
ما هو NYSIIS؟
NYSIIS هو اختصار لعبارة نظام معلومات التطعيمات الخاصة 
بوالية نيويورك. NYSIIS هو نظام مجاني على شبكة االنترنت 
لتسجيل معلومات التطعيمات على مستوى الوالية، ويعرف أيًضا 

بالسجل، وهو يحتفظ بسجالت التطعيمات على الكمبيوتر لألشخاص 
من جميع األعمار بطريقة سرية وآمنة. يمكن للنظام أن يقدم لك 
سجل تطعيمات خاًصا بشخص ما على الفور، حتى إذا تلقى هذا 

الشخص التطعيم من ُمقدم رعاية آخر بوالية نيويورك. ويوفر النظام المال عن طريق 
التأكد من تلقي الناس التطعيمات التي يحتاجونها فقط، وُيحسن من كفاءة عمل المكتب 

عن طريق تقليل الوقت الالزم لتجميع ومراجعة سجالت التطعيمات.

ما هي الفوائد التي يقدمها نظام NYSIIS لعيادتك؟
ُيقدم لك نظام NYSIIS العديد من الفوائد. يستطيع نظام NYSIIS أن:

يلبي المتطلبات القانونية الخاصة بالصيادلة والمتعلقة بإخطار 	 
ُمقدمة الرعاية األولية عندما يقوم صيدلي بإعطاء مريضه 

)مرضاه( واحًدا أو أكثر من التطعيمات؛
ُيقلل الوقت الالزم لجمع ومراجعة سجالت التطعيم؛	 
يقوم بجمع ودمج معلومات التطعيمات التي تلقيتها من عدد من 	 

مقدمي الرعاية في سجل واحد موثوق؛

يساعد في إدارة التطعيمات حتى يتلقى البالغون التطعيمات التي 	 
يحتاجونها فقط، خالل األوقات المناسبة؛

يوضح جداول التطعيمات المعقدة وتلك التي تم تغييرها وتركيبات 	 
التطعيم المستجدة؛

يسمح لمكاتب مقدمي الرعاية الصحية المزودين بأنظمة طبية 	 
إلكترونية بإدخال البيانات دون تسجيل دخول مزدوج؛

يقلل الوقت المستغرق للحصول على تواريخ التطعيمات التي قدمها 	 
مقدمو الرعاية السابقون؛

متى يجب عليك استخدام نظام NYSIIS؟
 .NYSIIS يمكن أن يختار البالغون أن يتم تضمين معلوماتهم في نظام

وقد جرت تغييرات على المتطلبات القانونية في عام 2013 و2014 و2015 تساعد على تيسير عملية تضمين التطعيمات التي أعطاها صيادلة ألفراد في 
.NYSIIS عمر 19 عاًما أو أكبر داخل نظام

يرجى قلب الصفحة

صحيفة حقائق نظام NYSIIS الخاصة بالصيادلة

Be Wise – ImmuNYze!

www.immunyze.org

تابعنا على فيسبوك عبر الرابط 
www.facebook.com/immunyze

حملة تطعيم  جميع سكان نيويورك



في عام 2013، ألغى الفصل 154 متطلب الحصول على "موافقة 	 
كتابية صريحة" من األفراد في عمر 19 عاًما أو أكبر. توثيق الموافقة 

الشفهية يكون كافًيا. 

في 2014، عّدل الفصل 420 القانون الحالي المتعلق بإدخال 	 
التطعيمات التي تلقاها األفراد في عمر 19 عاًما أو أكبر. يلزم الصيادلة 
والممرضين المتخصصين المسجلين أن يقوموا بإدخال التطعيمات التي 
أعطوها لهؤالء األفراد )بموافقة المريض الصريحة(. ويمكن أيًضا أن 

يقوم مقدمو الرعاية الصحية باإلبالغ عن التطعيمات التي تلقتها هذه الفئة 
 .NYSIIS إلى نظام

في 2015، ضم الفصل 46 متطلًبا ينص على أن يقوم الصيادلة 	 
باإلبالغ عن إعطاء تطعيم )تطعيمات( إلى ُمقدم الرعاية الصحية 

األولية للمريض عن طريق البث اإللكتروني أو الفاكس أو بإبالغ نظام 
NYSIIS أو بإبالغ سجل التطعيمات على مستوى مدينة نيويورك 

)CIR(

ولمقدمي الرعاية الذين يخدمون كاًل من فئات البالغين واألطفال، ابتداًء 	 
من 1 يناير 2008، يجب إدخال جميع التطعيمات الحالية التي يتلقاها 

األطفال األصغر من 19 عاًما بجانب سجالت تطعيماتهم إلى نظام 
NYSIIS في غضون 14 يوًما من تلقيهم التطعيم. 

كيف ستدخل إلى نظام NYSIIS؟
يدخل المستخدمون إلى نظام NYSIIS عن طريق نظام المعامالت الصحية )Health Commerce System, HCS( الخاص بإدارة 

NYSDOH. يجب أن يكون لدى جميع مستخدمي نظام NYSIIS حساب مستخدم شخصي خاص بنظام HCS. يستطيع األخصائيون الطبيون أن 
يتقدموا بطلب عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني https://hcsteamwork1.health.state.ny.us/pub/top.html في أي وقت. 

األخصائي الطبي الذي يقوم باالشتراك في الموقع يمكنه أن ُيعين أي مستخدم ينوب عنه ليكون منسق نظام HCS الخاص بالصيدلية التابعة له. 

هل يندمج نظام NYSIIS مع أي نظام كمبيوتر حالي؟ ماذا لو كانت معلومات التطعيمات ُمدخلة بالفعل إلى نظام 
الكمبيوتر الخاص بك؟

يمكن أن ُيستخدم نظام NYSIIS بنجاح في كل من الصيدليات التي لديها أو تلك التي ليس لديها سجالت طبية إلكترونية. وفي محاولة لتقليل قدر 
المعلومات التي يتم إدخالها يدوًيا إلى نظام NYSIIS، يمتثل التطبيق اإللكتروني لمقاييس الصحة من المستوى HL7( 7(. وقد تم تطوير بعض 

المواصفات لتسمح لشركات البرمجة بإنشاء ملف من أنظمة السجالت السريرية وتحويله إلى صيغة يمكن لنظام NYSIIS أن يستقبلها. يحتاج كل نظام 
أن يخضع الختبار لمعرفة ما إذا كان الملف المحول يلبي متطلبات نظام NYSIIS. ولمعرفة مواصفات التحويل اإللكتروني ولمزيد من المعلومات 

http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/ :حول البدء في تبادل البيانات، اذهب إلى الموقع اإللكتروني التالي
/information_system/providers أو اتصل بمكتب المساعدة على 1-866-389-0371.

أين يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات إذا كان لديك المزيد من األسئلة؟
	 https://commerce.health.state.ny.us :HCS 

 	http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/information_system/ :الموقع اإللكتروني العام
الهاتف: 473-2839 )518(	 
 	nysiis@health.ny.gov :البريد اإللكتروني

أين تجد تدريًبا على التعامل مع نظام NYSIIS؟
التدريب على التعامل مع نظام NYSIIS متاح على موقع WebEx إلدارة NYSDOH وعلى الموقع اإللكتروني إلدارة NYSDOH وعلى نظام 	 

المعامالت الصحية. وللحصول على قائمة مفصلة بالخدمات التدريبية والتعليمات حول كيفية الوصول إلى تدريب، قم بزيارة الموقع اإللكتروني التالي 
.www.nysacho.org

حملة تطعيم جميع سكان نيويورك هي مبادرة لـ County Health Officials في نيويورك 
)NYSACHO( لتوحيد جهود المرضى واآلباء ومقدمي الرعاية وشركاء الحملة لرفع الوعي بالحاجة 

إلى التطعيم طوال الحياة—من الطفولة وحتى سنوات العمر المتقدمة. 

التمويل لهذه الحملة أصبح ممكًنا بفضل اإلسهام الجزئي لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها. 
اآلراء التي تم التعبير عنها في المواد المكتوبة ال تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لوزارة 

.Department of Health and Human Services الصحة والخدمات اإلنسانية
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