
 فیدیوعبر المعلومات عن موعد 

 الفیدیو؟ عبر موعدالماھو 

فیدیو الھو اتصال صوت وصورة. موعد موعد طبي عبر الفیدیو یحدث كمقابلة عادیة في المستشفى، لكنھ فقط مكان آخر. 
 وال یتم اي تسجیل. ، »ھنا واآلن«یحدث 

عند الفحص أو التدخل الذي یتطلب لیس بالضرورة.  كانمیزة موعد فیدیو أنك لن تحتاج ان تذھب الى المستشفى في حال 
 الحضور, یجب علیك الذھاب للمستشفى.

 في مقابلة الفیدیو؟   أشاركما ھي المعدات التي احتاجھا كي 

 .یجب أن یكون لدیك ھاتف ذكي، كومبیوتر لوحي أو كومبیوتر فیھ كامیرا ومیكروفون متصل باإلنترنت

فضل، إن كان لدیك األ سیكون. حاسوب ذو إتصال سریع باإلنترنت (WIFI/4G)خدمة اإلنترنت یجب أن تكون مستقرة 
  ھذا. 

 ال یعمل).  Chrome, Edge, Firefox / Safari)Internet Explorer متطلبات المتصفح ھي: 

 

 ماذا في حال أنني ال أرغب أن أجري موعد عبر الفیدیو؟

 بیاناتك معالجةكمریض بأن یتم أنت إجراء  موعد عبر الفیدیو ھو أمر إختیاري، وبموافقتك على موعد عبر الفیدیو توافق 
 تلك الموافقة.  التراجع عنتستطیع في أي وقت المحادثة.  خاللالشخصیة 

 ھل ھذا مؤكد؟ 

یجب على الممارسین  .وقواعد السریةالصحیین  الممارسینیجب على جمیع من یشاركوا في المقابلة أن یتبعوا قانون 
 الصحیین الذین یشاركون في المقابلة أن یوثقوا المساعدة الطبیة في سجل المریض. 

ضیع. محادثة الفیدیو مشفرة بشكل مؤكد ولن یتم معدات الصوت التي تستعمل تلبي متطلبات السالمة, حیث أن بیاناتك لن ت
 حفظھا.

 استشارة الفیدیو؟ماذا تكلف المشاكرة في 

الحضور عند المعالج. ستتلقى فاتورة دفع الحصة الخاصة بك تماما مثل  الحضور البدنيإستشارة الفیدیو متشابھة مع 
 . البدني

 ماذا علي أن أفعل قبل إستشارة الفیدیو؟

 مھم أن یكون لدیك المتصفح الصحیح والدخول الیھ في وقت جید قبل إستشارتك.  •
(مثال أن یكون  بالشاحنتأكد من أن الھاتف الذكي، الكومبیوتر اللوحي أو الكومبیوتر الذي تستخدمھ متصل  •

 شحن البطاریة ممتلئ). 
قم بإجراء إستشارة الفیدیو في غرفة مغلقة أو مكان خاص حتى ال یتمكن الناس الغیر مصرح لھم من سماع  •

 المحادثة. 
 صورة. ممكنة للجودة فضل مصادر اإلضاءة المباشرة في خلفیة الصورة ألاإلضاءة الجیدة مھمة, لكن تجنب  •
 ام سماعات األذن. خدلصوت أمثل من الجید إست •

 

 المقابلة.  خاللجاھزة في حال أنك تحتاجھا  إستدعاء المستشفىإجعل الھاتف ومعلومات اإلتصال من 

 كي تعرف كیفیة اإلتصال بمقابلة عبر الفیدیو. شاھد إرشادات المستخدم 



 إستشارة الفیدیو؟ خاللماھو المھم 

من المھم أن حادثة، مال خاللفي حال أن صدیق لك أو شخص قریب یتواجد في البدایة مھم أن یقدم الجمیع أنفسھم. 
 نحن نتمنى الشفافیة في حال یتم أي تسجیل من المحادثة. . لمعالجا أمامالشخص یتم تقدیمھ ویكون مرئي 

كان إذا تذكر أن المعالج ال یراك بشكل كامل، والوضع مختلف حین یتم مالحظة شخص من على الشاشة مقارنة مع 
إذا كان لدیك معلومات تظن أن المعالج ال یلتقطھا، لكنھ یجب أن یعلم عنھا، مھم أنك تبلغھ حول . یجلس في نفس الغرفة

 ھذا. 

 عند إنتھاء اإلستشارة یتم تحدید مزید من المتابعة. 

 

  ؟ماذا أفعل إذا حدث شي من ھذا في حینھا

 الحل المشكلة

قد حدث تدھور في صحتك 
مما یجعلك غیر متأكد من أن 

الفیدیو صحیحة محادثة  
.تواصل مع القسم بأسرع وقت، شاھد معلومات اإلتصال في إستدعاء المستشفى  

في حال أنك ال تستطیع اإلنتظار، في العیادة.  یحدثتماما كما  یحدثالتأخیر یمكن أن  المعالج متأخر
.تواصل مع القسم وبلغھم، شاھد معلومات اإلتصال في إستدعاء المستشفى  

تواصل مع القسم وبلغھم، شاھد معلومات اإلتصال في إستدعاء المستشفى. یمكن المخاطرة  أنت متأخر
 بأن یتم تأجیل المقابلة. 

ال تجد مكان مناسب لكي 
 تجلس بسالم

تواصل مع القسم وبلغھم، شاھد معلومات اإلتصال في إستدعاء المستشفى. إن لم تجد مكان 
أن أن تجد مكان مناسب لمحادثة ھاتفیة، یجب  كمناسب من أجل مقابلة الفیدیو، لكن یمكن

المعالج إن كان ذلك جید كفایة، أو أنھ یجب علیك الحصول على موعد آخر.یقرر   

 ال تستطیع اإلتصال بالمقابلة

قد یساعد إطفاء وتشغیل الكومبیوتر/ الكومبیوتر اللوحي تحقق من إرشادات المستخدم. 
في حال انك ال  تقنیة. ن كان یوجد لدیك مشاكلإومن ثم اإلتصال بالمقابلة مرة أخرى 

 عبر المعالج في الوقت المحدد یمكن أن یتصل علیك تظھر في غرفة المقابلة اإلفتراضیة
 الھاتف. 

الصورة تختفي، لكن الصوت 
، وتتفقون حول ماذا ستفعلون.تواصل معك المعالجیإذا استمرت المشكلة س یعمل  

الصوت یختفي، لكنك تستطیع 
تواصل معك المعالج، وتتفقون حول ماذا ستفعلون.یإذا استمرت المشكلة س المشاھدة  

إذا استمرت المشكلة سیتواصل معك المعالج، وتتفقون حاول اإلتصال بالمقابلة مرة أخرى.  المحادثة كلھا تنقطع في األثناء
 حول ماذا ستفعلون. 

إذا كان ممكناً، حاول أن بلغ المعالج بأنك لست وحدك بعد اآلن كي یتم توقیف المحادثة.  أحدھم یدخل للغرفة
 تجعل الغرفة لك وحدك مجددا.

 أحداث أخرى غیر متوقعة
األحداث التي ممكن أن تتسبب بأن المعلومات عنك وعن صحتك ممكن أن یعلم بھا الغیر، 

أنت والمعالج أو التي تمنع أن تتم المحادثة، تتسبب بأن مقابلة الفیدیو تتوقف أو تنتھي. 
 تتفقون حول ماذا ستفعلون.

 


