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אינפארמאציע צו ווערן פארשריבן אין דעם  BPSDרעגיסטער
בעסערע קוואליטעט פון קעיר פאר אייך
די נאציאנאלע קוואליטעט רעגיסטערס וועט ווערן גענוצט צו אנטוויקלען און פארזיכערן די קוואליטעט פון
מעדיקל און סאציאלן קעיר .דער באניץ פון די רעגיסטערן וועט נאכגיין און פארבעסערן דעם מעדיקל און
סאציאלע קעיר ,און וואס מער מענטשן באטייליגן זיך ,אלץ מער זיכער וועט דער ארויסקום זיין .די
רעגיסטראציע פון דאטא וועגן אייך אין די ערשטקלאסיגע רעגיסטערס וועלן מיטארבעטן צו פארבעסערן דעם
מעדיקל און סאציאלן קעיר.
די אינפארמאציע איז וועגן דעם  BPSDרעגיסטער ,א שוועדישע ריגעסטער פאר אויפפיר און פסיכאלאגישע
סימפטאמען פון דעמענציע .דער צוועק פון דער  BPSDרעגיסטער איז צו העכערן דאס וואוילזיין און
פארמינערן דאס ליידן פון מענטשן מיט דעמענציע דורך רעדוצירן די אויפפיר און פסיכאלאגישע סימפטאמען
( .)BPSDדי ארבעט אין דעם רעגיסטער איז אוועקגעשטעלט אויף קעיר מיטלען צוגעפאסט צום מענטש לויט
זיינע באדערפענישן און רעסורסן פאר יעדן מענטש .די אינפארמאציע רעגיסטרירט דעקט קעיר באדרפענישן,
סאשעל סעקיוריטי נומער ,דיאגנאזע און מעדיצינען.
פארן צוועק פון אנטוויקלען און פארזיכערן דעם מעדיקל און סאציאלן קעיר( ,גיט אן דעם נאמען פונעם העלט
קעיר פראוויידער)
___________________________________________________________________________
וועט באריכטן דאטא וועגן אייך צום  BPSDרעגיסטער .אייער דאטא איז קאנפידענציאל און וועט ווערן
אפגעמעקט ווען עס וועט געשאצט ווערן אז מ'דארף עס שוין נישט מער .איר זענט אויך בארעכטיגט צו בעטן
אפמעקן אדער אפזאגן די רעגיסטראציע פון אייער דאטא.

ווי אזוי טוען זיי באהאנדלען אייער דאטא אין דעם קוואליטעט רעגיסטער
דער דאטא וועגן אייך ווערט געזאמעלט פון אייך און פון אייער מעדיקל רעקארד .דער דאטא קען נאר גענוצט
ווערן פארן צוועק פון אנטוויקלען און פארזיכערן די קוואליטעט פון מעדיקל און סאציאלן קעיר .דער מענטש
וואס וועט נוצן דעם דאטא פאר סיי וועלכע פון די אויבנדערמאנטע תחומים וועט האבן צוטריט צום דאטא
נאכדעם וואס ער גייט אדורך א קאנפידענציעלע קאנטראל .א הסכמה פון אן עטיק איבערקוק ראט()EPN
ווערט געפאדערט בתנאי אז מ'וועט האלטן א פארש שטודיום.
קאנפידענציעלקייט אייער דאטא איז פארזיכערט לויטן פובליק צוגאנג צו אינפארמאציע און בסודקייט אקט.
דאס מיינט אז דער דאטא וועגן אייך וועט ווערן אנטפלעקט פונעם רעגיסטער נאר ווען עס איז זיכער קלאר אז
איר אדער איינער נאענט צו אייך וועט נישט געשעדיקט ווערן נאכן אנטפלעקונג פון אזא דאטא .די
אפשאצונגען וועלן געטון ווערן ביי דעם וואס האט אחריות אויפן רעגיסטער.
זיכערקייט אייער דאטא וועט זיין פארזיכערט דורך טעכנישע וועריפיקאציעס ,פראצעדורן און ספעציעלע
פאסיגקייט קוואליפיקאציעס .עס איז פארזיכערט אז נאר יענע וואס דארפן דעם דאטא ,וועלן האבן צוטריט צו
זיי און וועלן דאס באקומען אויף א זיכערן אופן.
צוגאנג צום דאטא אייער העלט קעיר פראוויידער קען האבן צוגאנג צום דאטא וואס געפונט זיך אין דעם
רעגיסטער און צו יענע וואס טוען בעיקר באהאנדלען דעם רעגיסטער קענען און האבן מעגליך צוטריט צו
אייער דאטא .קיין שום אנדערע העלט קעיר פראוויידער האט נישט קיין צוטריט צו דער אינפארמאציע.
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אויסווארצלען אייער דאטא וועט ווערן אויסגעמעקט איינמאל עס פאדערט זיך נישט מער פארן צוועק פון
אנטוויקלונג און פארזיכערן די קוואליטעט פון קעיר.
לעגאלע יסוד
יעדער איינער וואס האט צו טאן מיט באארבעטן די פערזענלעכע דאטא מוז זיך האלטן ביי די לעגאלע
רעגולאציעס וואס גילטן.
נאמען פון רעגיסטראציע אפטייל;
__________________________________________________________________________
און דער רעגאנאלע קאונסל פון סקיין וועט זאמלען און רעגיסטרירן דעם דאטא אין דעם BPSDרעגיסטער
פארן צוועק פון ווערן אפגעשאצט אלץ נייטיגע אינפארמאציע פון אלגעמיינע אינטערעס אין דער
געזעלשאפט (ארט .)(e) 6.1.מיר קענען מעגליך אויך פראצעסירן די העלט דאטא אינעם רעגיסטער ווען דאס
וועט ווערן אפגעשאצט אלץ זיין נייטיג פאר סיבות שייך צו ארבעטס מעדיצין און באדינגונגען פון העלט און
סאציאלע קעיר (ארט .)(h) 9.2 .אונדזער פערסאנאל און יענע וואס ארבעטן ביי דער רעגאנאלע קאונסול פון
סקעין וועלן זיין מחוייב צו פאלגן דאס געזעץ פון קאנפידעציעלקייט (ארט .)9.3 .דורך אויספאלגן פון דער
דאטא פראטעקציע רעגולאציע ,דארפן די שוועדישע געזעץ-געבערס האבן לעגאלע שטיצע בנוגע צו
פראצעסירן פערזענלעכע דאטא אין קוואליטעט רעגיסטערס .די סארט באדינגונגען ווערט געברענגט און טייל
( 7פון דעם פאציענט דאטא אקט (.)2008:355

אייערע רעכטן
אייער השתתפות איז פרייוויליג און וועט נישט אפעקטירן די קעיר וואס איר באקומט .אייער העלט קעיר
פראוויידער וועט איינשרייבן דעם דאטא וועגן אייך און וועט זיין פאראנטווארטלעך צו פארזיכען א ריכטיגער
איינשרייבעכץ און דעם קוואליטעט רעגיסטער .קאנטאקט אייער העלט קעיר פראוויידער אויב איר ווילט נישט
איינשרייבן אייער דאטא אין דעם רעגיסטער.
איר זענט בארעכטיגט צו פארלאנגן אפצומעקן אייער דאטא פונעם רעגיסטער צו יעדער צייט .פארבינדט אייך
מיט דער קאנטאקט פערזאן פון דעם  BPSDרעגיסטער (קאנטאקט איינצלהייטן זענען אונטן פון דעם
דאקומענט)
איר קענט געוואר ווערן דעם קעיר אפטייל און די צייט ווען איינער איז צוגעקומען צו אייער דאטא.
איר זענט בארעכטיגט צו באקומען פערזענלעכע דאטא וועגן זיך וואס איז נישט ריכטיג פארראָ כטן און קענט
צולייגן הוספות צו סיי וועלכע נישט פארענדיגטע פערזענלעכע דאטא.
איר זענט בארעכטיגט צו באקומען פערזענלעכע דאטא וועגן זיך אליין וואס איז נישט ריכטיג פאראכטן און
איר זענט בארעכטיגט צו וויסן די דאטא וואס איז רעגיסטרירט וועגן אייך ,אין אזא גערופענע רעגיסטער
ארויסציאונג ,אומזיסט.אזא אפליקאציע מוז ווערן געמאכט שריפטלעך ,מוז ווערן אונטערגעשריבן און געשיקט
צום קאנטאקט פון דער נאציאנאלע קוואליטעט ריגיסטער אונטן.
איר זענט בארעכטיגט ,אונטער געוויסע אומשטאנדן ,צו בעטן א באגרעניצונג פון פראצעסירן פערזענלעכע
דאטא אויב די פונקטלעכקייט פון דער פערזענלעכע דאטא איז אפגעפרעגט.
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קאנטאקט איינצלהייטן
 רעגיסטערBPSD
BPSD-registret
Skånes sjukhus Nordväst
Ängelholms sjukhus
Enheten för kognitiv medicin
Södra sjukhuset
Västersjögatan 12
262 81 Ängelholm
www.bpsd.se :וועבזייטל
040-33-55-7:טעלעפאן
bpsd.sus@skane.se :אימעיל
Mikael Åström ) דער אחראי פון סקיין אפעראציע פארוואלטערCPUA( צענטראל דאדטא קאנטראלער
Mikael.Astrom@skane.se :אימעיל
Kajsa Thelin :דאטא אפהיט אפיציר
Dockplatsen, Malmö ,אינפארמאציע אנפירער
Kajsa.Thelin@skane.se :אימעיל

קעירגעבער
:דאטא אפהיט אפיציר
:אדרעס
:טעלעפאן
:אימעיל
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