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 1.2النسخة: 

 

ر بمرض  ر مثلك المصابي  ي لمرض السكري نقدمها للبالغي  ويج   السكري. معلومات حول السجل النر

 
 السجلغاية  

العالج   جودة  ر  تحسي  هو  ء،  ي
ش  وقبل كل   

ً
أوال الهدف،  للجودة.  ي 

وطنر سجل  هو  ر  البالغي  السكري  لمرضر  ي  ويج  النر السجل 
ذات  واألمراض  السكري  بمرض  المتعلقة  لألبحاث   

ً
مهما  

ً
أساسا  

ً
أيضا السجل  سيمثل  السكري.  بمرض  ر  المصابي  لألشخاص 

هاوك مستشفر  إف،  إتش  الصجي  جن  بن  مركز  يعتن   الجامعي  الصلة.   Helse Bergen HF, Haukelandيالند 
Universitetssykehus  نوكلوس مؤسسة  اف  إش  تحت  وضعت  اليومية  اإلدارة  السجل.  لدى  العالج  عن  المسئول  المركز   ،

جن الصجي إتش إف المسئولية من حيث ضمان معالجة معلوماتك   جن. يتوىل مركز بن  ي بن 
المرتبطة بمستشفر هارالدسبالس فر

. حسب الق  لالئحة األوروبية لحماية البيانات وقانون السجل الصجي
ً
 انون، وفقا

 
 : بك سيحتوي السجل عىل المعلومات التالية المتعلقة 

ي لضمان صحة   •
المعلومات العامة: االسم، رقم الميالد، العنوان، الجنس واسم الطبيب المعالج. سُيستخدم السجل السكانر

 المعلومات الشخصية. 

الصحية • نو المعلومات  التشخ  ع :  وسنة  السكري  القائميصمرض  والحالة  فحص    ة،  ذلك  ي 
فر بما  السنوي  الفحص  عند 

مرض  ومضاعفات  السكري،  مرض  بخصوص  والتوعية  الباطنية،  األمراض  طبيب  لدى  المراجعة  و/أو  العيون  طبيب 
 السكري، والطول والوزن، ونتائج المختن  واستعمال عقاقن  مرض السكري أو أمراض القلب. 

 مرض السكري. علومات حول الجوانب والتحديات المختلفة المرتبطة بالتعايش مع الم •

 
 قد يكون  

ً
وريا ي    ضر

الفحوصات فر خزن هذه 
ُ
. ست

ً
الطبيب مثال أثناء زيارة   ، ي

أن يطلب منك إجراء فحص دم أو فحص بول إضافر
ي لألبحاث الحيوية، الذي يرتبط السجل باتفاقية تعاون معه، وستستخدم  

النتائج فقط لألبحاث المتعلقة بمرض  البنك الوطنر
ت أن تمنح موافقة مستقلة عىل   جن الصجي هو مالك البنك الحيوي. لن يتم جمع هذه العينات إال إذا اخنر السكري. مركز بن 

 ذلك. 

 
عن   المعلومات  هذه  تجمع  لمرضر   سيتم  ي  ويج  النر السجل  إىل  ملفك  من  بانتظام  المعلومات  بنقل  المعالج  طبيبك  قيام 

ة إىل السجل. يتم نقل المعلومات عن  تكنولوجيا البيانات وبطريقة تجعلها الس  ، أو عن  إعطائك للمعلومات مباش  ر كري البالغي 
 . ر  آمنة بحيث ال يطلع عليها غن  المعنيي 

 أخرىمصادر  تجميع المعلومات من  
حكومية   سجالت  من  السكري  بمرض  المتعلقة  المعلومات  جلب   

ً
وريا يكون ضر بمختلف  ربما  القيام  سياق  ي 

فر وذلك  أخرى، 
االرتباط  فيها  يتم  مرة  ي كل 

فر السكري.  مرض  سجل  ي 
فر المعلومات  وصحة  اكتمال  من  التحقق  لضمان  أو  البحثية  المشاري    ع 

ي الشبكة )
وري الحصول  www.noklus.noبالسجالت األخرى، سُينش  ذلك عىل موقعنا فر ي قد يكون من الضر

(. السجالت النر
القلب  أمراض  وسجل  الكىل،  وسجل  الطبية،  الوصفات  وسجل  لألطفال،  السكري  مرضر  سجل  هي  منها،  معلومات  عىل 

ا  الغياب  التعليم، وسجل  الوفاة، وسجل  أسباب  الشطان، وسجل  ، وسجل  ي الطن  الوالدات  الدموية، وسجل  ي واألوعية 
لمرضر

ر من قبل العيادات الشاملة    أو المعالجي 
ي )يحتوي عىل معلومات عن جميع المرضر من نزالء المستشفر ويج  وسجل المرضر النر

ر المتعاقدين(.  /   المتخصصي 

 
 من قبل المجلس اإلقليمي لألبحاث الطبية والصحية 

ً
لن تستخدم المعلومات الشخصية لألبحاث إال إذا تم اعتماد الدراسة أوال

كة Regionale Komiteer for Medisinsk og Helsefaglig Forskningالمهنية   ، أو من مسئول حماية البيانات لدى ش 
 . Datatilsynetاألبحاث المسئولة أو هيئة حماية البيانات 
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 1.2النسخة

 

المعلومات   خزن 
ُ
جميع ست عالج 

ُ
ست  . ر البالغي  السكري  لمرضر  ي  ويج  النر السجل  من  الهدف  لتحقيق   

ً
وريا ذلك ضر طالما كان 

ي  
ر بالمعلومات من السجل، لواجب الشية والكتمان بخصوص األمور النر المعلومات المجموعة بشية، ويخضع جميع المشتغلي 

ا عن  )المسئول  إف  إتش  الصجي  جن  بن  مركز  سيتوىل  عليها.  لعون 
ّ
جميع يط ي 

فر الشخصية  الحقوق  حماية  ضمان  لبيانات( 

 األوقات. 

 
ها ومحوها المعلومات حق االطالع عىل   وتغين 

أن  فبمقدورك  المعلومات عنك غن  صحيحة،  أن  ترى  إن كنت  ما هو مسجل عنك.   لالطالع عىل 
ً
الحق كامال لديك  سيكون 

ي السجل
ي التسجيل فر

حذف من السجل، إال إن  تطلب تصحيحها. يمكنك منر شئت االحتفاظ بحقك فر
ُ
. المعلومات عنك ست

لن  ت أن تنسحب،  ي منشورات علمية. طبيبك عىل علم ذلك، وان اخنر
أو استعملت فر ي تحاليل 

 فر
ً
البيانات مدرجة فعال كانت 

 يكون لذلك تأثن  عىل العالج الذي تتلقاه. 

 
 . 55979500عىل الرقم  Noklusيمكنك استعمال حقوقك عن  االتصال ب  نوكلوس 

 
المعلومات   و تسليم  االسم  السجل.  من  الهدف  وفق  فقط  سيحصل  السجل  بمفتاح  ر من  عنهما  االستعاضة  يتم  الميالد  قم 

 ارتباط عند تسليم البيانات. 

 
 معلومات االتصال

، ستجدها عن  االتصال ب : نوكلوس، تلفون   ر ي لمرضر السكري للبالغي  ويج  المزيد من المعلومات حول السجل النر

 أن تجد معلومات حول السجل عىل موقع 55979500
ً
 www.noklus.no. يمكنك أيضا

 

جن الصجي إتس إف   ي ضمان معالجة البيانات   Helse Bergen HFقام مركز بن 
 مسؤول لحماية البيانات، لكي يساهم فر

ر بتعيي 
، وحماية حقوقك بخصوص حماية البيانات. يمكنك االتصال بمسئول حماية البيانات، إذا كانت لديك   ي

الشخصية بشكل قانونر
المع بحماية  المتعلقة  حقوقك  حول  عامة  التلفون  أسئلة  رقم  عىل  الشخصية،  :  55975558لومات  ي

ونر اإللكنر يد  الن  عن   أو   ،
personvernombudet@helse- bergen.no . 

. 

 

 
هكت فلديك الحق باالتصال بهيئة حماية البيانات  

ُ
إذا كنت ترى أن حقوقك المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية، قد انت

Datatilsynet  أو الهيئة الحكومية للرقابة الصحيةStatens Helsetilsyn . 
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