
 بل حتى عناية أفضل , أفضل شاملةنظرة 
 .الوصول إلى معلوماتك حيتُت لكصحية الرعاية للصرُف جديدة . الشاآلة القومية للمريضنظرة ال
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 شروِطَكل اطبًق
 
 
 

مثال على , تسمح للشخص الذى يعتنى بك أن يرى فى الحال نوع الرعاية التى تلقيتها فيما مضى الشاملة القومية للمريضالنظرة 
 .زج بأدوية أخرىيجب أن يمت ال ساس لشىء ما أو أنك تتناول عالًجايمكنهم أن يروا هل أنت ح, ذلك

 
هم الذين يمكنهم الوصول إلى , فقط أخصائيو الرعاية الصحية الذين لهم عالقة بك آمريض

 .ألوك أوًال ويحصلون على موافقتكوعليهم أن يس. الموجودة فى سجالتكالمعلومات 
 

معلومات فى  حظرَتلديك الحق أن .ولكن ليس آل شىء؟, هل ترغب فى إظهار بعض المعلومات
ُيقرر أية معلومات  َمنأنت ف. ترغب فى أن يراها مقدم خدمة رعاية صحية آخر ك والتى السجالت

 .ظر فى أى وقتهذا الَح رفعيمكنك أن تطلب . وألى مدة ظرهاَحترغب فى 
 

 .أنت الذى تقرر
 

 صورة عامة أفضل
 
 
 
 

هى و. فى أنحاء السويد ااآلن تدريجًي تعميمهالمريض يتم ل الشاملة القوميةالنظرة 
خدمة  يمقدمعند و, اتالبلديو, متوفرة فعًال فى الكثير من مجالس المقاطعات

 .الرعاية الصحية من القطاع الخاص
 

, رعايةإلى الولكن فى المرة القادمة التى تحتاج فيها . فى الحالليس . ليس عليك عمل شىء بنفسك
بعض المعلومات فى  ىلالّطالع علموافقتك , قد يطلب الطبيب أو أخصائيو الرعاية الصحية

 .سجالتك
 
فأنت مسئول , إذا فعلت ذلك. للمريض الشاملة القوميةالنظرة برنامج لديك الحق فى اإلنسحاب من و

معرفتها حتى يوفروا إلى المعلومات التى يحتاجون بعن إخبار هيئة العاملين فى الرعاية الصحية 
 .جيدة وآمنة رعايةلك 

 
هو المكان الذى يمكنك أن تجد فيه آل  se/sammanhallen-journalforing.1177موقع اإلنترنت 

أن ترى  اويمكنك أيًض. يمكنك زيارة هذا الموقع لإلجابة عن أى أسئلة قد تكون لديك. المعلومات
 .للمريض الشاملة القوميةستخدام النظرة امتى ُيخطط مقدموا خدمة الرعاية الصحية للبدء فى 

 

 
 
Do you want to know more? Contact us! 

 !تصل بنااهل ترغب فى معرفة المزيد؟ 
 
 
 



 ببعضه ُمتصلُآّل شيء 
 
 

نحن األشخاص الذين  عِلمنا،إذا . الطريقة التى تشعر بها هى مزيج من عوامل عدة
. عناية أسرع وأفضل نوفر لكأن  فيمكننا, ك الكثيرعن, يعملون فى الرعاية الصحية

 .سجالتالنحتفظ ب هذا هو السبب فى أننا
 

الرعاية  خدمة مقدمىبعينه من أحد  وتكون فى حوذةهذه السجالت تحتوى على آل تاريخك الطبى 
مختلف مقدمى خدمة الرعاية الصحية لم يتم جمعها فى مكان  لدىغير أن آل السجالت . الطبية
مقدمى أحد ا آلًي يراهاأى رعاية تكون قد تلقيتها من أحد مقدمى خدمة الرعاية الصحية لن . واحد

 .الخدمة اآلخرين
 

Patientdatalagen ) يسمح للعديد من مقدمى خدمة الرعاية الصحية أن ) المريض بياناتقانون
كنه الوصول إلى هذا يعنى أن الشخص الذى َتَزوُره يم. ا المعلومات الموجودة فى سجالتكأويقر

, عن المكان الذى تذهب إليه لتلقى العالجبصرف النظر  بك،المتعلقة جميع المعلومات ذات الصلة 
 .أو قطاع خاص, يةلبلداأو , سواء آان مجلس المقاطعة

 
آل  ا لكى نستطيع أن نّطلع علىلقد تم تأسيسه. القومية للمريض الشاملةنظرة هذا بالُيعرف و

 .آمنهرعاية جيدة و بسرعةو ن تتلقىونضمن أ ة أسهلبطريقتاريخك الطبى 
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Do you want to know more? Contact us! 

 !تصل بنااهل ترغب فى معرفة المزيد؟ 
 
 
 



 الشاملة القومية للمريضعن النظرة  سؤاًال 14
 
 ن يستطيع رؤية المعلومات الخاصة بى؟م

 

أن يّطلعوا , روا لك رعاية جيدة وآمنهبشكل آمن والذين يحتاجون إلى المعلومات حتى يوفالذين يتم تحديدهم بالرعاية الصحية  نيعامليمكن لل
 .يجب أن يكون لديهم عالقة بك آمريض وأن يحصلوا على موافقتكو. الشاملة القومية للمريضالنظرة على 

 
 آيف يمكنك التحقق أن سالمتى َمْحمية؟

 

يجب أن يكون لديهم عالقة بك آمريض وأن . سجالتك الَمَرضيةاالّطالع على بشكل آمن الذين يتم تحديدهم بالرعاية الصحية  نيعامليمكن لل
. الوقائع تلك سجالتولديك الحق فى الوصول إلى , لتتبع من قام بقراءة سجالتكالوقائع ستخدام سجالت امن الممكن و. يحصلوا على موافقتك

 .بمراقبة سجالت الوقائع هذه بانتظام آل مقدم خدمة رعاية صحيةويقوم 
 

 هل يمكننى حظر معلومات؟
 

رفع  ويمكنك أن تقرر أيًضا, مريضالشاملة القومية لليمكنك أن تقرر إما أن يتم حظر سجالتك المرضية آلها أو جزء منها فى النظرة , نعم
 .الحظر لورغبت ومتى يتم رفعة

 
 ماذا يحدث لو حظرت المعلومات؟

 

لك أن تقرر إذا آنت ترغب فى مشارآة المعلومات المحظورة مع و. أن هذه المعلومات قد تم حظرها القومية للمريض الشاملةظِهر النظرة ُت
 .أم ال العاملين بالرعاية الصحية

 
 لو فقدت الوعى؟ ماذا يحدث

 

غير أن ذلك . لمريض للوصول إلى المعلوماتالشاملة القومية لللنظرة " ئفتح طار"فى هذه الحالة يمكن للعاملين بالرعاية الصحية أن يطلبوا 
 .اية الصحيةنتظام عن طريق مقدم خدمة الرعاب ئالفتح الطاريتم مراقبة . آخرمقدم خدمة رعاية صحية  لدىيشمل المعلومات المحظورة  ال

 
 !ال أرغب فى أن أآون جزًء من برنامج النظرة الشاملة القومية للمريض 

 

وإذا أخبرت مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بذلك فلن يستطيع مقدم رعاية صحية آخر  .يمكنك أن تنسحب من برنامج النظرة الشاملة الوطنية للمريض
 .االطالع على معلوماتك

 
 ت؟هل سجالتى على اإلنترن

 

 .ال، فكل السجالت محفوظة داخل نظام السجالت المحلى لمقدمي الرعاية الصحية
 

 مجموعة سجالت واحدة؟ –مريض واحد 
 

 .إذا منحتهم أنت آمريض موافقتكفالنظرة الشاملة القومية تعني أن العديد من مقدمي خدمة الرعاية الصحية يمكنهم االّطالع على معلومات اآلخرين . ال
 

 ع تكنولوجيا المعلومات المستخدم؟ما هو نو
 

 .هو السلطة المراقبة )مجلس مراقبة البيانات( Datainspektionen. يتضمن قانون بيانات المريض وقواعده نصوًصا ُمحّدجة للسماح والتحكم فى الوصول
 

 هل يمكن أن أحظر معلومات عن طفلى؟
 

 .يصبحون أآثر نضًجا ويمكنهم حظر المعلومات بأنفسهمال، ال يمكنك حظر معلومات عن طفلك ألن األطفال يكبرون و
 

 هل يمكن ألى شخص أن يعطى موافقته بدًال مني؟
 

 .ال، فقط أنت آمريض يمكنه إعطاء الموافقة
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 إذا آنت بالخارج؟

 

 ..ُيطّبق برنامج النظرة الشاملة القومية فى السويد فقط
 

 هل هناك معلومات عن األدوية الموصوفة لى؟
 

 .علومات عن االدوية تكون مدرجة فى النظرة الشاملة القوميةنعم، م
 

 لماذا يتم تعميم برنامج النظرة الشاملة القومية؟
 

ويستطيع العاملون بالرعاية الصحية الحصول على صورة عامة لتاريخك الطبى بصورة أسهل وأسرع . يود المشرعين تعزيز سالمة المريض وأمنه وتأمينه
 .وأآثر أمًنا

 .ح لهم ذلك بأن ُيقدموا لك رعاية جيدة وآمنة وسريعةويسم -
 

 مسرد صغير
 

ولديك الحق فى معرفة . عندما يقرأ العاملون بالرعاية الصحية سجالتك، يتم تسجيل ذلك ويمكن التحّقق منه الحًقا سجل الوقائع
 .من قرأ معلومات فى سجالتك

 
. المعلومات فى سجالتك عندما ال تستطيع إعطاء موافقتكّطالع على ُيتيح ذلك للعاملين بالرعاية الصحية اال الفتح الطارئ

 .ويقوم مقدم الرعاية الصحية بمراقبة عملية الفتح الطارئ بانتظام
 

ُينظم القانون السرية، وبرنامج . والقواعد الملحقة به عن آيف يتم التعامل مع البيانات الشخصية 2008قانون سنة  قانون بيانات المريض
الشاملة القومية وآذلك األشخاص الذين لديهم الحق فى االّطالع على معلومات المريض وحق المريض النظرة 

 .فى حظر المعلومات
 

 .عندما يتصل بك أحد أخصائيي الرعاية الصحية لتقديم الرعاية والعالج عالقة المريض
 

 .سجالت مقدم رعاية صحية آخر تسمح لمقدمي الرعاية الصحية بقراءة المعلومات فى النظرة الشاملة القومية
 

النظرة الشاملة القومية عندما تقول نعم وبالتالى تعطى موافقتك للعاملين بالرعاية الصحية لكى يّطلعوا على  الموافقة
 .للمريض الخاصة بك

 
 .يسمح لك بحظر المعلومات التى ال ترغب أن يّطلع عليها مقدم رعاية صحية آخر الحظر

 
مجالس المقاطعة أو البلديات أو أى أشخاص آخرين قانونيين أو مقدمى الرعاية الصحية الخاصة الذين يقدمون  مقدم الرعاية الصحية

 .خدمات فى مجال الرعاية الصحية
 

 .األشخاص الذين يوظفهم مقدم الرعاية الصحية إلدارة الرعاية والعالج العاملون بالرعاية الصحية
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 شروِطَكل اطبًق
 
 
 

مثال على , تسمح للشخص الذى يعتنى بك أن يرى فى الحال نوع الرعاية التى تلقيتها فيما مضى الشاملة القومية للمريضالنظرة 
 .زج بأدوية أخرىيجب أن يمت ال ساس لشىء ما أو أنك تتناول عالًجايمكنهم أن يروا هل أنت ح, ذلك

 
هم الذين يمكنهم الوصول إلى , فقط أخصائيو الرعاية الصحية الذين لهم عالقة بك آمريض

 .ألوك أوًال ويحصلون على موافقتكوعليهم أن يس. الموجودة فى سجالتكالمعلومات 
 

معلومات فى  حظرَتلديك الحق أن .ولكن ليس آل شىء؟, هل ترغب فى إظهار بعض المعلومات
ُيقرر أية معلومات  َمنأنت ف. ترغب فى أن يراها مقدم خدمة رعاية صحية آخر ك والتى السجالت

 .ظر فى أى وقتهذا الَح رفعيمكنك أن تطلب . وألى مدة ظرهاَحترغب فى 
 

 .أنت الذى تقرر
 

 صورة عامة أفضل
 
 
 
 

هى و. فى أنحاء السويد ااآلن تدريجًي تعميمهالمريض يتم ل الشاملة القوميةالنظرة 
خدمة  يمقدمعند و, اتالبلديو, متوفرة فعًال فى الكثير من مجالس المقاطعات

 .الرعاية الصحية من القطاع الخاص
 

, رعايةإلى الولكن فى المرة القادمة التى تحتاج فيها . فى الحالليس . ليس عليك عمل شىء بنفسك
بعض المعلومات فى  ىلالّطالع علموافقتك , قد يطلب الطبيب أو أخصائيو الرعاية الصحية

 .سجالتك
 
فأنت مسئول , إذا فعلت ذلك. للمريض الشاملة القوميةالنظرة برنامج لديك الحق فى اإلنسحاب من و

معرفتها حتى يوفروا إلى المعلومات التى يحتاجون بعن إخبار هيئة العاملين فى الرعاية الصحية 
 .جيدة وآمنة رعايةلك 

 
هو المكان الذى يمكنك أن تجد فيه آل  se/sammanhallen-journalforing.1177موقع اإلنترنت 

أن ترى  اويمكنك أيًض. يمكنك زيارة هذا الموقع لإلجابة عن أى أسئلة قد تكون لديك. المعلومات
 .للمريض الشاملة القوميةستخدام النظرة امتى ُيخطط مقدموا خدمة الرعاية الصحية للبدء فى 
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