfr.org 

 

 

اداره ثبت کسر مفصل ران آسترالیا و نیوزیلند 
 )انزهافر(

بهبود نتایج برای افراد مسندر صدد   
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بخاطرکسب  سر محققینیا  انزهافرتماس با  برای 

 معلومات بیشتر، لطفآ از طریقه های ذیل به تماس شوید: 
 

 : 71300( تیلفون ANZHFR (269 43 

 :ایمیل clinical@anzhfr.org  

 :ویب www.anzhfr.org 
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 برگه معلومات
 

 

 برگه معلومات
 

 روز بعد از بستر شدن  ۱۲۰برنامه تعقیبی 
  یک عضو از کارمندان شفاخانه که شما در آن جا تداوی شدید با

 ۵شما از طریق تیلفون به تماس خواهد شد. این تماس تیلفونی بین 

 دوام خواهد کرد. هدقیق ۱۵الی 

  ،آنها وقتی که زنگ میزنند، سؤال های در رابطه به شفایابی تان

میزان تحرکیت، میزان خود کفائی ، عملیات های دیگر باالی 

 مفصل ران و دواهای را که مصرف میکنید، از شما خواهد کرد. 

 خطر ها، مفاد ها، هزینه ها
  اشتراک در برنامه انزفار هیچ گونه خطر ندارد و تنها ناراحتی که

وجود خواهد داشت تماس های تیلفونی برای پیگیری برنامه خواهد 

 بود. 

 اشتراک در این با اشتراک در برنامه مفاد آنی بدست نمیاید، مگر

در بهبود نتایج خدمات برای افراد که از شکستگی مفصل  برنامه 

 در آینده کمک خواهد کرد.  ران رنج میبرند

  شما به خاطر شرکت تان در برنامه انزفار کدام پول دریافت نکرده

 و باعث کدام مصرف اضافی هم نمیشوید. 

 

 (انزهافر) نیوزیلند و آسترالیا ران مفصل کسر ثبت اداره

 مسن افراد برای نتایج بهبود صدد در

 

 

 هدف: 
هدف انزهافر بهبود کیفیت، مصؤونیت و مؤثریت عرضه مراقبت های صحی 

سال و یا باالتر ازآن میباشد و بخاطر شکستگی  ۵۰برای افراد که سن شان 

های مفصل ران در شفاخانه بستری میشود، میباشد. انزهافر این کار را از 

 طریق مونیتور و گذارش دهی تداوی و بررسی نتایج این تداوی با در

نظرداشت رهنمودهای مدیریتی شکستگی مفصل ران آسترالیا و نیوزیلند انجام 

 خواهد داد. 

 کدام معلومات جمع آوری خواهد شد؟ 
  نام شما، تاریخ تولد، شیوه های تماس، شماره ملی مراقبت های صحی

 و وضعیت مسکونی

  معلومات مفصل در باره میزان خود کفائی شما قبل از بستر شدن و

 تاریخچه مریضی 

  معلومات مکمل در باره بستر شدن شما در شفاخانه، تداوی های انجام

 شده ومعلومات با جزئیات در باره مرخصی از شفاخانه

 محرمیت معلومات
 انزفار قانون محرمیت اطالعات را پیروی خواهد کرد 

 شکل مصؤون ذخیره گردیده ومحرم باقی میماند. این  اطالعات به

معلومات  تنها به کارمندان بخش تحقیق و مرکز ثبت تآیید شده در 

 دسترس خواهد بود. 

  در صورت موافقت  یک کمیته اخالقی مستقل، این معلومات  صرفا

 به منظور تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 ب راپور، نشریه ها و تهیه برنامه به از این معلومات به منظور ترتی

منظور ارایه به دیگران استفاده خواهد شد. البته به شکلی که شما در 

 آن شناسائی نخواهید شد. 

  معلومات صرفآ پس از اجازه شما با دیگران شریک ساخته خواهد شد

 به استثنائی حاالت که قانون اجازه بدهد. 

 خواهد شد. داده ارتباط ری شدهمعلومات شما با معلومات دیگر جمع آو 

 

: به خاطر خارج شدن از انزهافر  
 : 71300( تیلفون ANZHFR (269 43 

 :ایمیل  optout@anzhfr.org  

 :ویب www.anzhfr.org 

 

د شامل ساختن راز جانب شما ، موافقت تان در موعدم جواب 

اطالعات تان در انزهافر را نشان میدهد که درین صورت با شما 

 رفته خواهد شد. گیرانه گپیپس از مرخصی از شفاخانه تماس 

 

http://www.anzhfr.org/

