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اداره ثبت شکستگی استخوان لگن در استرالیا و 

 نیوزیلند
(Australian and New Zealand Hip Fracture Registry) 

 

 نتایج بهتری را برای سالمندان ترویج می نماید
(Enhancing the outcomes for older people) 
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برای اطالعات بیشتر، یا تماس با پژوهشگران اصلی، لطفا ً از 
 :بگیریدتماس  ANZHFRبا کرده و  جزئیات ذیل استفاده

 

 :1300  تلفن ANZHFR (269 437) 

 :ایمیل  clinical@anzhfr.org 

 :تارنما  www.anzhfr.org 
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 برگۀ اطالع رسانی

 
 

 برگه اطالع رسانی
 

 هدف
بهبود بخشیدن به کیفیت، ایمنی و کارآمدی مراقبت های  ANZHFRهدف 

ساله و مسن تری قرار می گیرد که به  50بهداشتی است که در اختیار افراد 
علت شکستگی لگن خاصره در بیمارستان بستری می شوند.  این کار را 

ANZHFR  با نظارت و گزارش درمان ها و نتایج چنین درمان هایی در مقام
 قررات مدیریت شکستگی لگن در استرالیا و نیوزیلند انجام می دهد.مقایسه با م

 

 چه اطالعاتی گردآوری می شود؟
  ولد، جزئیات برای تماس، شماره ملی مراقبت بهداشتی، و تنام، تاریخ

 وضعیت اقامت

  جزئیات پیرامون سطح استقالل شما قبل از بستری شدن  و سوابق پزشکی
 تان

 در بیمارستان، درمان ارائه شده، و جزئیات  جزئیات پیرامون پذیرش شما
 ترخیص شما از بیمارستان

 

 اطالعات مربوط به حفظ حریم خصوصی
 ANZHFR .از مقررات حفظ حریم خصوصی پیروی می نماید 

  اطالعات در محل امنی نگهداری شده، محرمانه می ماند و تنها در اختیار
  کارمندان ثبت یا محققین قرار خواهد گرفت. 

 اطالعات را تنها به منظور پژوهشی مورد استفاده قرار داده و آن هم  این
 مشروط به تأکید کمیته اخالقی مستقل خواهد بود.

 ر نوشتن گزارش ها، سخنرانی ها، یا انتشارات واز این اطالعات به منظ
 .نخواهید شدکه شما شناسایی  شیوه ایولی فقط به  استفاده می شود

  می شود که خود شما اجازه بدهید، مگر اینکه فاش اطالعات تنها وقتی فاش
 ساختن آن یک الزام قانونی باشد.

 د داشت.ناطالعات پیرامون شما با گردآوری داده ها )ی تحقیقاتی( پیوند خواه 

 

 روز از بستری شدن 120پیگیری پس از 
 درمان شدید تلفنی با شما تماس می  یکی از کارمندان بیمارستانی که در آنجا

 دقیقه طول خواهد کشید. 15تا  5، و این صحبت تلفنی بین گیرد

 ان توانایی حرکتی تان، و زوقتی به شما زنگ زدند، راجع به بهبودی تان، می
درجه استقاللی که دارید، و هر نوع عمل جراحی اضافی که بر روی لگن 

صدمه دیده باید انجام دهید، و داروهایی که مصرف می کنید از شما می 
 ند. پرس

 

 خطرات بالقوه، مزایا و هزینه ها 
  برای شرکت در این پژوهش که توسطANZHFR  انجام می شود هیچگونه

اینکه ممکن است تلفنی که به شما می شود  خطر احتمالی وجود ندارد گو
 مزاحمت تلقی گردد.  

  ،اینکه  گوشرکت کردن در این پژوهش هیچ مزیت فوری برای شما ندارد
شرکت شما کمک می نماید تا در آینده نتایج درمانی برای افرادی که از 

 شکستگی لگن خاصره رنج می برند بهبود یابد.

  برای شما هزینۀ اضافی در بر ندارد و برای اینکه در این پژوهش
ANZHFR .شرکت می کنید پولی هم پرداخت نخواهد شد 

 
 لیا و نیوزیلنداداره ثبت شکستگی استخوان لگن در استرا

(Australian and New Zealand Hip Fracture Registry): 

 نتایج بهتری را برای سالمندان ترویج می نماید

 

 :ANZHFR  کناره گیری از شرکت در  پژوهشتماس پیرامون برای 

 :1300 تلفنی ANZHFR (269 437) 

 :با ایمیل optout@anzhfr.org 

 :تارنما   www.anzhfr.org 
 

موافقت می کنید که اطالعاتی پیرامون شما )تلویحا ً( ، شما نکنیدی اگر کار
گرد آوری شده و با شما پس از ترخیص از بیمارستان  ANZHFR توسط

 برای پیگیری تماس بگیرند.


