
MOQC(  Michigan Oncology Quality Consortium( هي مجموعة تم تشكيلها في عام 2009 بهدف تحسين جودة الرعاية التي 
 Blue Cross Blue Shield of Michigan )BCBSM( من قِبل MOQC يتلقاها مرضى السرطان في جميع أنحاء الوالية. يتم دعم

ويتم تنسيق العمل في University of Michigan. تركز MOQC على جميع مرضى السرطان، وخاصة أولئك الذين يتلقون العالج 
الكيميائي، سواء لديهم تغطية تأمينية أو ال. 

المعلومات األساسية 
 POQC لزيادة دور المرضى وعائالتهم أو مقدمي الرعاية في أعمال مجموعتنا. يدعم أعضاء POQC مجلس MOQC شكلت مجموعة

لجنتنا التوجيهية وممارساتنا من خالل توجيه تطوير المشروعات الجديدة ومشاركة عملنا مع المجتمع والمجموعات األخرى المهتمة. 
نحن مهتمون جًدا بوجود مرضى ومقدمي رعاية من األقليات والذين يعانون من نقص الخدمات الطبية وأولئك الذين يواجهون أو واجهوا 

تحديات في الوصول إلى نظام الرعاية الصحية. 

يتم تعويض أعضاء مجلس جودة عالج األورام للمرضى ومقدمي الرعاية عن وقت االجتماعات االفتراضية والتي يحضرونها شخصيًا، 
والنفقات المتعلقة بالتنقل لالجتماعات التي تتطلب الحضور شخصيًا.

 تواصل مع 
 Vanessa Aron، مديرة المشروع

varon@moqc.org • 734-615-1796

 مجلس جودة عالج األورام 
 )POQC( للمرضى ومقدمي الرعاية

المستشار الجيد للمرضى أو مقدمي الرعاية  
لديه خبرة شخصية مع السرطان كمريض أو  •

على استعداد لمشاركة وجهات نظره المستمدة من تجربته أو   •
منظوره

يمكنه التحدث والعمل كجزء من فريق داخل بيئة جماعية آمنة  •

يعمل بفعالية مع أشخاص من خلفيات متنوعة  •

لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر وإنترنت )جوجل   •
كروم كمتصفح(

يستخدم البريد اإللكتروني لتلقي الوثائق وإرسال الرسائل،   •
ويمكنه تأكيد الحضور واستالم المعلومات

يفهم برامج Microsoft األساسية ويمكنه العمل بها لتحرير   •
الوثائق بشكل بسيط 

   POQC ما يمكن توقعه كعضو
المساهمة بساعة إلى 4 ساعات في الشهر ألنشطة مجموعة   •

MOQC التي تتم عن بعد، مثل:

•  مراجعة محتوى الموقع اإللكتروني أو الوثائق وتقديم   
المالحظات

•  المشاركة في 1-3 اجتماعات افتراضية مدتها ساعة واحدة   
عبر Zoom )ال يلزم سوى القليل من اإلعداد(

•  تقديم األفكار والمالحظات إلى MOQC أو الممارسات   
حول موضوعات محددة

المشاركة في مجموعات عمل التحسين التي تتمحور حول   •
POQC الموضوعات المحددة ذاتيًا بواسطة

التواصل مع مركز تنسيق MOQC إذا كان غير قادر على   •
إكمال أو الوفاء بأي اتفاق
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المستشار الجيد للمرضى أو مقدمي الرعاية  
لديه خبرة شخصية مع السرطان كمريض أو من خالل أحد   •

أفراد عائلته
على استعداد لمشاركة وجهات نظره المستمدة من تجربته أو   •

منظوره
يمكنه التحدث والعمل كجزء من فريق داخل بيئة جماعية آمنة  •
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ويمكنه تأكيد الحضور واستالم المعلومات
يفهم برامج Microsoft األساسية ويمكنه العمل بها لتحرير   •

الوثائق بشكل بسيط 

التوقعات   
االلتزام لمدة عامين )سيتم النظر في مدة عام واحد ألفراد   •

محددين(
المساهمة بساعة إلى 4 ساعات في الشهر لألنشطة المتعلقة   •

بمجموعة MOQC، مثل:
مراجعة الوثائق وتقديم مالحظات  •  

•  المشاركة في 1-3 مكالمات هاتفية لمدة ساعة واحدة    
)ال يلزم سوى القليل من اإلعداد(

•  أن يكون عضو لجنة يزود مديري مشروعات MOQC أو   
ممارساتها باألفكار والمالحظات حول موضوعات محددة

حضور اجتماعات MOQC نصف السنوية في الوالية   •
واالجتماعات اإلقليمية المختارة، والمشاركة كمتحدث أو 

عضو لجنة
التواصل مع مركز تنسيق MOQC إذا كان غير قادر على   •

إكمال أي اتفاق أو الوفاء به
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