این بروشور اطالع رسانی در ماه اوت  2014توسط فریدا بارتونک  Frida Bartonekتنظیم و توسط Marianne Arnerماریان آرنر ویرایش شده است.

در دو نوبت یکی سه ماه و دیگری دوازده ماه پس از عمل جراحی یک پیامک اِس.اِم.اِس
و /یا یک ایمیل دریافت خواهید کرد که در آن لینک مربوط به پرسشنامۀ پیگیری شما نوشته
شده است.

مسئول مرکزی مشخصات فردی
 Södersjukhuset ABشرکت سهامی بیمارستان

Data Protection Officer
If you have any questions related to the
handling of personal data, please contact:

Tel: +46 (0)8-616 10 00
مسئول بایگانی ماریان آرنر
Marianne Arner

مطالب بیشتر در مورد "هاشیر" را می توانید در وبسایت  www.hakir.seبخوانید.

بروشور اطالع رسانی
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بایگانی ثبت کیفیت چیست؟
وجود بایگانی ثبت کیفیت در نظام خدمات درمانی سوئد امری عادی است و هدف از آن این
است که با پیگیری فردی اقدامات درمانی و نتایج معالجات بتوان بهبود ایجاد کرد و پژوهش
علمی انجام داد که بتدریج باعث بهبود درمان برای بیماران شود .بایگانی ثبت کیفیت جراحی
دست "هاشیر" در سال  2008به ابتکار انجمن جراحی دست سوئد آغاز شد و امروزه یک
بایگانی ثبت کیفیت اینترنتی سراسری است که دربرگیرندۀ بخش های بزرگی از جراحی دست
(هاشیر) در کشور است و به مرکز ثبت بایگانی جنوب کشور متصل است.
در مورد "هاشیر"
اطالعات از پروندۀ پزشکی شما ،از خود شما و کارکنان خدمات درمانی که مسئولیت درمان
شما را بر عُهده داشته اند ،جمع آوری می شود .مشخصات فردی شما ،تشخیص پزشکی ،عمل
جراحی و عوارض جانبی احتمالی ثبت می شوند .همچنین از شما خواسته می شود که به یک
پرسشنامه قبل و پس از عمل جراحی خود پاسخ دهید که در مورد عالئم ناراحتی ،کارکرد
دست /بازو و احساس و نظر شما در مورد نتیجۀ عمل جراحی و شیوۀ برخورد و رفتار با
شماست .پس از برخی عمل های جراحی پیگیری فوق العاده ای از جمله در مورد قدرت و
میزان حرکت دست انجام می شود و گاهی اوقات عکسبرداری رادیولوژی نیز می شود .این
پیگیری ها ممکن است اغلب در رابطه با مالقات ها و مراجعات تعیین شده با وقت قبلی در
برنامۀ درمانی شما انجام شوند.
محرمانگی و امنیت
همۀ مشخصات فردی مشمول قانون علنیت و محرمانگی امور (مجموعۀ قوانین سوئد
 )2009:400است و با آن به شیوۀ اطالعات مندرج در پروندۀ پزشکی رفتار می شود .برای
داده پردازی و در اختیار گذاردن اطالعاتی که در بایگانی ثبت کیفیت جمع آوری می شود،
شرایط و مقررات ویژه ای وجود دارد .مفهوم این امر از جمله آنست که اطالعاتی که خود شما
ارائه می کنید رمزگذاری می شود و فقط کارکنان واجد شرایط ،مسئول بایگانی و مرکز ثبت
بایگانی جنوب کشوردسترسی مستقیم به بایگانی دارند که بایستی با کارت مخصوص وارد
صفحۀ بایگانی شوند .از اطالعات فقط بایستی برای توسعه و ایمن سازی کیفیت درمانی ،تنظیم
آمار و انجام پژوهش علمی در زمینۀ خدمات بهداشتی و درمانی استفاده شود و از اینرو فقط در
اختیار کسانی قرار داده می شود که بخواهند از اطالعات در این سه زمینه استفاده کنند .در
شرح و بیان اینگونه اطالعات به هر صورتی هویت فرد از روی اطالعات حذف می شود.
آرشیو بهداری در بهداری استان استکهلم مطابق مادۀ  10فصل  7قانون بیماران تصریح کرده
که اطالعات فردی موجود در "هاشیر" را می توان به مدت دو سال نگهداری کرد و پس از آن
مدت ،بایگانی در صورت نیاز ،با تسلیم یک درخواست ،تمدید می شود.

درج اطالعات در بایگانی ثبت کیفیت اختیاری است و شما هر زمان که مایل باشید می توانید
درخواست کنید که اطالعات از بایگانی حذف شود یا ثبت جاری اطالعات را خاتمه دهید
(قانون بیماران ،مجموعۀ قوانین سوئد  .)2008:355شما حق دارید کسب اطالع کنید که به
مشخصات فردی شما چه دسترسی هایی صورت گرفته ،اگر با این اطالعات مطابق قانون
بیماران یا قانون اطالعات فردی رفتار نشده باشد غرامت دریافت کنید و همچنین اگر اشتباهی
در اطالعات وجود دارد درخواست کنید تصحیح شود .شما حق دارید یک مرتبه در سال،
بطور رایگان ،یک رونوشت از بایگانی دریافت کنید که نشان می دهد چه اطالعاتی در مورد
شما ثبت شده است .درخواست برای چنین رونوشتی بایستی کتبی و به امضاء شما رشیده باشد.
همۀ اطالعات مربوط به تماس در
پشت جلد این بروشور وجود دارد.
چرا "هاشیر" مهم است؟
هدف و تالش ما برای آنست که شما بهترین درمان را نزد ما دریافت کنید و از اینرو مایل
هستیم از نظر و احساس شما در مورد معالجه تان آگاه شویم .ما می خواهیم بتوانیم روش های
مختلف عمل جراحی را با یکدیگر مقایسه کنیم تا بتدریج نتایج بهتری کسب کرده و بروز
عوارض جانبی را کاهش دهیم .ما همچنین می خواهیم بتوانیم قبل از عمل جراحی در مورد
نتیجه ای که شما پس از یک عمل جراحی بخصوص توقع و انتظار آنرا دارید و احتمال بروز
عوارض جانبی ،اطالعات
صحیحی در اختیار شما بگذاریم.
مطالب بیشتر در مورد چگونگی استفادۀ ما از "هاشیر" را می توانید در وبسایت ما بخوانید.
امیدواریم که شما مایل به مشارکت باشید ،پاسخ های شما به ما کمک خواهد کرد که بتوانیم به
بیماران خود در آینده درمان بیش از پیش بهتری ارائه کنیم.

