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  شود   در ثبت تانچگونه داده های  یم خواهید که   اطالعات برای شما 

ی
 کیفیت رسیدگ

 
 کیفیت بهتر مراقبت از شما 

ی  یاز ثبت کیفیت میل به منظور توسعه و اطمینان از کیفیت مراقبت و مراقبت استفاده یم شود. ثبت نام ها   پیگیر
ی  ن  با اطمینان تر باشند، نتایج  شامل بهبود مراقبت را امکان پذیر یم کند و هر چه افراد بیشیر خواهد بود. با داشتر
  شامل یم شوید. و مراقبت  درماناطالعات در مورد شما در ثبت نام با کیفیت، شما در بهبود 

 
 هنگامت کیفیت سوئدی برای عالئم رفتاری و روانن ثب  یم باشد، این گونه ی BPSD  این اطالعات در مورد ثبت نام 

ستر و کاهش رنج افراد مبتال به زوال عقل با کاهش عالئم یافزایش بهز  BPSDاز ثبت نام زوال عقل است. هدف 
است. کار در ثبت نام بر اساس اقدامات مراقبتر فرد محور بر اساس نیازها و منابع هر فرد  ( BPSD)رفتاری و روانن 

ن اجتمایع، تشخیص و داروها است.  است. دا ، شماره های تامتر  ده های ثبت شده شامل اقدامات بهداشتر

 
 
 

 ( را مشخص کنید به منظور توسعه و امن مراقبت و مراقبت، )ارائه دهندگان خدمات درمانن 

 

___________________________________________________________________________ 

 در. اطالعات شما محرمانه است و دهید  گزارش BPSD  راجسیر  را به تان اطالعات مربوط
ن یم توانید داده های خود را حذف و یا از میان برده یم شود  دور زمانن که آنها دیگر مورد نیاز نیست از  . شما همچنتر

اک  . خود داری کنید ثبت نام در  اشیر
 

 

 یم شود    در ثبت شما داده های به  چگونه 
ی

 کیفیت رسیدگ
. داده ها ممکن است تنها برای توسعه و اطمینان از یم شود اطالعات مربوط به شما  از سوابق پزشیک شما جمع آوری 

ند. هر کیس که   کیفیت مراقبت، تولید آمار و برای تحقیق در سالمت و مراقبت های اجتمایع مورد استفاده قرار گیر
یس خواهد داشت.   وارد یک از مقرار است از داده ها برای هر  باال استفاده کند، پس از برریس محرمانه بودن به آن دسیر

،  مورد نیاز است. ( EPNاز یک هیئت برریس اخالقر ) اجاره هنگام انجام مطالعات تحقیقانر
 
 

یس عمویم به اطالعات و محرمانه  محرمانه بودن شود.   بودن محافظت یماطالعات در مورد شما توسط قانون دسیر
این بدان معتن است که اطالعات مربوط به شما ممکن است از ثبت نام  تنها در صورنر که مشخص باشد که در 

ون داده یم شود  با شما آسیتی نیم بینند  از فردهای نزدیکهیچ طرف  به شما و نهبه  صورت افشای اطالعات، نه  .  بیر

 این ارزیانی توسط مدیر مسئول ثبت نام انجام یم شود.  
 

ل، هم از نظر فتن و هم از طریق برنامه ها و ش   امنیت داده های محافظت یم شود. این کار   خاصایط شما توسط کنیر
یس    شیوه امن  هو آن را بداشته باشند به این دلیل انجام یم شود که تنها کسانن که به داده ها نیاز دارند به آن دسیر

 دریافت  کنند.  
 

یس به داده ها، یس داشته و آنرا در اختیار بخش ثبت نام قرار یم دهد و کسانن  دسیر مراقبت کننده تان به داده ها دسیر
یافت خواهند کرد. هیچ ارائه دهنده خدمات درمانن  که به گونه ی مرکزی کار یم کنند اطالعات در مورد شما را در 

یس ندارد.  دیگری به این اطالع  ات دسیر
 

 مورد نیاز نیست.  داده های شما زمانن حذف یم شود که دیگر برای توسعه و اطمینان از کیفیت مراقبت  از میان بردن،
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 قانون   مبنای
 .  ه اطالعات عمل کند هر کسی که داده های شخصی را پردازش می کند باید بر اساس قانون ب

   بخش ثبت اطالعات؛نام 

 

و    __________________________________________________________________________

به دلیل آن است که یک وظیفه  BPSDممکن است جمع آوری و ثبت داده ها در ثبت نام  اسکونه در منطقههیئت مدیره منطقه 

ت داده های بهداشتی را در ثبت نام  (. ما همچنین ممکن اس6.1 ماده)الزم از منافع عمومی در جامعه در نظر گرفته

عالوه بر این ، (. 9.2 مادهپردازش کنیم زیرا به دالیل مربوط به طب کار و ارائه مراقبت های بهداشتی الزم است )

(.  9.3 ماده)کار حرفه ای محرم بود، منوط به تعهد قانونی اسکونهدر منطقه  هیئت منطقه کارکنان ما ، و همچنین کارکنان

، در قانون گذاری سوئد نیز باید حمایت قانونی در هنگام پردازش داده های شخصی در    دی پی آر می باشد  مطابق جی

. چنین مقرراتی در فصل هفتم موجود است. قانون داده های بیمار  ذکر شده است ثبت کیفیت وجود داشته باشد 

(2008:355  .) 

 

 حقوق شما  
تاثیری نمی گذارد. ارائه دهنده خدمات   بر مراقبتی که دریافت می کنید مشارکت شما در ثبت نام داوطلبانه است و 

درمانی شما، که اطالعات مربوط به شما را ثبت می کند، مسئول اطمینان از انجام درست ثبت نام در ثبت نام با کیفیت  

 . اگر نمی خواهید داده های شما ثبت شود، لطفاً با ارائه دهنده خدمات درمانی خود تماس بگیرید.  می باشد 

با فرد تماس برای  برای انجام این کار  از ثبت نام حذف کنید.  که خواستید   شما حق دارد که داده های خود را در هر زمان
ید )جزئیات تماس را یم توان در پای BPSDثبت نام  ن سند یافتتماس بگیر  (  کنید  تر

یس داشته است دریافت   شما یم توانید اطالعانر در مورد بخش مراقبت و زمانن که در آن کیس به داده های شما دسیر
 کنید.  

اطالعات شخیص  و تصحیح درج شده را   در مورد شما   به طور نادرست  که  اطالعات شخیص ارید که آنشما حق د
 .  را مکمل کنید ناقص 

 ثبت نام گزارش نامه  به این گزینهچه اطالعانر در مورد شما ثبت شده است،  بدانید  رایگان به صورت د داری شما حق
ن درخواستر باید نامیده یم شود  تماس    لمسئو  فرد  بهثبت کیفیت  ه سازمانب نوشتاری و امضا شده باشد، و  . چنتر

  .ارسال شود
 

ایط خایص،  زش داده های شخیص محدود شود اگر صحت داده های  که پردا  درخواست کنید شما حق دارد، تحت ش 
د  اض قرار گیر  . شخیص مورد اعیر
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 تماس
  BPSD - نام در ثبت

BPSD-registret 
Skånes sjukhus Nordväst 

Ängelholms sjukhus 
Enheten för kognitiv medicin 

Södra sjukhuset 
Västersjögatan 12 

262 81 Ängelholm  
   www.bpsd.se اصیل: صفحه 

  78 55 33-040: نفتل
  bpsd.sus@skane.se ایمیل: 

 

 استاسکونه  منطقه  BPSDثبت نام اصلی برای مسئوول (CPUAها )  کنترل کننده مرکزی داده
 اوستروممدیر عملیات میکائیل 

  Mikael.Astrom@skane.se ایمیل:

 کاجسا تلین   افسر حفاظت از داده ها:
 اطالعات، داکالتسن، مالمومدیریت 

 Kajsa.Thelin@skane.se ایمیل:

 
 

 

 ارائه دهنده خدمات

 مسئول حفاظت از داده ها: 

 آدرس:  

 تلفن:  

 ایمیل: 

 

  

 


