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ت شمابرمبنای خواس  
 
 
 

مداوائی دهد که آنًا ی که از شما مراقبت ميکند اجازه ميبه کس ملی بيمار نظارت
برای مثال، آنها خواهند ديد که آيا شما به . را که شما درگذشته داشته ايد نگاه کند

با  همزمان چيزی حساسيت داريد و يا در حال مصرف داروئی هستيد که نبايد
.صرف شودداروی ديگری   

 
فراد حرفه ای بهداشت و درمان که با بيمار رابطه دارند ميتوانند به سوابق پزشکی شما فقط ا

.شما را صلب نمايندو آنها بايد نخست از شما سؤال کنند و رضايت . دسترسی داشته باشند  
 

 که ق را داريددهيد؟ شما اين حآيا فقط ميخواهيد بخشی از اطالعات و نه همۀ آن را نشان 
آن شما هستيد که تصميم . که نميخواهيد مراقبين ديگر درمان ببينند مسدود نمائيداطالعاتی را 

لحظه ای که شما هر . ميگيريد کدام يک از معلومات شما بايد مسدود بماند و تا چه مدت زمانی
.ممانعت برداشته شود اين بخواهيد می توانيد درخواست نمائيد که  

 
.تصميم با شما است  

 
 

کلی بهترتصوير   
 
 

در حال     در سراسر سوئد ملی بيمار در حال حاضر به طور تدريجی  نظارت  
درمان، شهرداريها و مراکز بخشداریپيشاپيش در چندين . استمعرفی                                               
.خصوصی موجود است                                              

 
 
 

دفعۀ بعد که به مراقبت نياز داريد، پزشک و يا . نه همين لحظه .کاری بکنيد نيازی نيست که شما
افراد حرفه ای بهداشت و مراقبت ممکن است رضايت شما را در دسترسی به سوابق ديگر 
.جويا شوند شما پزشکی  

 
شما  آنگاه انصراف نموديد،اگر . انصراف نمائيدملی بيمار نظارتبرنامۀ  از حق شما است که

ل خواهيد بود اطالعاتی را که کارکنان بهداشت و مراقبت جهت درمان سالم وخوب شما مسئو
.بدهيدخود نياز دارند   

 
تمام اطالعات را شما ميتوانيد از وبسايت                                                           

شما ميتوانيد وارد اين   . بدست آوريد     1177.se/sammanhallen-journalforing                                         
          فراهم کنندۀ  همچنين شما ميتوانيد ببينيد که .که داريد بپرسيد را سايت شويد و هر سؤالی                                          

.خود را بکار اندازد ملی بيمار نظارت کی قرار است برنامۀ شمابهداشت و درمانی  مراقبتهای                                           
 
 

 

 

ت شمابرمبنای خواس  
 
 
 

مداوائی دهد که آنًا ی که از شما مراقبت ميکند اجازه ميبه کس ملی بيمار نظارت
برای مثال، آنها خواهند ديد که آيا شما به . را که شما درگذشته داشته ايد نگاه کند

با  همزمان چيزی حساسيت داريد و يا در حال مصرف داروئی هستيد که نبايد
.صرف شودداروی ديگری   

 
فراد حرفه ای بهداشت و درمان که با بيمار رابطه دارند ميتوانند به سوابق پزشکی شما فقط ا

.شما را صلب نمايندو آنها بايد نخست از شما سؤال کنند و رضايت . دسترسی داشته باشند  
 

 که ق را داريددهيد؟ شما اين حآيا فقط ميخواهيد بخشی از اطالعات و نه همۀ آن را نشان 
آن شما هستيد که تصميم . که نميخواهيد مراقبين ديگر درمان ببينند مسدود نمائيداطالعاتی را 

لحظه ای که شما هر . ميگيريد کدام يک از معلومات شما بايد مسدود بماند و تا چه مدت زمانی
.ممانعت برداشته شود اين بخواهيد می توانيد درخواست نمائيد که  

 
.تصميم با شما است  

 
 

کلی بهترتصوير   
 
 

در حال     در سراسر سوئد ملی بيمار در حال حاضر به طور تدريجی  نظارت  
درمان، شهرداريها و مراکز بخشداریپيشاپيش در چندين . استمعرفی                                               
.خصوصی موجود است                                              

 
 
 

دفعۀ بعد که به مراقبت نياز داريد، پزشک و يا . نه همين لحظه .کاری بکنيد نيازی نيست که شما
افراد حرفه ای بهداشت و مراقبت ممکن است رضايت شما را در دسترسی به سوابق ديگر 
.جويا شوند شما پزشکی  

 
شما  آنگاه انصراف نموديد،اگر . انصراف نمائيدملی بيمار نظارتبرنامۀ  از حق شما است که

ل خواهيد بود اطالعاتی را که کارکنان بهداشت و مراقبت جهت درمان سالم وخوب شما مسئو
.بدهيدخود نياز دارند   

 
تمام اطالعات را شما ميتوانيد از وبسايت                                                           

شما ميتوانيد وارد اين   . بدست آوريد     1177.se/sammanhallen-journalforing                                         
          فراهم کنندۀ  همچنين شما ميتوانيد ببينيد که .که داريد بپرسيد را سايت شويد و هر سؤالی                                          

.خود را بکار اندازد ملی بيمار نظارت کی قرار است برنامۀ شمابهداشت و درمانی  مراقبتهای                                           
 
 

 



همه چيز به هم پيوسته هستند   
 
 
 

مجموعه ايست که از چندين عوامل تشکيل يافته آنچه را که شما احساس ميکنيد 
، اشتغال داريمانی که در مراکز بهداشت و مراقبت درمر ما، افرادی اگ. است

مراقبتهای سريعتر و بهتری را به شما ميتوانيم بيشتر از شما اطالع داشته باشيم، 
.ميباشد اين هدفنگهداری سوابق پزشکی به منظور. عرضه نمائيم  

 
راکز ويژۀ کليۀ مداواهای درمانی شما توسط يکی از م پيشينۀن سوابق شامل اي

متفاوت  مراکزسوابق پزشکی از  تمامِی با اينحال، .بهداشت درمانی ميباشد
هر مداوائی که شما از يک . بهداشت و مراقبت دريک مکان جمع آوری نميشوند
.با مرکز ديگر رؤيت نميشودمرکز مراقبت دريافت کرده ايد به طور اتوماتيک   

 
-امکان را فرادر حال حاضر اين  )قانون اطالعات بيمار(  Patientdatalagen 

بتوانند سوابق درمانی شما را  مراکز ديگر مراقبت درمانیخيلی از هم ميسازد که
 اين بدان مفهوم است که شخصی را که شما با وی مالقات داريد ميتواند. بخوانند

داشته باشد، صرفنظر از اين که شما برای به معلومات مربوطۀ شما دسترسی 
درمان خصوصی رجوع  به ، شهرداری و يابخشداریه کدام ب خود معالجات
  .ميکنيد

 
به اين دليل بر پا شده است که به . مشهور است "ملی بيمار نظارت"به  امر اين

تمامی سوابق درمانی شما را بدهد که بتوانيم مراقبت درمانی ما اجازۀ رؤيت 
. سريع، سالم و خوبی را به شما ارائه دهيم  
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برای مثال، آنها خواهند ديد که آيا شما به . را که شما درگذشته داشته ايد نگاه کند

با  همزمان چيزی حساسيت داريد و يا در حال مصرف داروئی هستيد که نبايد
.صرف شودداروی ديگری   

 
فراد حرفه ای بهداشت و درمان که با بيمار رابطه دارند ميتوانند به سوابق پزشکی شما فقط ا

.شما را صلب نمايندو آنها بايد نخست از شما سؤال کنند و رضايت . دسترسی داشته باشند  
 

 که ق را داريددهيد؟ شما اين حآيا فقط ميخواهيد بخشی از اطالعات و نه همۀ آن را نشان 
آن شما هستيد که تصميم . که نميخواهيد مراقبين ديگر درمان ببينند مسدود نمائيداطالعاتی را 

لحظه ای که شما هر . ميگيريد کدام يک از معلومات شما بايد مسدود بماند و تا چه مدت زمانی
.ممانعت برداشته شود اين بخواهيد می توانيد درخواست نمائيد که  

 
.تصميم با شما است  

 
 

کلی بهترتصوير   
 
 

در حال     در سراسر سوئد ملی بيمار در حال حاضر به طور تدريجی  نظارت  
درمان، شهرداريها و مراکز بخشداریپيشاپيش در چندين . استمعرفی                                               
.خصوصی موجود است                                              

 
 
 

دفعۀ بعد که به مراقبت نياز داريد، پزشک و يا . نه همين لحظه .کاری بکنيد نيازی نيست که شما
افراد حرفه ای بهداشت و مراقبت ممکن است رضايت شما را در دسترسی به سوابق ديگر 
.جويا شوند شما پزشکی  

 
شما  آنگاه انصراف نموديد،اگر . انصراف نمائيدملی بيمار نظارتبرنامۀ  از حق شما است که

ل خواهيد بود اطالعاتی را که کارکنان بهداشت و مراقبت جهت درمان سالم وخوب شما مسئو
.بدهيدخود نياز دارند   

 
تمام اطالعات را شما ميتوانيد از وبسايت                                                           

شما ميتوانيد وارد اين   . بدست آوريد     1177.se/sammanhallen-journalforing                                         
          فراهم کنندۀ  همچنين شما ميتوانيد ببينيد که .که داريد بپرسيد را سايت شويد و هر سؤالی                                          
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 چه کسی ميتواند از اطالعات من ديدن کند؟
 

 
قابل اطمينانی که نياز به اطالعات برای فراهم نمودن مراقبت سالم و خوب شما ميتوانند به نظارت ملی بيمار  و کارکنان مشخص

. باشند نمودهشته و رضايت شما را صلب آنها بايد با بيمار رابطه دا. دسترسی داشته باشند  
 

 چگونه بايد دانست که ارزشهای شخصی مصون هستند؟
 

 
داشته و رضايت شما را صلب  ارتباطبا بيمار  ميبايستآنها . قابل اطمينان ميتوانند سوابق پزشکی شما را بخوانند و کارکنان مشخص

 ميباشد و شما حق داريد به اين معلومات ثبت شده )الگ( را خوانده اند قابل ثبت امکان رديابی اين که چه کسانی معلومات شما. کرده باشند
به طور سيستماتيک دنبال را  )الگ( تمامی فراهم کنندگان مراقبتهای بهداشت و درمان اين موارد ثبت شده. دسترسی داشته باشيد )الگ(

.ميکنند  
 

 آيا من ميتوانم اطالعات را مسدود کنم؟
 

 

شما همچنين تصميم گيرنده هستيد  .بله، شما تصميم گيرنده هستيد که بخش و يا کليت سوابق پزشکی شما در نظارت ملی بيمار مسدود شود
.را پايان دهيدممانعت  ميخواهيد اين ه اگر و يا کیک  

 
 اگر من ممانعت کنم چه ميشود؟

 

 
ن تصميم شما است که آيا ميخواهيد اطالعات مسدود شده را با کارکنان اي. اطالعات مسدود شده است نشان ميدهد کهنظارت ملی بيمار

.درميان بگذاريد های بهداشت ودرمان مراقبت  
 

 اگر من بيهوش شوم چه ميشود؟
 

 
را جهت دسترسی به اطالعات  نظارت ملی بيمار" گشودن اضطراری"مراقبتهای بهداشت ودرمان  تقاضای در اين صورت، کارکنان 

فراهم کنندگان گشودن اضطراری قاعدتًا توسط . در هر حال ، اين شامل اطالعات بلوک شدۀ مراکز ديگر مراقبت نميشود. دشما مينماين
.اقبتهای بهداشت و درمان نظارت ميشودمر  

 
!نظارت ملی بيمار باشم برنامۀ من نميخواهم شامل  

 

 
آن را به مرکز فراهم کنندۀ مراقبتهای بهداشت و درمان خود اطالع اگرشما  .حق شما است که از برنامۀ نظارت ملی بيمارانصراف نمائيد

.خواهد داشتنتوان دسترسی به معلومات شما را  ديگری فراهم کنندۀ مراقبتدهيد،  هيچ مرکز  
 

؟وجود دارندآيا سوابق پزشکی من بر روی اينترنت   
 

 
.ت و درمان ذخيره ميباشندنه، تمامی سوابق در سيستم سوابق محلی فراهم کنندۀ مراقبتهای بهداش  

 
يک مجموعه سوابق؟ -آيا يک بيمار  

 

 
چندين مراکز فراهم کنندۀ مراقبتهای بهداشت و درمان است که اگر شما رضايت خود را داده باشيد نه، نظارت ملی بيماربه اين مفهوم 

.ميتوانند به اطالعات يکريگر دسترسی داشته باشند  
 

عاتی استفاده شده است؟تکنولوژی برای امنيت اطال از چه  
 

 
. و آئين نامۀ آن شرايط ويژه ای را برای اختيارات و کنترل دسترسی فراهم ميکندقانون سوابق بيمار   

 Datainspektionen     .از اختيارات نظارت کننده ميباشد)  يرۀ بازرسی مفروضاتهيئت مد( 
 



 آيا ميتوانم معلومات فرزند خود را مسدود کنم؟
 

خودشان قادر به هنگامی که بچه ها بزرگتر ميشوند و به بلوغيت ميرسند، . ميتوانيد اطالعات مربوط به اطفال خود را سد نمائيدنه، شما ن
.ممانعت نمودن از اطالعات ميشوند  

 
 آيا شخص ديگری ميتواند به جای من رضايت دهد؟

 

 
.نه، تنها شما به عنوان بيمار ميتوانيد رضايت دهيد  

 
 

از کشور باشم؟ اگر من خارج  
 

 
.تنها در سوئد قابل اجراء ميباشد نظارت ملی بيمار  

 
 آيا در مورد داروهای من اطالعاتی وجود دارد؟

 

 
.ميباشد نظارت ملی بيماربله، اطالعات مربوط به داروجات شامل   

 
 چرا نظارت ملی بيمار معرفی شده است؟

 

 
کارکنان مراقبتهای بهداشت و درمان ميتوانند به يک تصوير . بيمار را ارتقاء دهندت، سالمتی واطمينان قانون گذاران ميخواهند که حيثي

.اين، آنها را قادر به فراهم نمودن مراقبتهای خوب، سالم و سريع مينمايد –محفوظ تر و آسانتر برسند پيشينۀ مداوای شما سريعتر، کلی از   
 
 
 

 واژه نامۀ کوچک
 
 

. سوابق شما را ميخوانند، اين سوابق ثبت ميشوند و بعدها رسيدگی ميشوند مراقبتهای بهداشت و درمانوقتی که کارکنان              الگ
.شما حق داريد ببينيد که چه کسی اطالعات سوابق شما را خوانده است  

  
 

امکان  و درمان کارکنان مراقبتهای بهداشتبه  و که شما قادر به دادن رضايت نيستيد است درحالی اين        گشودن اضطراری
  .اقبتهای بهداشت و درمان نظارت ميشودًا توسط فراهم کنندگان مرگشودن اضطراری قاعدت .دسترسی به اطالعات شما را می دهد

 
 

اين قانون برای تنظيم . به نهوۀ کنترل در داده های سوابق شخصی مشترک با قوائد 2008قانونی از      قانون مفروضات بيمار  
، اختيارات افراد به سوابق شخصی بيمار و حقوق بيمار در بلوک کردن نظارت ملی بيمارن، محرمانه بود

.سوابق شخصی به وجود آمد  
 

  
.ا شما برای مداوا تماس داردزمانی که يک کارکن مراقبتهای بهداشت و درمانی ب       روابط بيمار     

 
 

بتواند سوابق پزشکی بيمار را از مراکز دۀ مراقبتهای بهداشت و درمانی اجازه ميدهد که يک مرکز فراهم کنن   نظارت ملی بيمار  
    .مطالعه نمايدمراقبتهای بهداشت و درمانی   ديگر

 
 

نظارت ملی ميدهيد که به  مراقبتهای بهداشت و درمان زمانيکه شما بله ميگوئيد و بنابراين رضايت خود را به کارکنان       رضايت   
    .ه باشنددسترسی داشت بيمار

 
 

ببينند  مراقبتهای بهداشت و درمانی به شما اجازه ميدهد اطالعاتی را که نميخواهيد ديگر مراکز     مسدود نمودن، بلوک نمودن  
      .نمائيد) بلوک(مسدود 

 
 

اهم کنندگان فری و يا مراکز بخشداری و شهرداريها و ديگر افراد حقوق    فراهم کنندۀ مراقبتهای بهداشت و درمانی   
   .را ارائه ميدهند مراقبتهای بهداشت و درمانی خصوصی که خدمات مراقبتهای بهداشت و درمان

 
 مديريتمراقبتهای بهداشت و درمان استخدام شده تا به  افرادی که توسط مراکز   مراقبتهای بهداشت و درمانی    کارکنان

                                . معالجات و درمان بپردازند
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.ميخواهيد بيشتر بدانيد؟ با ما تماس بگيريد  
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1177. se/sammanhallen-journalforing 
 

datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen 
 

regeringen.se/sb/d/10671 
 

 

ت شمابرمبنای خواس  
 
 
 

مداوائی دهد که آنًا ی که از شما مراقبت ميکند اجازه ميبه کس ملی بيمار نظارت
برای مثال، آنها خواهند ديد که آيا شما به . را که شما درگذشته داشته ايد نگاه کند

با  همزمان چيزی حساسيت داريد و يا در حال مصرف داروئی هستيد که نبايد
.صرف شودداروی ديگری   

 
فراد حرفه ای بهداشت و درمان که با بيمار رابطه دارند ميتوانند به سوابق پزشکی شما فقط ا

.شما را صلب نمايندو آنها بايد نخست از شما سؤال کنند و رضايت . دسترسی داشته باشند  
 

 که ق را داريددهيد؟ شما اين حآيا فقط ميخواهيد بخشی از اطالعات و نه همۀ آن را نشان 
آن شما هستيد که تصميم . که نميخواهيد مراقبين ديگر درمان ببينند مسدود نمائيداطالعاتی را 

لحظه ای که شما هر . ميگيريد کدام يک از معلومات شما بايد مسدود بماند و تا چه مدت زمانی
.ممانعت برداشته شود اين بخواهيد می توانيد درخواست نمائيد که  

 
.تصميم با شما است  

 
 

کلی بهترتصوير   
 
 

در حال     در سراسر سوئد ملی بيمار در حال حاضر به طور تدريجی  نظارت  
درمان، شهرداريها و مراکز بخشداریپيشاپيش در چندين . استمعرفی                                               
.خصوصی موجود است                                              

 
 
 

دفعۀ بعد که به مراقبت نياز داريد، پزشک و يا . نه همين لحظه .کاری بکنيد نيازی نيست که شما
افراد حرفه ای بهداشت و مراقبت ممکن است رضايت شما را در دسترسی به سوابق ديگر 
.جويا شوند شما پزشکی  

 
شما  آنگاه انصراف نموديد،اگر . انصراف نمائيدملی بيمار نظارتبرنامۀ  از حق شما است که

ل خواهيد بود اطالعاتی را که کارکنان بهداشت و مراقبت جهت درمان سالم وخوب شما مسئو
.بدهيدخود نياز دارند   

 
تمام اطالعات را شما ميتوانيد از وبسايت                                                           

شما ميتوانيد وارد اين   . بدست آوريد     1177.se/sammanhallen-journalforing                                         
          فراهم کنندۀ  همچنين شما ميتوانيد ببينيد که .که داريد بپرسيد را سايت شويد و هر سؤالی                                          
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