
  ؟elgaإمكانيات نظام "إلجا"  ا هي م

إىل التقارير العالجية الخاصة بك بسهولة وأمان. والهدف  التعامل مع البيانات الصحية الهامة. فباستخدامه تستطيع أنت أو الطبيب املعالج لك يف أي وقت، ومن أي مكان الوصول  ELGAيُسهل نظام "إلجا" 

 تتضافر العديد من املؤسسات الصحية. تعمل و من ذلك هو دعم العالج الطبي والرعاية الصحية من خالل تحس� تدفق املعلومات، خصوصاً عندما 

  

  هي إمكانيات نظام "إلجا"؟ما 

ELGA "مصطلح "إلجا 

اية الصحية، والصيدليات . واملقصود باملعلومات للنظام الصحي اإللكرتوين وهو نظام معلومايت يسهّل التعامل مع مختلف معلوماتكم الطبية لكم وللطبيب املعالج، واملستشفى ومؤسسات الرع هو اختصار  

 تجمعها"إلجا" الطبية كل التقارير الطبية التي تتجمع للفرد يف املنشآت الصحية املختلفة، حيث

ELGA .ًوتنظمها ثم تعرضها الكرتونيا  

  

  ما هي فوائد النظام؟

 باستخدام نظام"إلجا" 

ELGA  ضافة إىل طباعتها و تخزينها. ك� يستطيع توفرون الوقت وتكرار الفحوصات الطبية، وتكسبون الرؤية الشمولية، حيث تستطيعون تصفح التقارير الطبية، وقا�ة األدوية املستخدمة باإل

حديد التشخيص وطرق العالج، ك� تستطيع الصيدليات أيضا تصفح املعلومات اإللكرتونية الخاصة املعالجون واملستشفيات ومؤسسات الرعاية الحصول عىل املعلومات الهامة من أجل ت األطباء    أيضا

  الرعاية الطبية ملدة ساعت�، وبذلك يُساهم نظام "إلجا"  مساهمة فّعالة من أجل رفع مستوى  باألدويه 

  

  متى يبدأ نظام "إلجا"؟

 تشرتك بالنظام 2015بداية من شهر ديسمرب  

  التأم� الصحي والصيدليات تلتحق مستشفيات أخرى من بقية املقاطعات، ثم تتبع العيادات التابعة لنظام  العامة �قاطعة شتايرمارك وفيينا بشكل تدريجي، بعد ذلك  املستشفيات 

  

  ؟elgaكيف التحق بنظام "إلجا" 

 اإللكرتونية من خالل املوقع ELGA، تصل اىل بوابة نظام "إلجا" ELGAإطار حسابك الخاص بنظام "إلجا"  بطاقة املواطن، ويف  بعد التسجيل بطريقة التوقيع باملوبايل او 

www.gesundheit.gv.at 

 بطاقة املواطن، والتسجيل، والتفعيل يرجى املرور باملوقع التايل  اآلمن عىل هويتك، وللمزيد من املعلومات حول طريقة التوقيع باملوبايل او  تلك �كن التعرف  ومن خالل بطاقة التعريف اإللكرتونية 

www.buergerkarte.at 

 

  ما هو محتوى حسايب الخاص بنظام "إلجا"؟

املدرجة بالنظام. وتستطيع التصفح  ملستشفيات وطبقاً للبداية التدريجية ينمو محتوى حسابك الشخيص، ففي البداية ستجد تصاريح مغادرة املستشفيات، ثم تقارير املختربات واآلشعة من ا   �رور الوقت  

وبالتايل ال تستطيع تصفح املعلومات الطبية والتي مل يتم حرصها يف الفرتة السابقة. ك� �كن أن ترى َمن تصفح أي من  بنفسك فور وجودها عيل منصة "إلجا" للمعلومات الصحية، اإللكرتوين ملستنداتك 

  معلوماتك ومتى.

  

  أمان التعامل مع نظام "إلجا"؟ ما هو مستوى 

خالل الشبكات اإللكرتونية الخاصة ك� يتم تشف�  واألمان، حيث تتم عملية التواصل �ستويات النظام بشكٍل عام من خالل نظام "إلجا" مستوى عايل من الرسية  تتطلب عملية استدعاء املعلومات الطبية من  

 الجاين إىل غرامات كب�ة. وعند سوء االستخدام يتعرض  املعلومات املنقولة. 

  

  من له حق الدخول للنظام؟

 حالة تواجدك بها للعالج، وكونك من املشرتك� تك الشخصية يف يسمح فقط للمنشآت الصحية املدرجة بالنظام تصفح معلوما 

 املعلومات وال يسمح ألطباء املنشآت الرسمية، مثل الهيئات الحكومية، أو املؤسسات التأمينية، وال أطباء املصانع واملنشآت بالدخول للنظام وتصفح 

  

  هل يجب عيل االشرتاك بالنظام؟

منصة "إلجا" اإللكرتونية، أو كتابياً  عرب  حديث وآمن، متوفر لكل املشرتك� يف النظام الصحي بالنمسا، ولكل من ال يريد االستفادة منه الحق يف عدم االشرتاك، ويتم ذلك بالتبليغ نظام "إلجا" هو نظام معلومايت  

 ية او التقارير الطبية، ك� �كن الرتاجع عن ذلك يف أي وقت.و�كن أيضا رفض االشرتاك لبعض الخدمات مثل الخدمة اإللكرتونية لألدو عرب خدمة عدم االنخراط، 

 

 

arabic

للمزيد من املعلومات   

حول نظام "إلجا"   

 حول نظام "إلجا" الصحي اإللكرتوين  معلومات

طوال أيام األسبوع من االثن� اىل الجمعة من  0501244411للعمالء عىل رقم الهاتف  االتصال بخدمة "إلجا" لمزيد من املعلومات برجاء ل

 www.elga.gv.at من خالل بوابة "إلجا" أو موقع  www.gesundheit.gv.at السابعة صباحاً وحتى التاسعة ليالً، أو التصفح يف موقعنا

.السجل الصحي اإللكرتوين الخاص يب  

 قراري


