
 
 

 Riksstrokeمعلومات حول المشاركة في سجل الجودة الوطنية 

في وحدة الرعاية الصحية هذه ، نقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى المصابين بالسكتة الدماغية أو النوبة اإلفقارية  
تعزيز الرعاية والغرض من السجل هو  .Riksstroke» في سجل الجودة الوطني TIAالعابرة التي تُعرف اختصاًرا بـ «

الجيدة للسكتة الدماغية للجميع ، بغض النظر عن مكان اإلقامة والجنس والعمر. للحصول على بيانات موثوقة ، من المهم 
فالبيانات    » في السجل.TIAأن يتم تضمين معظم المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية والنوبة اإلفقارية العابرة «

» TIAعلى تحسين الظروف ألولئك الذين يعانون من السكتة الدماغية والنوبة اإلفقارية العابرة « الموثوقة تزيد من القدرة
   وأقاربهم.

 ما هي البيانات التي يتم تسجيلها؟

يتم جمع البيانات من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية وكذلك من المرضى. وهناك بعض البيانات التي يتم الحصول  
 عليها من سجالت المرضى وسجالت قيد النفوس وسجالت أخرى.  

يفية قبل  خالل فترة الرعاية الطارئة ، يتم تسجيل الرقم الشخصي والجنس ونوع السكن والقدرات الوظالسكتة الدماغية 
التعرض للسكتة الدماغية. وعالوة على ذلك ، يتم تسجيل العالج الطبي وعوامل الخطر ومضاعفات المرض وتقييمات  

الفريق والفحوصات ، وبعد مرور ثالثة أشهر من اإلصابة بالسكتة الدماغية ، يتم إجراء المتابعة حيث يتم االتصال بك عبر 
األسئلة السابقة عن طريق استبيان. ستتاح لك أيًضا الفرصة للتعليق وتقديم آرائك بشأن  رسالة أو مكالمة هاتفية. تتم متابعة

الرعاية المقدمة. ويتم إجراء استبيان مماثل بعد عام من اإلصابة بالمرض. حيث  ستتاح لك الفرصة للتعليق وتقديم آرائك 
 بشأن جهود الدعم المقدمة من قبل البلدية. 

خالل فترة الرعاية الطارئة ، يتم تسجيل الرقم الشخصي الخاص بك ، والجنس. وعالوة  » TIAة «النوبة اإلفقارية العابر
 على ذلك ، يتم تسجيل العالج الطبي وعوامل الخطر ومضاعفات المرض ، وتقييمات الفريق والفحوصات.

. ويشار إلى  Riksstrokeجل يتحمل مجلس محافظة فيستربوتين المسؤولية القانونية الشاملة عن البيانات الشخصية في س
الشخص/الجهة المسؤول كليًا بشكل رئيسي بـ «مسؤول البيانات الشخصية». وتتحمل وحدة الرعاية المسؤولية القانونية 

 المحلية لجمع البيانات. 

 بيانات االتصال  

يكون لديك حقوق معينة عندما يتم تضمين معلومات عنك في سجل الجودة. اقرأ المزيد عن تلك الحقوق أدناه. إذا كنت تريد  
 بشأن حقوقك ، فقم باستخدام بيانات االتصال هذه:    Riksstrokeالتواصل مع 

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

، الموقع اإللكتروني  riksstroke@regionvasterbotten.se، البريد اإللكتروني  0907858783هاتف 
https://www.riksstroke.org / 

 

 بيانات االتصال الخاصة بوحدة الرعاية الصحية 
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يمكنك أيًضا االتصال بوكيل حماية البيانات لالستفسار عن األسئلة المتعلقة بالمعلومات الخاصة بك في سجل الجودة. يقوم  
كنت تريد أن تعرف من هو وكيل وكيل حماية البيانات بمراقبة االمتثال للقوانين المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. إذا 

 حماية البيانات في وحدة الرعاية هذه ، اتصل بالموظفين المذكورين أعاله. 

وكيل حماية البيانات لدى السلطة المركزية المسؤولة عن حماية البيانات هو المجلس اإلداري لمحافظة فيستربوتين، 
، البريد اإللكتروني Norrlands Universitetssjukhus ،(90185 Umeåومستشفى نورالند الجامعي (

dataskyddsombud@regionvasterbotten.se   

  أنت تساهم في تطوير الرعاية الصحية وجعلها أفضل 
عبر اشتراكك في سجل الجودة فإنك تساهم في تحسين الرعاية الصحية. إن المشاركة اختيارية وال تؤثر على الرعاية التي 

تتلقاها. يتم استخدام البيانات لمقارنة الرعاية الصحية بين وحدات الرعاية المختلفة ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء  
تحسين العمل والبحوث. تساهم سجالت الجودة في معرفة جديدة حول أفضل عالج وكلما البالد. ويمكن استخدام النتائج ل

 ازداد عدد المرضى المشاركين كلما كانت النتائج أكثر أمانًا. 

  االستناد القانوني
يجب أن يكون هناك استناد قانوني لكل شخص يقوم بمعالجة المعلومات الشخصية. تخضع معالجة البيانات الشخصية في  

) ، والفصل السابع في قانون GDPRجالت الجودة لقانون حماية البيانات ، والنظام األوروبي لحماية البيانات العامة (س
. يسمح بتسجيل البيانات في سجالت الجودة ألن البيانات ذات أهمية عامة للمجتمع ومهمة في  PDLبيانات المرضى ، 

 ن بمعالجة البيانات الشخصية في سجالت الجودة لواجب كتمان األسرار.مجال الرعاية الصحية. يخضع األفراد الذين يقومو

  فيما يلي كيفية استخدام البيانات الخاصة بك

ال يجوز استخدام البيانات الخاصة بك في سجالت الجودة إال لتطوير وضمان جودة الرعاية الصحية وإجراء اإلحصاءات  
ف عن البيانات ألي شخص يستخدمها ألي من هذه األغراض الثالثة ، والبحوث في مجال الرعاية الصحية. كما يمكن الكش

 بعد إجراء تحقيق السرية. إذا كان يُسمح بتقديم المعلومات ، فقد يتم ذلك إلكترونيًا. 

  السرية  
إن البيانات المتعلقة بك في سجالت الجودة محمية بسرية الرعاية الصحية المنصوص عليها في قانون العلنية والسرية. 
وكقاعدة عامة ، فهذا يعني أنه يُسمح فقط بتقديم البيانات الخاصة بك المسجلة بسجالت الجودة إذا كان من الواضح عدم 

 عاناة إذا تم الكشف عن تلك البيانات ألطراف أخرى. تعرضك أو عدم تعرض أي شخص ذو صلة بك ألي م

  السالمة 
إن البيانات المتعلقة بك في سجالت الجودة محمية ضد وصول األشخاص غير المصرح بهم إليها. ويحق فقط الوصول إلى 

له بالوصول  تلك البيانات لألشخاص الذين يحتاجون إليها ألداء عملهم. ويتم التحقق من عدم تمكن أي شخص غير مصرح 
إلى تلك البيانات، وهو ما يُسمى بمتابعة السجل. ويتم حماية البيانات بواسطة التشفير. ويتم تسجيل الدخول إلى السجل 

  للوصول إلى البيانات بشكل آمن.

  الوصول  
البيانات. لن يستطيع الموظفون الُمصرح لهم في وحدة الرعاية الذين أدخلوا البيانات في سجل الجودة الوصول إلى هذه  

يتمكن أي مقدم رعاية صحية آخر من الوصول إلى البيانات. ويتمتع الموظفون الُمصرح لهم الذين يعملون في سجل الجودة  
 بإمكانية الوصول إلى جميع البيانات الموجودة في السجل. 

  مدة تخزين البيانات والتصنيف 
 لتطوير وتأمين جودة الرعاية. تتم إزالة البيانات الخاصة بك عندما ال تكون هناك حاجة 

 



 
 

 حقوقك  

  .يحق لك منع تسجيل بياناتك في سجل الجودة 

  .يحق لك في أي وقت طلب حذف أي بيانات بشأنك من سجل الجودة 

  يحق لك معرفة ما إذا كانت بياناتك موجودة في سجل الجودة ، وإذا كان األمر كذلك ، فيمكنك الحصول على نسخة
 يسمى مستخرج السجل. يحق لك الحصول على المعلومات في شكل إلكتروني.منها مجانًا ، وهو ما 

 .يحق لك طلب تصحيح أي معلومات غير صحيحة عنك. يحق لك طلب إكمال أي بيانات غير كاملة 

  في ظل ظروف معينة ، يحق لك طلب تقييد معالجة البيانات الخاصة بك. ويكون هذا ساريًا خالل الوقت الذي يتم فيه
العتراضات األخرى. ويعني التقييد بأنه ال يُسمح لسجل الجودة فعل أي شيء بالبيانات الخاصة بك أكثر من تقييم ا

 مواصلة تخزينها.

  يحق لك الحصول على معلومات حول وحدات الرعاية التي أُتيحت لها إمكانية الوصول إلى بياناتك وموعد حدوث
 ذلك ، ما يسمى بمستخرج تسجيالت الدخول.  

 الحصول على تعويضات إذا تم التعامل مع بياناتك بشكل ينتهك قانون حماية البيانات أو قانون بيانات   يحق لك
 المرضى.  

 ) يحق لك تقديم شكوى إلى سلطة حماية الخصوصيةIntegritetsskyddsmyndigheten وهي السلطة اإلشرافية (
 في هذا المجال 


