
 

سوئددر ثبت کیفیت سراسری سیستم   

Persiska 

خدمات درمانی دهندگانه ئهایی از سوی اراآگاهی  

 

سیستم از سوی  افراد پردازش اطالعات شخصیپیرامون شان ان و نزدیکانهایی برای بیمارآگاهی

کیفیت در سوئد ثبتی سراسر  
 

شود. ها استفاده میاز آنها در همه بیمارستان ود دارد.جسوئد وخدمات درمانی ثبت کیفیت در سیستم سراسری  ١٠٠بیش از   

 

اندازچشم  

 

 سیستم ثبت سراسری کیفیت بایستی:

کمک کند سطح تندرستی یکسانیک و دستیابی به  هاجان انساننجات به  -  

مورد استفاده قرار گیرد ،بهبود، پژوهش و همچنین مدیریتکیفی،  توسعهیادگیری، برای پیگیری، بطور فعاالنه  -  

 

 هدف

 

از  اطمینانکسب همچنین و  باال یو با کیفیت همسانبا ارزشی خدمات بهداشتی و درمانی  ایجاد ،ثبت سراسری کیفیتهدف سیستم 

. باشد، میدرمانیی کلاز موازین  یپیرو  

 

کنیدکمک میخدمات درمانی بهتر یک ارائه شما به   

 

مشارکت شما کنید. ئد کمک مینی در سراسر سوبه بهبود خدمات درماشما ، سیستم ثبت سراسری کیفیتدر  حضور قاز طری

خدمات درمانی گان عات مربوط به شما از سوی ارائه دهنداطال. ندارد ی شمادریافتداوطلبانه بوده و تاثیری بر خدمات درمانی 

توان تشخیص داد عات، میبا استفاده از این اطالگیرد. ایر مراکز درمانی در کشور، مورد استفاده قرار میبرای مقایسه خود با س

. آوردمی باررا ببهترین نتیجه شیوه کاری، روش درمان و دارو دام ک  

. دربکار ببرای بهبود کار خود را  گیرییجهاین نت دتوانمیخدمات درمانی  هئه دهندارااز آن پس   

 

، براساس ٢٠٠٨)مصوب سال ربوط به بیماران را با استناد به قانون حمایت از بیماران اطالعات مخدمات درمانی  گانئه دهندهارا

کنیم که تا حد امکان اطالعات مربوط به بیماران هرچه بیشتری را استا تالش مینمایند. ما در این رآوری می( جمع٣٥٥حه الی

بدست خواهد نیز ری تهای مطمئنگیریتعداد بیماران بیشتری در این سیستم وجود داشته باشند، نتیجههرچقدر  –آوری نماییم جمع

واهد یافت.خ توسعه خدمات درمانی افزایش اتامکاندین ترتیب بآمد و   

 

گردداین اطالعات ثبت می  

 

خدمات درمانی، مراکز ها با شماره شناسایی شخصی، تماسگردد عبارتنداز: ثبت می، سیستم ثبت سراسری کیفیتاتی که در اطالع

ه از ارائه هایی کخود شما از طریق پرسشنامه ارائه شده از سوی اتاطالعدر بعضی موارد همچنین . ص، درمان و مانند آنتشخی

گردد. نیز ثبت میاید، خود دریافت نمودهات درمانی خدم گاندهنده  

 

سراسری ثبت کیفیتمسئولین سیستم   

 

انتقال این و مسئولیت  سیستم ثبت سراسری کیفیتدر شما شما، مسئولیت ثبت اطالعات بعنوان ارائه دهنده خدمات درمانی به  ما

اقدامات در هنگام استفاده از آنها در  شما اطالعاتدر برابر همچنان  ما ریم.را برعهده دا ی ایمنروشسیستم مذکور به اطالعات به 

ئول نیستیم. سم سیستم ثبت سراسری کیفیت موردما در  اماداریم. یت مسئول ،ودخ ود کیفیتبرای بهب مرکز درمانیاین داخلی 

توانید مشاهده نمایید کدام منطقه درمانی و مسئول یر میتارنمای ز باشد. درمعموال این مسئولیت برعهده یک منطقه درمانی می

:شودثبت، مسئولیت سیستم ثبتی را برعهده دارد که اطالعات مربوط به شما در آن نگهداری می  
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دهیمما اینگونه اطالعات مربوط به شما را مورد استفاده قرار می  

 

از . گرددذخیره می ،آماربرای بهبود مداوم کیفیت خدمات درمانی و برای دستیابی به  کیفیتسیستم ثبت اطالعات موجود در یک 

 اخالقی اصول رعایت بررسی"سازمان دولتی  توسطبایستی ابتدا این امر استفاده نمود اما ژوهش نیز برای پتوان میهمچنان نها آ

ی جستجوویژه های و یافتن اطالعات، بغیر از شماره شناسایی شما، ما معموال از عبارت تدوینتایید گردد. برای " پژوهش أموردر 

مورد بطور همزمان  ثبت دیگر هایسیستم باه همراسیستم ثبت، این های موجود در دادهدر برخی موارد کنیم. استفاده می گوناگونی

د.نباشمی کشور باشندگانعاتی پیرامون خدمات درمانی و اطالگیرد که دربرگیرنده استفاده قرار می  

اص بصورت فردی در شخاتوان اطالعاتی از بهیچ عنوان نمی شود،ج میرااستخ سیستم ثبت سراسری کیفیتاز  هنگامی که آمار

 آن مشاهده نمود.

 

 این افراد به اطالعات مربوط به شما دسترسی دارند

 

کی به آنها دسترسی دارند. همچنین افراد نمایند و بصورت الکترونینزد ما اطالعات مربوط به شما را ثبت می عینیم کارکنانتنها 

  ،بصورت فردی در مورد بیماران اطالعاتبه کنند، در منطقه درمانی کار می کیفیتسیستم ثبت ا ه بک ایویژهشده  انتصاب

تواند به فردی خارج از سیستم تنها در صورتی می سیستم ثبت سراسری کیفیتاطالعات موجود در دارند.  دسترسی الکترونیکی

شد که بیماران یا نزدیکان ایشان بهیچ وجه آسیبی از این امر نخواهند دید. طمینان وجود داشته باداده شود که این ا درمانیشتی بهدا

دریافت نمایند. کیفیتسیستم ثبت طالعات مربوط به افراد را از توانند ادر عمل این تنها پژوهشگران هستند که می  

 

گرددظت میاینگونه از اطالعات شما محاف  

 

مقررات اتحادیه اروپا برای  :گیردظت قرار میمورد محافگوناگون اطالعات مربوط به شما بعنوان بیمار، توسط چندین قانون 

آن است که قوانین بشکلی بسیار  بمعنایلنیت و محرمانگی، و قانون حمایت از بیماران. این امر ها، قانون عت از دادهحفاظ

ی کطالعات موجود در پرونده پزشاهمانند این اطالعات از . اندرا محدود نمودهبه اطالعات در مورد شما  دسترسیسختگیرانه 

، باشد ل گردد که فرد فاقد صالحیتی به این اطالعات دسترسی پیدا نکردههمچنین باید این امر کنترشود. ظت میمحاف تشدبماران بی

به روشی تنها و همچنین ورود به سیستم برای دستیابی به اطالعات باشد گردیده محافظت رمزگذاری از طریق اطالعات موجود 

م پذیرد. ایمن انجا  

 

ثبت کیفیتمبنای قانونی سیستم سراسری   

 

مقررات اتحادیه اروپا "قانونی در  یمبنایک  بهد موظفننمایند، صی افراد میاطالعات شخمبادرت به پردازش همه افرادی که 

براساس شود که تشخیص داده می. ورزند، استناد قوانین سوئد و یا دیگر مقرراتدر بعضی موارد به و ، "هابرای محافظت از داده

در ی کار أموردر راستای انجام  سیستم ثبت سراسری کیفیتای(  ٦.١، )ماده "هامقررات اتحادیه اروپا برای محافظت از داده"

 حمایت از بیماران نیز قانون  ٧فصل  از طریق مقرراتهمچنین  کیفیتسیستم ثبت  منافع عامه بوده و بهمین دلیل مجاز است.  جهت

گردد. می قانونمند  

 

برای ، داردرا برعهده  سیستم ثبت سراسری کیفیتکه مسئولیت  ،بدین ترتیب مبنای قانونی برای ما و منطقه درمانی مربوطه

یک مبنای باشند. می "حساسشخصی  اطالعات" صطالحابه  ،اطالعات مربوط به تندرستیموجود است. پردازش اطالعات شما 

اینگونه ، هامقررات اتحادیه اروپا برای محافظت از دادهس حال براسادر عین اشته باشد. تی برای آنها وجود دقانونی نیز بایس

پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی وجود  خدماترائه ای که برای یلبه همان دال ،ضروری بودن بدلیلتواند میاطالعات 

. ثبت موجود باشددر سیستم ، ، ه( و با استناد به قانون حمایت از بیماران٩.٢دارد )ماده   

 

از سیستمحذف مدت نگهداری و   

 

، این وجود نداشته باشده و ایمن سازی کیفیت خدمات درمانی برای توسعهنگامی که دیگر نیازی به اطالعات مربوط به شما 

شوند. می حذفاطالعات   

مکن است تصمیم بگیرد را برعهده دارد، م سیستم ثبت سراسری کیفیتمنطقه درمانی که مسئولیت در  بایگانی اداره جوداین و با

. ظ کندحفخی، آماری یا علمی، ثانوی جهت استفاده از مقاصد تاریاطالعات شما را تا اطالع   
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 حقوق شما

 

نیستید که ما کنیم. اگر شما بعنوان بیمار، مایل ثبت می سیستم ثبت سراسری کیفیتاطالعات را در ر این واحد درمانی، ما د

در  .در این امر خودداری نماییدمشارکت از گزارش نماییم، این حق را دارید که به این سیستم ثبت وط به شما را اطالعات مرب

، تماس بگیرید. در باال ذکر شدهاطالعات  از طریقثبت، و یا بعدا با مسئول مطرح نموده کارکنان  ااینصورت این امر را ب  

 

 شما همچنان از حقوق دیگری نیز برخوردارید:

 

شود. حذف ،بتثتوانید درخواست کنید اطالعات مربوط به شما در این سیستم هرگاه بخواهید میشما  ●  

را  سیستم ثبت سراسری کیفیتمنطقه درمانی که مسئولیت نزد اطالعات شما در حال حاضر اینکه آیا پیرامون شما حق دارید  ●

 مذکور اطالعات شخصیو در اینصورت یک نسخه کپی از ای دریافت نموده تاییدیهدر حال پردازش است یا خیر، برعهده دارد، 

 بطور رایگان دریافت نمایید.

ممکن  ژوهش،، بعنوان نمونه به قصد پکدام دسته از دریافت کنندگان اطالعاتوط به شما به اطالعات مربشما حق دارید بدانید  ●

حق دارید شد، با بدست آمدهاطالعات مربوط به شما از منبع دیگری غیر از پرونده بیماری یا خود شما  اگر. همچنین داده شود است

. بدانیداین مطلب را   

الکترونیکی دریافت کنید. یک فرم ورتبصشما حق دارید اطالعات شخصی خود را  ●  

العات شخصی ناقص تکمیل شما حق دارید اطالعات شخصی درج شده بصورت نادرست در مورد شما تصحیح گردد و اط ●

 گردد.

این امر در طول مدتی که اطالعات مربوط به شما محدود گردد.  استفاده ازشما حق دارید درخواست نمایید  بعضی شرایط تحت ●

معتبر خواهد بود.  ،گیردقرار میمورد بررسی کنید میبه آنها استناد  کهشما  سایر حقوق  

کار ذخیره سازی اطالعات مربوط به شما، ادامه تواند بجز نمی سیستم ثبت سراسری کیفیتاین محدودیت دربرگیرنده آن است که 

. انجام دهددیگری با آنها   

ت شخصی شما دسترسی داشته است. کدام واحد درمانی و در کدام مقطع زمانی کسی به اطالعااز شما حق دارید بدانید  ●  

، و یا قانون حمایت از "هامقررات اتحادیه اروپا برای محافظت از داده"ای متناقض با اگر اطالعات شخصی شما به شیوه ●

.حق دریافت خسارت داریدمورد استفاده قرار گیرد،  ،بیماران  

" ارسال نمایید.اهبازرسی داده دولتی سازمان"شما حق دارید شکایتی برای  ●  

 

 تماس

 

ات شخصی خود بوده، درخواست دسترسی به اطالع سیستم ثبت سراسری کیفیتهای بیشتر پیرامون اگر خواستار دریافت آگاهی

طقه درمانی که مسئولیت و یا من توانید با ماباشید، میحذف اطالعات مربوط به خود میخواهان تصحیح یا محدودیت یا ، شتهدا

.تماس بگیرید سیستم ثبت مربوطه را برعهده دارد،  

 

:یابیدمی وبگاهرا در این  سیستم ثبت سراسری کیفیتمطالب بیشتر پیرامون   
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