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 ةتعائلمعلومات إلى المریض و
 

. الھدف من ھذا السجل ھو تعزیز بوتن جودة ومقره في التنظیم النیابي لمحافظة فاسترلل وطني ریكس ستروك ھو سجل
السوید كل المستشفیات في  تقومالرعایة الجیدة لمرضى السكتة الدماغیة للجمیع، بغض النظر عن مدینة السكن والجنس والعمر. 

تم تمویل السجل من قبل مجلس الشؤون االجتماعیة وبلدیات السوید والتنظیم یبإرسال البیانات إلى السجل.  9819منذ عام 
 /http://www.kvalitetsregister.seالنیابي للمحافظات 

 
أي صدمة القلة  TIAمرضى "في السجل  كما یدرجة كل عام. بسبب السكتة الدماغیرعایة صحیة حالة  25 000حوالي  سجلـتٌ 

 نورالند مستشفى لدىلبیانات اتجمیع یتم سكتة دماغیة. إلى  تطورالتي قد تخطر إحدى عوامل الك الدمویة الموضعیة العابرة"
 :الموقع االلكتروني التالي في سنوي، یمكن العثور علیھو. وتعرض النتائج في تقریر في أومی يجامعال

www.riksstroke.org  تحت الوصلةårsrapporter. 
 

 موثوقالبیانات ال. للحصول على بیانات موثوق بھا في السجل تیاالسكتة الدماغیة ون أصیب بم معظمیتم تسجیل  من المھم أن
 وأسرھم. تیایة أو السكتة الدماغالمصابین بتحسین أوضاع إمكانیة زید من بھا ت

 

 تسجلالبیانات التي 
 

 السكتة الدماغیة
السكتة اإلصابة ب قبل ةیوظیفالالقدرة سكن ومالھیئة و الجنسو، االجتماعي رقم الضمان سجلالطارئة ی الرعایة فترةخالل 

 .والفحوصات، طبيال فریقال ، وتقییمالمرض عوامل الخطر، ومضاعفاتالعالج الطبي، و یسجل، وعالوة على ذلك. الدماغیة
 

. وفیھا تتبع األسئلة مكالمة ھاتفیة رسالة أو بك عن طریق یتم االتصال حیثیتم متابعة الحالة  المرض بعد ثالثة أشھر من
إلیك. كما یتضمن  قُـدمتالتي الرعایة  حول إلعطاء وجھات نظركفرصة  علىاستطالع. كما تحصل مساعدة ب السابقة

 .شفاءبعد ال والمساعداتاالستطالع أسئلة حول الصحة 
 

فرصة إلعطاء وجھات نظرك حول جھود الدعم التي تم  المرض. ستحصل عندھا على بعد عام من استطالع مشابھثم یتم عمل 
 الذي تجده في الموقع االلكتروني: ”Ett år efter stroke” التقریر النتائج في وتعرض. لبلدیةتقدیمھا من قبل ا

www.riksstroke.org  :تحت الوصلةövriga rapporter 
 

 صدمة القلة الدمویة الموضعیة العابرة - TIAتیا 
. یصاب في الدماغ األوعیة الدمویة أحدفي  موضعیا األوكسجینقلة  وصول الدم وبالتاليھي صدمة قصیرة األمد بسبب قلة  تیا

. وعالوة على ، والجنساالجتماعي رقم الضمان الطارئة یسجل الرعایة م. خالل فترةاكل عشخص ألف  12-10بھا ما یقارب 
 .، والفحوصاتفریق الطبيال ، وتقییمالمرض عوامل الخطر، ومضاعفاتالعالج الطبي، و ، یسجلذلك

 
 البیانات الخاصة بك التعامل مع طریقة

 في سجل. یتم استخدام بیاناتك لمعلومات التي تقدمھا بنفسكومن خالل ا الطبیة الخاصة بك السجالتمن عنك  معلوماتالجمع ت
كذلك في و إنتاج اإلحصاءاتالسكتة الدماغیة، وفي رعایة مرضى  جودة وزیادة األمانال تطویرفي أمور محددة وھي الجودة

ھذه  سیستخدمالذي  صشخلإلى ا ،سریةالتحقیق في ال بیانات بعدلكما یمكن كشف ا .والطبیة الصحیة في مجال الرعایة األبحاث
. الكترونیا أن یتم ذلك ، یمكنمن التسجیلتم السماح بكشف احد البیانات إذا السابق ذكرھا.  الثالثة األغراض من المعلومات ألي

 .(EPN) المراجعة األخالقیة من قبل ھیئة موافقةینبغي توفر  دراسات بحثیةموضوعا ل من السجل البیانات تصبحعندما 
 

 السریة التامة
كشف أن  وھذا یعنيقانون السریة والعلنیة.  بقانون السریة التامة في الرعایة الصحیة والطبیة ضمنالخاصة بك تُـشمل البیانات 

إذا  أو إصابة لضرر قریب منك أي شخصتماما أنك لن تتعرض أو  الواضح كان من إذاسیتم فقط  السجل من عنك المعلومات
 .عنھاتم الفصح 

 
 ماناأل

 ھوأن یسمح فقط لمن  عنيوالتي ت للتدابیر األمنیة خاصة شروطھناك ضد كل من ال صالحیة لھ.  بیاناتك في السجلیتم حمایة 
المعلومات لم تصل إلى حیازة من ال صالحیة لھ  التأكد من أن أنھ ینبغيو الوصول إلیھا، المعلومات الخاصة بك في حاجة إلى

 ةآمنبطریقة  المعلوماتمن أجل الحصول على  الدخولوأن یتم  تشفیروماتك من خالل الفي األمر، وأن تتم حمایة معل
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 الحیازة
فقط. ال  التي قدمھا المباشر للمعلومات حق الوصول لدیھالطبیة الخاص بك والذي یرسل المعلومات إلى السجل  الرعایة مقدم

مركزیا ال یستطیعون  سجلیدیرون ال أولئك الذین. معلوماتھذه ال صل مباشرة إلىأن یصحیة ال رعایةیستطیع أي مقدم آخر لل
 .المعلومات الخاصة بك الوصول إلىوال یحق لھم 

 
 الفرز

السكتة  الصحیة لمرضى الرعایة جودة وتأمین تطویرلھا من أجل  ھناك حاجةإذا لم تعد الخاصة بك  المعلومات تتم إزالة
 .الدماغیة

 
 حقوقك كمریض

المعلومات الخاصة بك  إدراج ؤثر على الرعایة التي تتلقاھا. إذا كنت ال ترغب فيتال ویة ل طوعالمشاركة في السج •
 شخص االتصال الخاص بك أدناه. بلغ األمر إلى، في السجل

 من السجل.الخاصة بك معلومات طلب محو الفي أي وقت  من حقك •
 شخص ماُسـمح ل أي وقتي فوصحیة أیة وحدة رعایة  علومات عنالدخول الذي یتضمن م لحصول على سجلا •

 إلى البیانات الخاصة بك. الوصول
أو قانون  الشخصیة لقانون حمایة البیاناتالحصول على تعویض إذا تم التعامل مع بیاناتك الشخصیة بطریقة مخالفة  •

 بیانات المرضى.
 .الشخصیة المعلومات الشخصیة وفقا لقانون حمایة البیانات إن لم تتم معالجة تصحیحطلب ال •
). نسخة من السجلالبیانات الشخصیة عنك (ھ من معرفة ما تم تسجیلفي مجانا، و مرة واحدة في السنة الحق لدیككما  •

 شخص االتصال أدناه.إلى  إرسالھویتم توقیعھ ثم خطیا، یقدم ومثل ھذا الطلب 
 

 :معلومات االتصال
 :، إذا كنت تریدتصالاالیمكنك 
یة صحیة وفي أي وقت ُسـمح لشخص ما الوصول إلى البیانات الخاصة معلومات عن أیة وحدة رعاالحصول على  •

 بك.
 .السجل حولالحصول على معلومات  •
 إلى السجل.المعلومات الخاصة بك  نرسلال  أن •
 السجل.من  المعلوماتمحو  •
 

………………………………………………………………………………………… 
 )ریكس ستروك –شخص االتصال (
 

 : إلى بك الخطي، أرسل طلتسجیلترید نسخة من الھل 
 

………………………………………………………………………………………… 
 محلي)المسؤول ال/  الشخصیة (موظف حمایة البیانات

 
 

 الشخصیةبیانات مسؤولیة ال
 

 التسجیل: وإدراجھا في) للبیانات التي یتم جمعھا ھیئةلجنة سیاسیة أو وھو (المسؤول المحلي عن البیانات الشخصیة 
……………………………………………………………………………………………………..  

 
للتنظیم النیابي لمحافظة فاستر بوتن، مستشفى نوررالند  اإلداريالمسؤول المركزي عن البیانات الشخصیة ھو المجلس 

 .الجامعي في أومیو
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