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 الشخص المسؤول عن السجل
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    اقرأ المزيد عن سجّل الجودة لجراحة اليد هاكير (HAKIR)على موقعنا اإللكتروني
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لقد صادق ارشيف مجالس مقاطعه استوكهولم وفقا لقانون الفصل السابع الفقرة العاشرة على ان 

هاكير يتم خزنها لمدة سنتين فقط ،بعد هذا يتم تقديم طلب لتمديد حفظها عند المعلومات الشخصيه في 

.الحاجة  

 
   ان التسجيل في سجل قيد الجودة هو طوعي وتستطيع متى شئت محو المعلومات من السجل او الغاء 

(.قانون معلومات المريض SFS2008:355) عمليه التسجيل اساسا     

قام بالوصول الى معلوماتك الشخصيه، كما يحق لك الحصول  يحق لك ان تحصل على معلومات عن من

على تعويضات مادية ان لم يتم استعمال معلوماتك الشخصيه وفق الضوابط وقوانين معلومات المريض 

.صحيح المعلومات ان كانت خاطئهكما ويحق لك طلب ت  

لوماتك الشخصيه.هذا يتم لك الحق مرة واحدة بالسنه مجانا  الحصول على نسخه تبين لك من استخدم مع

.عن طريق تقديم طلب خطي موقع من قبلك. ستجد كل معلومات االتصال التي تحتاجها خلف هذه المطوية  

 

 

 لماذا هاكير مهمه جدا؟
 

نحن حريصون على ان تحصل على افضل رعاية صحية عندنا ولهذا نريد ان نعرف كيف كانت تجربة 

.عالجك  

الطرق الجراحيه المختلفه لتحسين النتائج وتقليل حصول المضاعفاتنريد ان نتمكن من مقارنة   

أيضا ان نقدم معلومات صحيحه قبل العمليه عن النتائج المتوقعه بعد اجراء عمليات معينة وكذلك  ونريد

.المضاعفات المحتمله  

 
.هاكيرلمعلومات اكثر يمكنك االطالع على موقعنا االلكتروني ولمعرفه اكثر عن كيفية استخدام   

.نتمنى ان ترغب في المشاركه، فاجوبتك ستساعدنا في تقديم خدمات صحية افضل لمرضانا في المستقبل  

 
 

 

؟ةسجل قيد الجود ماهو  

 

سجالت قيد الجودة شائعه االستخدام في النظام الصحي بالسويد. الهدف منها هي استعمال معلومات 

المختلفه كجهود الرعايه الصحيه ونتائج العالج المستخدمه كي مستقاه من تجارب فرديه ودراسه العوامل 

.يتم توظيف التعديالت المضافه للعمل واالبحاث والتي تساهم في تطور العنايه الطبية التي توفر للمرضى  

عن طريق الجمعية السويدية لجراحة اليد.  ٢٠٠٨تأسست هاكير ) سجل قيد الجودة لجراحة اليد( عام 

ة عن سجل قيد وطني على شبكة االنتريت يغطي معظم العمليات الجراحية التي يتم واليوم هي عبار

.اجراءها في السويد. هاكير مرتبطه بمركز سجالت القيد الجنوبي  (Registercentrum Syd) 

 

 

 عن هاكير

 

يتم تجميع المعلومات عن طريق السجالت الطبيه وذلك بواسطتك وكذلك عن طريق العاملين بالمجال 

الصحي المسؤولين عن رعايتك.يتم تسجيل كل من المعلومات الشخصيه،التشخيص،نوع العملية وكذلك 

.المضاعفات ان حصلت بعد العملية  

سيتم الطلب منك قبل وبعد العمليه ملىء استمارة استبيان تتعلق باالعراض التي تشكو منها، المستوى 

.نتيجة الجراحه والعالج الذي حصلت عليهالوظيفي لليد/ الساعد وكذلك وجه نظرك وتجربتك عن   

هناك بعد بعض انواع العمليات متابعة مطوله لوظيفة اليد ومستوى حركتها وهذا يشمل احيانا اجراء 

.فحوصات  شعاعيه. هكذا فحوصات يتم إجراءها مع الزيارات التي هي اصال جزء من خطة عالجك 

 

 الخصوصية والحماية 
 

.لقانون السرية وشيوع المعلومات الشخصيه كل المعلومات الشخصيه تخضع  

 (SFS 2009:400) ويتم معاملتها كالسجالت الطبية للمريض 

.هناك متطلبات معينة لكيفية التعامل وتوزيع المعلومات التي يتم تجميعها من سجل الجودة  

االشخاص هذا يعني ان المعلومات التي تقوم باعطاءها سيتم تشفيرها ويحق االطالع عليها فقط من 

الذين لديهم دخول مباشر لسجل القيد عن طريق كارت خاص بذلك كالمسؤولين عن سجل قيد و المخولين

(RC syd) .الجودة والعاملين في سجالت قيد الجنوب   
يتم استخدام المعلومات المستقاة من االستبيان اما من اجل تطوير وتأمين نوعية الرعاية الصحية، او انتاج 

احصائيات وكذلك البحوث في مجال الصحه والرعايه الطبيه واليتم استخدام هذه المعلومات اال في 

.مرضىالحاالت الثالثه اعاله. وكل النتائج يتم مناقشتها بدون الكشف عن هويه ال       


