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هل تريد أن تشارك في تغيير الرعاية الصحية إلى األفضل؟
ما معنى السجل الوطني للجودة؟
سجل الجودة نظام لتتبع وتطوير المعلومات التي يتم تجميعها عن صحتك  /صحة طفلك .يمكنك  /يمكن
لطفلك أن تتبع سجل جودة واحد أو أكثر .الهدف من وراء سجل الجودة هو استعمال البيانات التي يتم
تجميعها لتطوير قطاع الرعاية الصحية والطبية ،وكذا لتحسين الصحة والوقاية من األمراض لكل
األطفال .على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ،يمكن للرعاية الصحية والطبية أن تتابع وتكشف
تغيرات صحة األطفال على المدى الطويل ،وكذا مقارنة مختلف طرق العمل ومناهج العالج .إنه لمن
المهم للغاية ،أن يشارك أكبر عدد ممكن في سجل الجودة ،مما يرفع من دقة النتائج والتقييم .ستستعمل
النتائج في العمل التطويري المتواصل للقطاع ،وفي تحقيق معيار مستقر للخدمات والرعاية في السويد.
تسجيل البيانات
إن البيانات التي تخصك  /تخص طفلك التي يتم تجميعها وتسجيلها ،يمكنها أن تكون :الرقم الشخصي
والعالقة مع وحدة الرعاية والبيانات المتعلقة بصحتك ومناهج العالج الطبي .قد تكون كذلك بيانات من
استبيان أجبت عليه ،يتعلق بصحتك وشعورك وكيفية سير أمورك اليومية ،كالجواب مثالً على مناهج
العالج الجارية .يمكن استعمال البيانات فقط لـ  )Iتنمية وضمان جودة الرعاية )II ،إعداد اإلحصائيات،
إضافة إلى  )IIIالبحث في مجال الرعاية الصحية والطبية .بعد مراعاة البعد األخالقي وبعد الفحص الدقيق
من طرف لجنة المراقبة التابعة لسجل الجودة ،يمكن استخراج البيانات التي تم تجميعها من السجل ،على
مستوى جماعي بحيث ال يمكن تحديد هوية األطفال كحالة فردية ،واستعمال هذه البيانات في البحث
العلمي الذي يهدف إلى الجودة العالية للرعاية.
مبدأ حفظ السرية
بياناتك  /بيانات طفلك محمية بنا ًء على مبدأ حفظ سرية الرعاية الصحية والطبية في قانون العلنية
والسرية .البيانات التي يتم اإلدالء بها يُفحص دائما ً مدى وجوب سريتها ،حتى يُضمن بوضوح أالَّ تتضرر
أنت أو طفلك أو قريب لك مما أدليت به من بيانات .عند البيانات التي يتم تجميعها على مستوى
المجموعة ،ال يمكن التعرف على البيانات الخاصة بك  /بطفلك كحالة فردية .في حالة ما إذا كانت البيانات
المتعلقة بك  /بطفلك ستستعمل في البحث العلمي ،سيتم إخبارك بذلك ،وتكون مشاركتك تطوعية.
الستعمال البيانات في دراسات البحث العلمي ،هناك دائما ً حاجة إلى موافقة لجنة مراعاة األخالق.
األمان
بياناتك  /بيانات طفلك محمية من تدخل األشخاص غير المعنيين .هناك شروط خاصة على رأسها مثالً أنه
يُسمح فقط بمن يحتاج االطالع على البيانات أن يصل إليها .هناك مراقبة منهجية لـ  )Iأالَّ يطلع غير
المعنيين على هذه البيانات )II ،تتم حماية البيانات عبر تشفيرها ،إضافة إلى  )IIIاشتراط تسجيل الدخول
إلكترونيًا للمسموح لهم فقط وبطريقة آمنة ،لالطالع على هذه البيانات.
الوصول إلى البيانات
يمكن لمقدم الراعية أن يطلع على البيانات التي وضعها بالسجل .ال يمكن ألي مقدم رعاية آخر أن يصل
إلى هذه البيانات .المسؤولون الذين يديرون السجل مركزيًا ،يمكنهم ويسمح لهم االطالع على بيانات
األطفال.
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اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ،ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﺠﻼت ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ ﺣﺘﻰ إﺷﻌﺎر آﺧﺮ ،ﻷﻏﺮاض ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ أو
إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أو ﻋﻠﻤﯿﺔ.
ﺣﻘﻮﻗﻚ  /ﺣﻘﻮق طﻔﻠﻚ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻔﻮﯾﺔ و  /أو ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ،ﺗﻔﯿﺪ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ
ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ  /ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ طﻔﻠﻚ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا

ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ  /ﺑﯿﺎﻧﺎت طﻔﻠﻚ ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ إﺑﻼغ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺑﺨﺼﻮص ذﻟﻚ (
ا ُ ﻧﻈﺮ اﻟﺮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ،اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻊ ﻟﮫ) .ﯾﻤﻜﻨﻚ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺮﯾﺪ ،اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮارك،
وطﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ  /ﺑﯿﺎﻧﺎت طﻔﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ .ﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ  /ﺑﯿﺎﻧﺎت طﻔﻠﻚ ﺧﺎرج ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ طﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت .ﻣﻦ ﺣﻘﻚ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﻚ  /ﺑﯿﺎﻧﺎت طﻔﻠﻚ .ﻟﻚ
اﻟﺤﻖ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ – وﺑﺪون ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ – ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻨﻚ  /ﻋﻦ طﻔﻠﻚ (وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ
ﺑﻤﺴﺘﺨﺮج اﻟﺴﺠﻞ) .طﻠﺐ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻛﺘﺎﺑ ﯿ�ﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮫ وإرﺳﺎﻟﮫ إﻟﻰ ﻣﺴﺆول اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﺴﺠﻞ
اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﻮدة.

