
 
 
 
 

 

 
 

 

 عن مو األ معلومات ألولياء

 لألطفال ب نامج السكتة الدماغية الوطني 
 

 (.(VLLسجل جودة على المستوى الوطني ومق ه مجلس محافظة الغ ب  هوطفال لأل ب نامج السكتة الدماغية الوطني

منذ عام . س والعمرمكان اإلقامة والجن ، بغض النظر عنالهدف منه هو تأمين رعاية جيدة لمصابي السكتة الدماغية
سيشتمل هذا على األطفال  ٦١٨٢ل، واعتبارا من عام معلومات إلى السجفيات في السويد ميع المستشرسل ج، ت٨٩٩١

 (.SKL)يتم تمويل السجل من قبل المجلس الوطني للصحة والجمعية السويدية للسلطات المحلية واألقاليم . أيضا

 
شيوعاً لدى البالغين وكبار السن السكتة الدماغية أكثر . نزيف في الدماغالدم أو السكتة الدماغية هي مصطلح عام لتجلط ال

المعرفة . كل سنة في السويد صابوايسنة  ٨١و طفل من الذين تتراوح أعمارهم بين شهر ٨١١تقريبا األطفال، ولكن من 
المناسبين ، سواء في تقييم والعالج ن السكتة الدماغية لدى األطفال في تزايد مستمر وأظهرت الدراسات الدولية أن الع

نريد أن من خالل السجل . الطارئة أو خالل فترة المتابعة، مهمين لمستقبل مزدهر للطفل ووظائفه العصبية المرحلة
 أي بغض النظر عنالفحص الصحيح، والعالج والمتابعة على  الذين يصابوا بالسكتة الدماغية األطفالحصول نضمن 

المختلفة أفضل أداء ممكن في المجاالت بيحتفظ الهدف من ذلك هو أن كل طفل . ون أو يمرضونيعيشمكان في البلد 
 .صل على الدعم الذي يحتاجهحوي
 

 التسجيل؟ تمكيف ي
السكتة ام من تاريخ اإلصابة بتصل الى ع لمدةم تالتي ت والعالجاتالفحوص ونتائجها طبيب الطفل بتسجيل تفاصيل يقوم 

 .لي أمر الطفلاإلصابة يتم إرسال إستبيان إلى وشهرا من  ٨٦و  ٣بعد مرور . الدماغية
 

 ؟يمكن إد اجهم األطفالأي 
سنة مرحب بهم للمشاركة في سجل مرضى أطفال  ٨١بسكتة دماغية من سن شهر إلى سن  واباصيجميع األطفال الذين 

طفال الذين بالنسبة لأل. بداء أي سببإ دون لديك الحق في أي وقت إنهاء مشاركتك. ركة طوعيةمشاال.السكتة الدماغية
ما لم  والمقدرة األدائية لهم في سجل جودة  وطنيالطفل والعالجات  فحوص حول تسجيل كافة المعلوماتيتم يشاركون 

 .صراحة طلب خالف ذلكيتم 
 

 لماذا؟
 هاع أنحاء السويد لتحليلالدماغية من جمي األطفال الذين يعانون من السكتة نمن خالل جمع كافة البيانات ع هنعتقد أن
هم أيضا في معرفة جديدة حول أفضل اتم جمعها تسيالبيانات التي . ها يزيد من فرص تطوير وتأمين جودة الرعايةوتقييم
  .السكتة الدماغية لدى األطفال والشباببلمشاكل المتعلقة للعالج اسبل 

 
 هكذا يتم التعامل مع البيانات

يمكن فقط  الجودةسجل في المدونة معلومات الطفل . أولياء األمورمن الت المرضى وتم جمعها من سجيالطفل بيانات 
 البحوث في مجال الرعاية الصحيةاجراء إنتاج اإلحصاءات و رعاية السكتة الدماغية،ة استخدامها لتطوير وتأمين جود

بعد الخضوع ولكن  ألغراض الثالثةوها ألي من هذه استخدملي اصشخعنها ال كشفان يتم ال البيانات يمكن أيضا. والطبية
 .يمكن أن يتم إلكترونيا ذاه فإنالسجل  لو أمكن الكشف عن معلومات من. لفحص السرية
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 (.EPN)لبحوث األخالقيات لحاجة إلى موافقة لجنة يكون هناك  لدراسات بحثيةهدف  بيانات من السجل عندما تصبح
 

 خصوصيةال
هذا يعني أن . السريةو العالنية المدرجة تحت قانون الطبية معلومات الرعاية ريةسيتم حمايتها عن طريق  بيانات الطفل

زعاج إل رضتعسيأفراد أسرته من أحد  وال الطفل الإذا كان من الواضح أن فقط البيانات يمكن الكشف عنها من السجل 
وهذا . البيانات دقيقتالل قوانين أنظمة من خ تتم أيضا حمايتها قاعدة البيانات. البيانات تم الكشف عن هذهما أو ضرر إذا 

االمتناع  الحق في لدى اي شخص. ة البيانات إلى تقارير عامةعندما يتم ترجم معينينأطفال يعني أنه لن يتم الكشف عن 
بأي شكل من ل مع الرعاية الصحية واصتية أو الالوطني دون التأثير على الرعاالجودة سجل عن تسجيل بياناته في 

مزيد من (. انظر الصفحات المرفقة)من السجل  الحق في حذف البيانات الخاصة به أيضا لدى الشخص .األشكال
 www.barnriksstroke.se .وعلى موقع ةالمرفق اتصفحالمتاحة في المعلومات حول سجل السكتة الدماغية لألطفال 

 www.kvalitetsregister.seمتاحة على سجالت الجودة الوطنية مزيد من المعلومات حول 

 
 ناماأل

من  ،التي لتدابير األمنيةل هناك متطلبات خاصة. لهم بذلكوصول غير المصرح  من محمية لفي السج الطفل معلومات
عدم  التأكد من يجبه انو، الوصول إليها همكنمي الطفل تلبيانا حاجة أولئك الذين لديهم فقطتتضمن انه  أخرى، بين أمور

فضال  التشفير، تكون محمية عن طريق لطفلا عن هذه المعلوماتان ، البيانات هذه فةلمعر أشخاص غير مخولين وصول
 .بطريقة آمنة البيانات للوصول إلى تسجيل الدخولأنه يجب  عن

 
 االتاحة

ليس لدى اي مقدم  .هاالتي قدم البيانات إلى سوى الوصول المباشرب الحق ليس لديه للسجل بيانات قدمالذي ي الرعاية مقدم
هم ويحق لهم االحاطة علما يمكن مركزيا السجل ونديرالذين ي .البيانات هذه إمكانية الوصول المباشر إلى خرا يةرعا

 .لطفلببيانات ا
 

 التخلص من البيانات
 .ألطفالل السكتة الدماغية لرعايةالجودة تأمين تطوير والى  حاجةتنتهي ال عندما الطفل اتبيان التخلص من تمي
 

 
 ي األم ولو الطفلحقوق 

 
 في السجل  طفلك تسجيل بيانات كنت ال تريد إذا. الطفل رعاية تؤثر على، وال طوعية في السجل المشاركة

 .االتصال أدناه شخصب اتصل
 

  سجلالمن  الطفلبيانات  وطلب محت انفي أي وقت لديك الحق. 
 

 وفي أي وقت تم  الطفلاطلعت على بيانات  صحيةرعاية  وحدةاي حول  معلوماتفيها الئحة  على الحصول
 .الوصول الى البيانات

 

 البيانات الشخصية قانون انتهاك ل هافيبطريقة  الشخصية البياناتتم التعامل مع إذا  تعويض مالي لحصول علىا
 .المريض بياناتقانون  وأ
 

 البيانات الشخصيةقانون وفقا ل البيانات الشخصية اذا لم يتم التعامل مع تصحيحال طلب. 
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 هكذا  (.التيسجالت) كطفلة عن مسجلال الشخصية البيانات الحق في معرفة مجانا، في السنة، رة واحدةم لديك
 .أدناه المذكور االتصال شخصإلى  لسيرو ا بخط اليدوقعم، يكون مكتوبا طلب

 
 

 :معلومات االتصال
 

 يمكنك االتصال بنا إذا كنت تريد

  وفي اي وقت تم ذلك الطفلتي حصلت على بيانات حول وحدة الرعاية الصحية الالحصول على معلومات. 

 لول على مزيد من المعلومات حول السجالحص. 

 لرسل معلومات الطفل الى السجأن ال ن. 

 لمن السجات الطفل ان يتم حذف بيان. 

 
 

........................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................ 
 االلكتروني موقعأيضا الانظر ) الهاتف، البريد اإللكتروني، العنوان،رقم االسم، : السكتة الدماغيةلقسم االتصال شخص )

www.barnriksstroke.se.) 

 
 

 ، يرجى ارسال طلب خطي لاذا كنت تريد تسجيال
 

........................................................................................................................................ 
 

..........................................................................................…………………….....………. 
 (الهاتف، البريد اإللكتروني، العنوانرقم ؛ االسم، المحلي المسؤول/ ية ل البيانات الشخصوكي)
 
 

 يةالمسؤولية عن البيانات الشخص
 

 :وهتي سيتم جمعها إلى السجل والكشف عنها للبيانات ال( مجلسة أو لجنة سياسي)المسؤول المحلي عن البيانات الشخصية 
 

........................................................................................................................................ 
 
 
 

 .أوميو ٩١٨١٩جامعة نورالند،  تشفىمسانات هو مجلس مقاطعة الغرب، مركزي للبيالمسؤول ال
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 ة الدماغية الوطني لألطفالتعن ب نامج السك لشبابلمعلومات 
 

أقل  أكثر أو أعراض عصبيةب تسببييمكن أن  مما في الدماغ نزيف أو دم تجلطيصاب ب الشخص عني أنت السكتة الدماغية
السكتة ب يصابون األطفال والشبابمن  حوالي مائة لكناألطفال، و عند البالغين من أكثر شيوعا السكتة الدماغية  .دةح

لألطفال  رقميةسجالت الال حول السويدية المستشفيات تتعاون ٦١٨٢ اعتبارا من عام. السويد في كل عام الدماغية
 السكتة الدماغيةب صابي ابش أو كل طفل نريد أن نضمن أن لمساعدة السجب. السكتة الدماغيةب المصابين والمراهقين

 .ينالمناسب العالج والمساعدة ل علىصحي
 

 التسجيل؟ متكيف ي
و  ٣بعد مرور . السكتة الدماغيةب كاصابت بعد في السنة األولىعليها  لتحصالعالجات التي ت وفحوصاال يسجل طبيبك

 .اهتحصل علي التمارين التي أو اتالعالج وضعك الصحي وأي أسئلة حول ك فيهلي أمرلوولك  يتم إرسال إستبيان ٨٦
 

 ؟من يمكنه المشا كة
لالنضمام  موضع ترحيب مه السكتة الدماغيةبون صابي عاما الذين ٨١ حتى سنوشهر  سن نم والمراهقين جميع األطفال

 .ذكر السببدون الحاجة ل عن المشاركة وقفتلا في أي وقت لديك الحق .طوعية مشاركةال .لالسج إلى
 

 لماذا؟
 تحسين ساعدنا علىي أن هيمكن بياناتالل سج نعتقد أن ،نادر الحدوث والمراهقين مرض لدى األطفال السكتة الدماغية ألن

المساعدة التي الرعاية و يتلقى كل مريض أن ضمان نامكني نا بسهولة أكبرأن نعتقد أيضاو. ينصابللم الرعاية نوعية
 .على أفضل وجه ممارسة حياتهلها يحتاج

 
 خصوصيةال

لن يتم التعرف على البيانات  ههذا يعني أن. البيانات تدقيق نين نظامالسرية الطبية وقوا نتحت قواني سجل البيانات ينطوي
دون  للجودة في السجل الوطني معلوماتك  بعدم تسجيللديك الحق . تقارير عامةالخاصة بك عندما يتم ترجمة البيانات إلى 

ومات إذا كنت تريد أن تعرف ما هي المعل. ألشكالأي شكل من اب أو االتصال مع الرعاية الصحيةالتأثير على الرعاية 
 تريد أن تعرف كيف تم استخدام المعلومات الخاصة بك أوالبيانات يتم حذف تريد أن  أو ل،التي يتم تخزينها عنك في السج

 يوجدجل لمزيد من المعلومات حول الس. بذلكمعلومات دقيقة عن كيفية القيام  لديهم والديك أو طبيبك. ك الحق في ذلكلف
 .www.barnriksstroke.se، وكذلك على الموقع اإللكتروني ولياء األمورنشرة أل

 

 :معلومات االتصال
 

 انظر أيضا الموقع االلكتروني)، سجل ول على مزيد من المعلومات حول اليمكنك االتصال للحص
www.barnriksstroke.se.) 

 
 

.....………………………………………………………………………………………………. 
 (الهاتف، البريد اإللكتروني، العنوانرقم االسم، : لالطفال السكتة الدماغيةلقسم االتصال  شخص)
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