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 االفتراضية  الطبية الزيارات 
        دليل المعلومات

 
 ؟ ةاالفتراضي الطبية الزيارات يما ه

 
خدمة االنرتنت على  قائمةالالفيديو قنية عرب ت ومقابلتهمزود الرعاية الصحية التواصل مع إمكانية  االفرتاضية الطبية الزياراتتتيح 

اهلاتف الذكي أو اجلهاز اللوحي احملمول لتمكينك من رؤية مزود الرعاية جهاز الكومبيوتر،   على اآلمنة. ميكن استخدام هذه اخلدمة
   من اختيارك، ومساعه والتحدث معه.  خاصالصحية من موقع 

 
 ما الذي تحتاج إليه؟ 

 
 التشغيل مزود بنظام جهاز لوحي أو  هاتف ذكي( أندرويد/ أبلiOS ،) ؛ويب/ميكروفون(أو جهاز كومبيوتر )مزود بكامريا 
 تطبيق Medeo ة يلم، خدمة انرتنت عا( أو متصفح جوجل كرو آب أبل متجرا ي )ميكن محميله من جوجل بيا  أو اجمل

 السرعة؛ و 
 ( وا  فا انرتنت السلكي)  4 تقنية عرب باالنرتنت االتصال خدمةأوG LTE 

ات االنرتنت. يف حال كنت تستخدم البيان بياناتعن استخدام  الرسوم املتوجبة: عليك أن تتحمل كافة هامة ملحوظة*
 النرتنتا عرب الفيديوهات بث   بأنعليك أن تدرك  ،الياسلكي "وا  فا "( االنرتنت) بدالً من  اجلوال عرب اهلاتف

  كمية كبرية من البيانات.  يستهلك
 
 

 االفتراضية؟ الطبية الزياراتما هي فوائد 
 

 الرعاية يف منزلك أو يف موقع خاص من اختيارك احلصول على.  
 إال يف حال السفر احلصول عليها عادةإىل عدد من خدمات الرعاية الصحية اليت ال ميكن  الوصول.  
  السفر لتلقي خدمات الرعاية الصحيةتكبد عناء املرتتبة عن والضغوطات النفقات التخفيف من.  
 املكان الذ  اخرتتهاملوعد يف  إىل أصدقائك/ أسرتكأفراد  إمكانية انضمام. 

 
 االفتراضية؟  الطبية الزياراتتنطوي عليها التي قد  التحدياتما هي 

 
مع  تتحدثيف حال حدوث ذلك، ميكنك أن و كما هي احلال يف أ  من التقنيات األخرى.   ،من احملتمل حدوث خلل يف املعدات

 اخليارات األخرى املتاحة مبا يف ذلك: حول لرعاية الصحية امزود 
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 املوعد عرب اهلاتف؛ متابعة 
 تاريخ الحق؛ و إىلاالفرتاضي  املوعد إعادة جدولة 
 ترتيب موعد ملقابلة مزود الرعاية الصحية بصورة شخصية. 

 
أخرى. كما  في باحتياجاتك، ميكن إهناء املوعد واختاذ ترتيباتت ال ةاالفرتاضي الزيارةالصحية بأن ملزود الرعاية أو تبني لك يف حال 
 .يف أ  وقت ةاالفرتاضي الزيارة إجراءأن ختتار عدم  بإمكانك

 
 ماذا عن الخصوصية؟ 

ومات الصحية بقانون محاية املعلعمياً اخلاصة بك الصحية  املعلوماتيف نوفا سكوشا باحلفاظ على خصوصية  هيئة الصحةتلتزم 
ما  ،بروتوكوالت الصحة والسيامة ختفق. ميكن يف بعض احلاالت النادرة أن /http://novascotia.ca/dhw/phia الشخصية

 يتسبب يف خرق خصوصية املعلومات الصحية الشخصية. قد 
 

 . ةاالفرتاضي الزيارةيتمتع باخلصوصية إلجراء اختيار مكان  يةمسؤول تقع على عاتقك
  بيان اخلصوصية اخلاص هبيئة الصحة يف نوفا سكوشاNova Scotia Health Authority Privacy 

Statement 
 

  دبليو. كي الصحيآبيان اخلصوصية اخلاص مبركز .   IWK Privacy Statement 
 

 

http://www.nshealth.ca/your-privacy-nova-scotia-health-authority
http://www.nshealth.ca/your-privacy-nova-scotia-health-authority
http://www.iwk.nshealth.ca/page/privacy-and-confidentiality

