Malaffi connected providers – suggested website content
Advanced Cure Diagnostic Centers (Cure) is proud to be
connected to Malaffi, a digital Health Information Exchange
(HIE) platform, which enables our clinicians and care teams to
provide better healthcare, by safely and securely accessing your
essential health information stored in your unified medical
record.
Malaffi (Arabic for ‘my file’) was established as part of the
visionary strategic priorities of the Department of Health - Abu
Dhabi (DOH) and is the first system of its kind in the Middle
East.
What does this mean?
During your visit, our clinicians (doctors, nurses and others) can access your unified medical record that
contains your most important medical information saved by other Malaffi connected providers that you
have previously visited in Abu Dhabi.
[You can also use this explainer video - To know more about Malaffi, please watch this video - explainer
video on YouTube]
What type of information does my Malaffi file include?
Your Malaffi file includes important information about your allergies, previous diagnoses, problems,
medical encounters, laboratory and radiology tests, as well as medication information.
How does Malaffi help my providers take better care of my health?
• Access to this information is important for your clinician to make a faster and more accurate diagnosis
and other decisions, which can be lifesaving, especially in an emergency and during a pandemic, like
COVID-19.
• Your visit to the doctor becomes a better experience, as you don’t have to bring your paper reports.
Our clinicians exchange your medical information with the other providers digitally through Malaffi to
better coordinate your care.
• You also don’t need to repeat laboratory and radiology tests without reason. This is especially
important if you have a chronic condition or frequently need to see multiple clinicians outside of our
organisation.
• Having access to Malaffi reduces the risk of preventable medical and medication errors that might
occur due to lack of information, and for that reason, we can provide safer care to you as a patient.
[COVID-19 related if it applies to your organisations
How does Malaffi help during the pandemic?
Having access to COVID-19 laboratory test results and other medical history data in Malaffi during the
pandemic, helps us make quicker first-response decisions, and take better care of you during these critical
times.]
How secure is my data in Malaffi?
The privacy and security of your health information is a top priory for Cure, Malaffi and the Department of
Health Abu Dhabi. All Malaffi connected healthcare facilities abide by Malaffi’s privacy and security policies
and comply with Abu Dhabi laws. The highest level of digital security is ensured as your medical information
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is encrypted and exchanged over a secure network. Additionally, only authorised users can access your
data. [You can alternatively, or in addition, use this video]
Will I have access to my file in Malaffi?
Yes, Malaffi will soon launch a patient portal and mobile application that will allow you to access your file in
Malaffi anytime and anywhere, empowering you to manage your health better.
How will Malaffi help the government provide better healthcare for all of us?
The medical information stored in Malaffi helps the DOH drive public health policies and awareness
programmes that promote better health for everyone across the Emirate. It also helps contain the rising
cost of healthcare and increases the overall quality of care in Abu Dhabi.
For more information and a list of facilities connected to Malaffi, please visit www.malaffi.ae.
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ر
بمقدم الرعاية الصحية
اإللكتونية الخاصة
نص مخصص للمواقع
ي
المتصلي ن
ن
بملف
ي
"ملف" ،منصة تبادل
يفتخر مركز أدفانس كيور التشخيصي باتصالها بـ
ي
توفي رعاية
من
الصحية
الرعاية
الت تمكن األطباء وفرق
ر
المعلومات الصحية ي
صحية أفضل من خالل الوصول اآلمن إىل معلوماتك الصحية األساسية
الطت الموحد.
المسجلة يف سجلك
ي
ً
الت وضعتها دائرة
ملف انطالقا من األولويات االسياتيجية الطموحة ي
تأسس ي
الصحة  -أبوظت ليكون النظام األول من نوعه ف ر
الشق األوسط.
ي
ي
ماذا ريتتب عىل اتصالنا ن
بملف؟
ي
الطت الموحد الذي يحتوي عىل
وغيهم من االطالع عىل سجلك
الطت من أطباء
خالل زيارتك ،سيتمكن كادرنا
وممرضي ر
ر
ي
ي
أبوظت.
بملف الذين سبق وأن راجعتهم يف
المتصلي
مقدم الرعاية الصحية
الت سجلها جميع
ر
ي
ي
ي
جميع معلوماتك الطبية الهامة ي
التوضيح عىل يوتيوب ]
ملف ،يرج مشاهدة هذا الفيديو -الفيديو
[يمكنك استخدام الفيديو
ي
ي
التوضيح -لمعرفة المزيد عن ي
ن
ن
ر
"ملف"؟
الطت يف
الت يتضمنها سجلك
ي
ي
ما نوع المعلومات ي
ُ
الت شخصت لديك يف السابق والمشكالت
الطت المخزن يف
يتضمن سجلك
"ملف" معلومات مهمة عن الحساسية واألمراض ي
ي
ي
الصحية ونتائج الفحوصات المخيية وتقارير األشعة ،باإلضافة إىل معلومات حول أدويتك.
ن
مقدم الرعاية عىل تقديم عناية أفضل بصحتك؟
"ملف"
كيف يساعد
ي
ي
الطت ليتمكن من تشخيصك بشكل أرسع وأدق واتخاذ قرارات
• إتاحة الوصول إىل هذه المعلومات مهم بالنسبة للكادر
ي
ر
وتفش األوبئة ،مثل كوفيد.19-
أخرى قد تنقذ حياتك ال سيما يف حاالت الطوارئ
ي
• ستحصل عىل تجربة أفضل عند زيارة الطبيب ألنك لن تضطر لحمل تقاريرك الورقية .كما يتبادل أطباؤنا معلوماتك الطبية
ً
"ملف" ليتمكنوا من التنسيق فيما بينهم بما يضمن لك الحصول عىل رعاية
رقميا من خالل
مقدم الرعاية اآلخرين
مع
ي
ي
صحية ممتازة.
ً
تعان من حالة
• لن تضطر إىل إعادة إجراء الفحوصات المخيية وصور األشعة دون دا ٍع .وهذا أمر مهم ،خصوصا إذا كنت ي
كثي من األحيان إىل زيارة عدة أطباء خارج مؤسستنا.
مرضية مزمنة أو تحتاج يف ر
والت قد تنتج عن نقص
ودوائية
طبية
أخطاء
وقوع
تفادي
عىل
ساعد
ي
"
"ملف
ف
الموجودة
• إن االطالع عىل المعلومات
ي
ي
ي
ً
ر
وبالتاىل سيصبح بإمكاننا تزويدك برعاية أكي أمانا.
المعلومات،
ي
[نص متعلق بكوفيد 19-إذا انطبق عىل مؤسستكم
ما دور ن
"ملف" خالل جائحة كوفيد19-؟
ي
الطت األخرى خالل الجائحة ،مما
ملف يف إتاحة الوصول إىل نتائج الفحوصات المخيية لكوفيد 19-وبيانات السجل
ي
يساهم ي
يساعدنا عىل اتخاذ قرارات طبية أرسع بشأن االستجابة األولية لحالتك وتقديم عناية أكي لك خالل هذه األوقات العصيبة
ر ن
ن
"ملف"؟
بيانات يف
ما مدى أمن
ي
ي
.
أبوظت لذلك،
وملف ودائرة الصحة-
تعد خصوصية وأمن معلوماتك الصحية من أهم أولويات مركز أدفانس كيور التشخيصي
ي
ي
للقواني المعمول بها
ملف المتعلقة باألمن والخصوصية وتمتثل
تليم جميع منشآت الرعاية الصحية المتصلة
ر
بملف بسياسات ي
ي
تشفي معلوماتك الطبية وتبادلها عي شبكة آمنة ،وال نسمح
الرقم حيث يتم
أبوظت .كما نضمن لك أعىل مستوى من األمن
يف
ر
ي
ي
ا
.
للمستخدمي المرصح لهم بالوصول إىل بياناتك [يمكنك استخدام هذا الفيديو بدًل من الفيديو السابق أو باإلضافة إليه ]
إال
ر
ن
ن
"ملف"؟
الطت الخاص يف
سجىل
هل سأتمكن من الدخول إىل
ي
ي
ي
نعم ،ستتمكن ق ً
الذك يف أي وقت وأي مكان لتتمكن من
للهاتف
تطبيق
خالل
من
"
"ملف
ف
الطت
سجلك
إىل
الدخول
ريبا من
ي ي
ي
ي
إدارة جميع الجوانب المتعلقة بصحتك بشكل أفضل.
Page 3 of 4

© Abu Dhabi Health Data Services – SP LLC | PUBLIC

ن
ن
ً
جميعا؟
"ملف" الحكومة يف توفت رعاية صحية أفضل لنا
كيف يساعد
ي
الت
"ملف" دائرة الصحة  -أ
تساعد المعلومات الطبية المخزنة يف
بوظت عىل إعداد سياسات الصحة العامة وبرامج التوعية ي
ي
ي
أبوظت .كما تساعد يف الحد من التكلفة الميايدة للرعاية الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية يف
تعزز صحة الجميع يف إمارة
ي
أبوظت.
ي
بملف ،يرج زيارة الموقع
لمزيد من المعلومات ولالطالع عىل قائمة منشآت الرعاية الصحية المتصلة
ي
ون.www.malaffi.ae :
اإللكي ي
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