حقوقك ومسؤولياتك:

التعايش مع التهاب الكبد الوبائي ب أو ج
في أستراليا يتمتع األفراد المصابون بالتهاب الكبد الوبائي ب أو ج بحقوق تحميهم من التعرض للتمييز.
كما يتحمل األفراد المصابون بالتهاب الكبد الوبائي ب أو ج مسؤوليات تجاه حماية الصحة العامة.
لديك الحق في الحصول على رعاية
صحية تتمتع بالسرية وعالية
الجودة
· يحق لك تقديم شكوى إذا تمت معاملتك بطريقة غير عادلة أو إذا
لم تكن راضيًا عن جودة الخدمة.
·  يتعيّن على الممارس الصحي الخاص بك جمع بياناتك الصحية
1
أو إجراء اختبارات فقط بعد الحصول على موافقة منك.
·  هناك حاالت قليلة فقط يمكن فيها للخدمة الصحية اإلفصاح عن
بياناتك الصحية ،عندما تكون هناك خطورة كبيرة على حياتك
أو صحتك أو سالمتك أو حياة أو صحة أو سالمة شخص
آخر ،أو حيثما يقتضي القانون ذلك أو في حال وجود خطورة
2
على الصحة العامة.

لك الحق في التمتع بالخصوصية
في العمل والحصول على التعديالت
المقبولة في العمل
· يمكنك أن تطلب من صاحب العمل إجراء تعديالت مقبولة
في العمل لتتمكن من استكمال مهامك العادية .سيتعيّن عليك
3
في الغالب تقديم شهادة طبية.
· ال يمكن ألصحاب العمل إخبار أحد بأنك تعاني من التهاب
الكبد الوبائي ب أو ج  دون إذن منك 4،لكن عليك أن تفكر
بعناية في سبب رغبتك بإخبارهم بمرضك.

عليك مسؤولية تجاه حماية الصحة العامة
هناك عدة مواقف يجب عليك خاللها اإلفصاح بأنك تعاني من أو كنت تعاني في السابق من التهاب الكبد
الوبائي وذلك لحماية الصحة العامة
ال يمكنك التبرع بالدم أو البالزما إذا كنت تعاني
من التهاب الكبد الوبائي ب أو ج  ،أو إذا سبق أن
5
أُصبت بالتهاب الكبد الوبائي ج.
إذا كنت تقدم طلبا ً للحصول على تأشيرة للعيش
في أستراليا ،عليك اإلجابة عن كل األسئلة بصدق.
يُوصى بطلب مساعدة موظف الهجرة ال ُمسجل قبل
التقدم بطلب للحصول على اإلقامة الدائمة أو على
الجنسية .في بعض الحاالت قد يُطلب منك إجراء
اختبار التهاب الكبد الوبائي.
قد يتعيّن عليك إبالغ شركة التأمين بإصابتك
بالتهاب الكبد الوبائي ب أو التهاب الكبد الوبائي
ج  ،إذا كانت حالتك الصحية قد تؤثر على قرار
الشركة أو على أحكام وشروط التأمين عليك .وإذا
لم تخبر الشركة ،فيمكنها إلغاء عقدك إذا احتجت
6
إلى تقديم مطالبة.

إذا كنت عضواً في قوات الدفاع األسترالية
6
( ،)ADFيتعيّن عليك أن تبلغهم.

إذا كنت تعمل في مجال الرعاية الصحية،
فال بد من اتباع اإلرشادات القومية بشأن الكشف
7
عن الفيروسات المنقولة بالدم:

www1.health.gov.au/internet/
main/publishing.nsf/Content/cdacdna-bloodborne.htm

إذا أردت التبرع بعضو أو بحيوان منوي،
ستخضع الختبار التهاب الكبد الوبائي ب أو ج  .قد
تظل لديك إمكانية التبرع لكنها تُحدد تبعًا لكل حالة
8
على حدة.

إذا كنت تعاني من التهاب الكبد الوبائي ب أو ج ،فلديك الحق في اختيار من تبلغه من األصدقاء واألسرة ،ولكن عليك أن
تفكر في إبالغ األشخاص الذين ربما قد تعرضوا للفيروس من أجل إجراء االختبار والخضوع للعالج إن تتطلب األمر .إذا لم
يتعرضوا للفيروس ،يمكنهم الحصول على لقاح لتجنب اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي ب في المستقبل .إذا لم تكن ترغب في
إبالغ الذين ربما قد تعرضوا للفيروس ،فيمكنك أن تطلب من طبيبك أن يبلغهم دون أن يفصح عن هويتك  .

معلومات إضافية

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول حقوقك ومسؤولياتك في التعايش مع التهاب
الكبد الوبائي ب أو ج  ،يُرجى زيارة الموقع اإلليكتروني
hepatitisaustralia.com/your-rights-and  responsibilitiesأو االتصال على خط المعلومات الخاص بالتهاب الكبد
الوبائي على الرقم   1800 437 222للتحدث إلى المؤسسة المجتمعية الخاصة

بالتهاب الكبد الوبائي في واليتك أو منطقتك.

1800 437 222
hepatitisaustralia.com
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يُقدم هذا المصدر كمعلومات عامة فقط ،وهو ليس بديالً عن االستشارة القانونية أو الطبية .نوصيك بطلب مشورة مستقلة قبل اتخاذ أي
قرارات تستند إلى المعلومات ال ُمقدمة هنا  .

