
 
 

 

 Riksstrokeمعلومات تتعلق بالمشاركة في سجل الجودة الوطني للسكتة الدماغية «ريكسستروك»  

في وحدة الرعاية الصحية هذه، نقوم بتسجيل بيانا حول المرضى الذين عانوا من السكتة الدماغية أو «النوبة اإلقفارية 
من السجل هو تعزيز . الهدفRiksstrokeالنوبة اإلقفارية العابرة في سجل الجودة الوطني «ريكسستروك»  TIAالعابرة» 

ض النظر عن مكان اإلقامة والجنس والعمر. من أجل الحصول على بيانات الرعاية الجيدة للسكتة الدماغية للجميع، بغ
في   TIAموثوقة، من المهم أن يتم تضمين معظم أولئك الذين يصابون بالسكتة الدماغية والنوبة اإلقفارية العابرة 

ية أو النوبة اإلقفارية  تزيد البيانات الموثوقة من فرص تحسين ظروف كل من أولئك الذين يصابون بالسكتة الدماغ  السجل.
   وأقاربهم. TIAالعابرة 

 ما هي البيانات المسجلة

يتم جمع البيانات من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية ومن المرضى. باإلضافة إلى ذلك، تأتي بعض البيانات من  
 سجالت المرضى وسجل السكان والسجالت األخرى. 

ية خالل جلسة الرعاية الطارئة، يتم تسجيل الرقم الشخصي والجنس ونوع اإلقامة والقدرة الوظيفية قبل بداالسكتة الدماغية 
السكتة الدماغية. عالوة على ذلك، يتم تسجيل العالج الطبي وعوامل الخطر ومضاعفات المرض وتقييمات الفريق  

والفحوصات. بعد ثالثة أشهر من ظهور المرض، يتم إجراء متابعة حيث يتم االتصال بك عن طريق خطاب أو مكالمة  
وظيفية والحالة الصحية والخبرات والمعلومات من الرعاية  هاتفية. في هذه الحالة، يتم مراقبة شكل السكن والقدرة ال

 تتم المتابعة بمساعدة استبيان.  الصحية. 

أثناء العالج في حاالت الطوارئ، يتم تسجيل الرقم الشخصي الخاص بك، والجنس. عالوة   TIAالنوبة اإلقفارية العابرة 
 على ذلك، يتم تسجيل العالج الطبي وعوامل الخطر ومضاعفات المرض وتقييمات الفريق والفحوصات.

ى الشخص الذي  تتحمل منطقة فيستربوتن المسؤولية القانونية الشاملة عن البيانات الشخصية في ريكسستروك. يطلق عل
 يتحمل المسؤولية الشاملة اسم مراقب البيانات المركزي. تتحمل وحدة الرعاية مسؤولية قانونية محلية عن جمع البيانات.

  معلومات للتواصل 

عندما يتم تضمين معلومات عنك في سجل الجودة، يكون لديك حقوق معينة. اقرأ المزيد عنها أدناه. إذا كنت ترغب في 
 ى اتصال مع ريكسستروك فيما يتعلق بحقوقك، يرجى استخدام تفاصيل االتصال هـذه:  الحصول عل

Riksstroke, Målpunkt PA rum 1013, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå   

   riksstroke@regionvasterbotten.se، عنوان البريد اإللكتروني: 0907858783هاتف 

 / https://www.riksstroke.orgالموقع اإللكتروني: 

 

 لوحدة الرعايةمعلومات التواصل 

……………………………………………………………………………  
 

 (الشخص المسؤول، اسم وحدة الرعاية، المستشفى، المنطقة)
 

 



 
 

 

يمكنك أيضا االتصال بمسؤول حماية البيانات لطرح أسئلة تتعلق بالمعلومات الخاصة بك في سجالت الجودة. يراقب 
مسؤولو حماية البيانات االمتثال للقوانين المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. إذا كنت تريد معرفة من هو مسؤول حماية  

 ل بالموظفين أعاله.البيانات في وحدة الرعاية هذه، فيرجى االتصا

 Regionstyrelsen för Regionمسؤول حماية البيانات في السلطة المركزية المسؤولة عن البيانات الشخصية هو. 
Västerbotten, Norrlands Universitetssjukhus, 90185 Umeå عنوان البريد اإللكتروني ،

dataskyddsombud@regionvasterbotten.se   

  ة أفضل أنت تساهم في رعاي
من خالل كونك جزءا من سجل الجودة، فإنك تساهم في تحسين الرعاية. المشاركة طوعية وال تؤثر على الرعاية التي  

تتلقاها. تُستخدَم البيانات لمقارنة الرعاية بين وحدات الرعاية الصحية المختلفة ومقدمي الرعاية في جميع أنحاء البالد. يمكن  
مل والبحث. تساهم سجالت الجودة في إيجاد معارف جديدة حول أفضل عالج وكلما زاد عدد  استخدام النتائج لتحسين الع

 المرضى الذين تم تضمينهم، كانت النتائج أكثر أمانا.  

  السند القانوني
يجب أن يكون لدى كل من يعالج البيانات الشخصية السند القانوني لهذا الغرض. يتم تنظيم معالجة البيانات الشخصية في 

. PDL، والفصل السابع من قانون بيانات المريض ، GDPRسجالت الجودة من خالل الالئحة العامة لحماية البيانات، 
البيانات ذات أهمية عامة للمجتمع ومهمة في الرعاية الصحية. يخضع  يسمح بتسجيل البيانات في سجالت الجودة حيث أن 

 الموظفون الذين يتعاملون مع البيانات الشخصية في سجالت الجودة لواجب السرية المنصوص عليه في القانون. 

  كيف يتم استخدام المعلومات الخاصة بك

ير وضمان جودة الرعاية وإنتاج اإلحصاءات والبحث  ال يجوز استخدام المعلومات الخاصة بك في سجالت الجودة إال لتطو
في مجال الرعاية الصحية. قد يتم أيضا الكشف عن المعلومات، بعد اختبار السرية، لشخص سيستخدمها ألحد تلك  

 األغراض الثالثة. إذا كان من الممكن الكشف عن البيانات، فيمكن القيام بذلك إلكترونيا.  

  السرية 
في سجالت الجودة محمية بسرية الرعاية الصحية في قانون تنظيم علنية وسرية المعلومات   المعلومات الخاصة بك

والسرية. كقاعدة عامة، هذا يعني أنه ال يجوز الكشف عن المعلومات الخاصة بك إال من سجالت الجودة إذا كان من  
 ت.  الواضح أنه ال أنت وال أي شخص قريب منك سوف يعاني إذا تم الكشف عن المعلوما

  األمان  
المعلومات الخاصة بك في سجالت الجودة محمية ضد األشخاص غير المصرح لهم بالوصول إليها. فقط أولئك الذين 

يحتاجون إلى البيانات للقيام بعملهم يمكنهم الوصول إليها. يتم التحقق من عدم وجود شخص غير مصرح له قد شارك في  
بالتشفير. يتم تسجيل الدخول إلى السجل للوصول إلى المعلومات   البيانات، ما يسمى متابعة دخول السجل. البيانات محمية

   بطريقة آمنة.

  إمكانية الوصـول   
يمكن للموظفين المصرح لهم في وحدة الرعاية الصحية التي أدخلت البيانات في سجل الجودة الوصول إلى هذه المعلومات  

ات. يمكن للموظفين المرخص لهم العاملين في سجل  المحددة. ال يمكن ألي مقدم رعاية صحية آخر الوصول إلى البيان
 الجودة الوصول إلى جميع البيانات الموجودة في السجل. 

  وقت التخزين والتنقيـة 
 سيتم حـذف المعلومات الخاصة بك عندما ال تكون هناك حاجة إليها لتطوير وضمان جودة الرعاية.  

 



 
 

 

 حقوقك  

  .لديك الحق في عدم تسجيل معلومات عنك في سجل الجودة 

 .لديك الحق في حذف معلومات عن نفسك من سجل الجودة في أي وقت 

   لديك الحق في معرفة ما إذا كانت المعلومات الخاصة بك موجودة في سجل الجودة، وإذا كان األمر كذلك، فاحصل
 ديك الحق في تلقي البيانات في شكل إلكتروني.على نسخة منها مجانا، أو ما يسمى بمستخرج السجل. ل

 .لديك الحق في تصحيح معلومات غير صحيحة عنك. لديك الحق في إكمال المعلومات غير الكاملة 

   في ظل ظروف معينة، يحق لك طلب تقييد معالجة البيانات الخاصة بك. ينطبق هذا خالل الوقت الذي يتم فيه تقييم
قييد أن سجل الجودة قد ال يفعل أي شيء بالبيانات الخاصة بك بخالف االستمرار في االعتراضات األخرى. يعني الت

 تخزينها.

   لديك الحق في الحصول على معلومات حول وحدات الرعاية الصحية التي تمكنت من الوصول إلى معلومات عنك
 ومتى، ما يسمى بمقتطفات السجل. 

 معلومات الخاصة بك في انتهاك لالئحة العامة لحماية البيانات  يحق لك الحصول على تعويضات إذا تم التعامل مع ال
 أو قانون بيانات المرضى.   

  .لديك الحق في تقديم شكوى إلى الهيئة السويدية لحماية الخصوصية، وهي السلطة اإلشرافية في هذا المجال 


