
المعلومات األساسية 
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 قبل 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. تعمل مجموعة MOQC على تحسين الرعاية باستخدام البيانات التي تم جمعها كجزء من 
البرنامج الوطني    )®Quality Oncology Practice Initiative (QOPI، مع استهداف مجاالت الرعاية التي تحتاج إلى التحسن والعمل 

مع أخصائيي األورام واألورام النسائية وفرقهم إلجراء تغييرات في ممارساتهم حتى تتحسن الرعاية.

 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. 

  POQC مساهمات
سيكون أعضاء POQC قادرين على:

مشاركة قصص عن التحديات التي واجهتهم للوصول إلى نظام الرعاية الصحية، وأفكار حول كيفية إنشاء أنظمة لخدمة المرضى   •
واألحباء بشكل أفضل

تمثيل المرضى ومقدمي الرعاية في مجموعات التركيز أو لمراجعة المواد الموجهة للمريض   •

   POQC االنضمام إلى
باإلضافة إلى تقديم الدعم إلى MOQC وممارسات MOQC، تتطلع POQC دائًما إلى التوسع. نحن مهتمون جًدا بوجود المرضى ومقدمي 

الرعاية الذين يمثلون فئة أعم من المرضى، بمن في ذلك:
المرضى ومقدمو الرعاية من األقليات  •

المرضى الذين يتلقون العالج حاليًا؛ مقدمي الرعاية للمرضى الذين يتلقون العالج حاليًا  •

المرضى بأعمار تشخيص متنوعة؛ مقدمي الرعاية للمرضى بأعمار تشخيص متنوعة  •

المرضى ومقدمو الرعاية الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية  •

سيتواصل أعضاء MOQC و/أو POQC مع المرضى أو مقدمي الرعاية ذوي الصلة ويحددون موعًدا لعقد اجتماعات فردية لمناقشة 
إمكانية المشاركة.

 POQC: مجلس جودة عالج األورام 
 للمرضى ومقدمي الرعاية 

دليل الممارسة

 تواصل مع 
 Vanessa Aron، مديرة المشروع

varon@moqc.org • 734-615-1796

mailto:varon%40moqc.org?subject=POQC%20Practice%20Inquiry


المعلومات األساسية 
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 قبل 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. تعمل مجموعة MOQC على تحسين الرعاية باستخدام البيانات التي تم جمعها كجزء من 
البرنامج الوطني    )®Quality Oncology Practice Initiative (QOPI، مع استهداف مجاالت الرعاية التي تحتاج إلى التحسن والعمل 

مع أخصائيي األورام واألورام النسائية وفرقهم إلجراء تغييرات في ممارساتهم حتى تتحسن الرعاية.

 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. 

  POQC مساهمات
سيكون أعضاء POQC قادرين على:

مشاركة قصص عن التحديات التي واجهتهم للوصول إلى نظام الرعاية الصحية، وأفكار حول كيفية إنشاء أنظمة لخدمة المرضى   •
واألحباء بشكل أفضل

تمثيل المرضى ومقدمي الرعاية في مجموعات التركيز أو لمراجعة المواد الموجهة للمريض   •

   POQC االنضمام إلى
باإلضافة إلى تقديم الدعم إلى MOQC وممارسات MOQC، تتطلع POQC دائًما إلى التوسع. نحن مهتمون جًدا بوجود المرضى ومقدمي 

الرعاية الذين يمثلون فئة أعم من المرضى، بمن في ذلك:
المرضى ومقدمو الرعاية من األقليات  •

المرضى الذين يتلقون العالج حاليًا؛ مقدمي الرعاية للمرضى الذين يتلقون العالج حاليًا  •
المرضى بأعمار تشخيص متنوعة؛ مقدمي الرعاية للمرضى بأعمار تشخيص متنوعة  •

المرضى ومقدمو الرعاية الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية  •

سيتواصل أعضاء MOQC و/أو POQC مع المرضى أو مقدمي الرعاية ذوي الصلة ويحددون موعًدا لعقد اجتماعات فردية لمناقشة 
إمكانية المشاركة.

 تواصل مع 
 Vanessa Aron، مديرة المشروع

varon@moqc.org • 734-615-1796

 POQC: مجلس جودة عالج األورام 
 للمرضى ومقدمي الرعاية 

دليل الممارسة



المعلومات األساسية 
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 قبل 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. تعمل مجموعة MOQC على تحسين الرعاية باستخدام البيانات التي تم جمعها كجزء من 
البرنامج الوطني    )®Quality Oncology Practice Initiative (QOPI، مع استهداف مجاالت الرعاية التي تحتاج إلى التحسن والعمل 

مع أخصائيي األورام واألورام النسائية وفرقهم إلجراء تغييرات في ممارساتهم حتى تتحسن الرعاية.

 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. 

  POQC مساهمات
سيكون أعضاء POQC قادرين على:

مشاركة قصص عن التحديات التي واجهتهم للوصول إلى نظام الرعاية الصحية، وأفكار حول كيفية إنشاء أنظمة لخدمة المرضى   •
واألحباء بشكل أفضل

تمثيل المرضى ومقدمي الرعاية في مجموعات التركيز أو لمراجعة المواد الموجهة للمريض   •

   POQC االنضمام إلى
باإلضافة إلى تقديم الدعم إلى MOQC وممارسات MOQC، تتطلع POQC دائًما إلى التوسع. نحن مهتمون جًدا بوجود المرضى ومقدمي 

الرعاية الذين يمثلون فئة أعم من المرضى، بمن في ذلك:
المرضى ومقدمو الرعاية من األقليات  •

المرضى الذين يتلقون العالج حاليًا؛ مقدمي الرعاية للمرضى الذين يتلقون العالج حاليًا  •
المرضى بأعمار تشخيص متنوعة؛ مقدمي الرعاية للمرضى بأعمار تشخيص متنوعة  •

المرضى ومقدمو الرعاية الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية  •

سيتواصل أعضاء MOQC و/أو POQC مع المرضى أو مقدمي الرعاية ذوي الصلة ويحددون موعًدا لعقد اجتماعات فردية لمناقشة 
إمكانية المشاركة.

 تواصل مع 
 Vanessa Aron، مديرة المشروع

varon@moqc.org • 734-615-1796

 POQC: مجلس جودة عالج األورام 
 للمرضى ومقدمي الرعاية 

دليل الممارسة


