أنت وسجالتك
العناية بك
من الضروري تسجيل معلومات عنك وعن العناية التي تستلمھا للتأكد من حصولك على أفضل عناية ممكنة.

ما ھي المعلومات التي من الضروري تسجيلھا عنك؟
المعلومات التي نقوم بتسجيلھا تتضمن ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•

رقم تسجيلك لدى خدمات الصحة الوطنية NHS
تفاصيل االتصال بك وبقية افراد عائلتك.
الجنس والعرق
معلومات عن الوظيفة ،ان كنت تزاول عمال ،ومكان المعيشة.
تفاصيل التقييم الذي اجري عنك ومراجعات القضية
خطة العناية بك بما فيھا العالج الذي استلمته والمخطط له مستقبال.
المراسالت بيننا وبين آخرين مثل الطبيب المحلي والمرشد اإلجتماعي )إن وجد( وأية وكالة اخرى لھا عالقة
بالعناية بك.

نرجو منك تقديم معلومات دقيقة وحديثة عنك )بما فيھا اي تغيير في عنوان السكن( وذلك لمساعدتنا على تقديم افضل
عناية وعالج إليك.
سنحتفظ بھذه المعلومات في نظام التسجيل الطبي المحلي اإللكتروني .سيكون االطالع على ھذه المعلومات تحت السيطرة
المحكمة وال يسمح به اال عند الضرورة ،وسوف لن يسمح لالفراد من خارج األمانة أو للوكاالت األخرى االطEالع عليھEا
مند دون اذن مسبق من قبلنا .
اذا لم توافق على االحتفاظ بھذه المعلومات في نظام التسجيل المحلي اإللكتروني التابع لنا فسEوف يحتمEل ان ال نEتمكن مEن
العناية بك وقد نطلEب منEك التمEاس العنايEة مEن أمانEة أخEرى .ينطبEق ھEذا الشEرط كEذلك علEى األفEراد العEاملين فEي األمانEة
والمنتفعين من خدماتھا في نفس الوقت .سبب ذلك ھو أنه سيكون ھناك خطر اذا لم يكEن ھنEاك سEجل بمعلوماتEك فEي نظام
التسجيل اإللكتروني التابع لنا.
بعEEض السEEجالت ومنھEEا سEEجالتنا القديمEEة نحEEتفظ بھEEا فEEي ملفEEات ورقيEEة .يرجEEى العلEEم باننEEا ال نضEEع معلوماتEEك فEEي سEEجل
خالصات العناية الوطني.

سرية المعلومات
نحن على علم وادراك بأن العلومات التي تقدمھا الينا ھي معلومات حساسة وعليه فإننا نحترم سريتھا.
إننا ملتزمين التزاما قانونيا بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بك .يعني ذلEك اننEا نحEتفظ بھEا بشEكل مEأمون ونEتحكم
في الوصول اليھا.
عند استخدامنا للمعلومات لمساعدتنا في تقديم خدمات كفؤة وفعالة نحن ال نشارك آخرين بھا بطريقة تكشف عن ھويتك.
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ما ھي األغراض التي نستعمل معلوماتك من اجلھا؟
نستخدم معلوماتك الشخصية لالغراض التالية:
• تقديم العناية الفعالة والمناسبة إليك اآلن ومستقبال
• شرح قراراتنا لك
• مساعدتنا في تحرياتنا في حالة تقديمك شكوى
• مراقبة ومراجعة العناية التي نقدمھا اليك.
نستخدم المعلومات التي ال تكشف عن ھويتكلالغراض التالية:
• تخطيط الخدمات للمستقبل
• مراقبة العمل الذي نقوم به لضمان توفير خدمات كفؤة وفعالة وبأعلى المستويات.
• مساعدتنا في المحافظة على صحة السكان المحليينز
• معاملة كل فرد معاملة عادلة.

المشاركة بمعلومات الشخصية
نشارك بمعلوماتك الشخصية التي نحتفظ بھا في األمانة لألغراض التالية:
للتأكد من اطالع أفراد فرقنEا المتعEددة اإلختصاصEات علEى المعلومEات واضEافة ايEة معلومEات مالئمEة اخEرى اليھEا .تشEمل
فرقنا المتعددة اإلختصاصات المرشدين االجتماعيين والمحتEرفين اآلخEرين الEذين يسEاھمون فEي تقEديم العنايEة اليEك .ولEدينا
تعھدات جارية مع ھؤالء تشترط منھم اإللتزام بسياسة واجراءات المحافظة على سرية المعلومات.
نشارك وكاالت أخرى بمعلومات الشخصية لمساعدتنا في تقديم العناية والخدمات الالزمة إليك.
الوكاالت التي نشاركھم بمعلوماتك الشخصية ھي:
• عيادة الطبيب المحلي
• المؤسسات الصحية االخرى – مثال ،المستشفى
• دائرة اإلسكان او وكاالت اإلسكان
• وكاالت المعونات المالية.
مشاركة المعلومات مع المعتنين بك أو عائلتك
نشارك بمعلوماتك الشخصية مع المعتنين بك أو عائلتك عندما:
• تقدم لنا موافقتك
• تكون غير قادر على اتخاذ القرارات بنفسك
• كنت طفال ال تتمكن من اتخاذ قرارات تتعلق بالعناية بك
• تكون مشاركا في العناية العائلية وتوافق على المشاركة في المعلومات المتعلقة بجلسات العالج العائلية.
تEتم المشEEاركة فEي المعلومEEات فقEط عنEEد الضEرورة الملحEEة .سEيقوم المحتEEرف الEذي يقEEدم العنايEة بشEEرح اي مEن المعلومEEات
الشخصية يلزم المشاركة بھا وكيف سيتم ذلك.
سنشارك فقط بأقل قدر من المعلومات الالزمة لغرض تEوفير افضEل مEا يمكEن مEن عEالج وعنايEة وحمايEة لEك أولآلخEرين.
وسيكون ذلك على اساس الحاجة لتلك المعلومات فقط .وسيكون أي شخص يستلم تلك المعلومات تحت إلزام قانوني مماثل
في المحافظة على سرية تلك المعلومات.
ستشارك وكاالت اخرى وأفراد آخرون بھذه المعلومات لمساعدتنا على العناية بك.
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نحن نشجع المعتنين بك وافراد عائلتك اآلخرين على عمل ذلك لكي نفھم فھما أفضل طبيعة العناية الالزمة لك.
المشاركة بمعلوماتك الشخصية مع آخري من دون موافقتك ممنوعة قانونا منعا باتا.

المشاركة بمعلومات ال تكشف عن ھويتك
نقوم احيان بمشاركة وكاالت أخEرى بمعلومEات ال تكشEف عEن ھويتEك – مEثال مEع مفوظينEا الEذين يقومEون بتEوفير التمويEل
الالزم للعناية بEك .وعنEدما نقEوم بEذلك نتاكEد مEن إزالEة أيEة معلومEات تكشEف عEن ھويتEك منھEا .نEدعو ھEذه بأنھEا معلومEات
"مجھلة المصدر" أو "بإسم مستعار".

الحصول على موافقتك
سيطلب منك الموظف المسEؤول عEن العنايEة بEك تقEديم موافقتEك علEى المشEاركة بمعلوماتEك الشخصEية .ويمكنEك رفEض او
تحديد المعلومات التي يمكن المشاركة بھا أو معن يشارك بھا .في بعض األحيEان قEد ال نEتمكن مEن العنايEة بEك اذا رفضEت
قيامنا المشاركة بمعلوماتك الشخصية.
سيطلب منك الموظف ھEذا توقيEع اسEتمارة ’موافقEة علEى المشEاركة بالمعلومEات‘ اعترافEا بموافقتEك .الموافEق الشEاملة تعنEي
أمكانيEة المشEEاركة بمعلوماتEك الشخصEEية مEEع أقربائEك والمعتنEEين بEEك والخEدمات والوكEEاالت األخEEرى لتسEھيل تEEوفير افضEEل
عناية لك .ويجب ان تتأكد من فھمك الكامل بما توافق عليه قبل توقيع استمارة ’موافقEة علEى المشEاركة بالمعلومEات‘ .ھEذا،
وقد نتجاوز التحديدات المفروضة في بعض الحاالت اإلضطرارية أو عندما يتطلب القانون ذلك.

اإلتصال بك
اذا زودتنا برقم الھاتف الجوال /الموبايل ،فسوف نرسل لك رسالة نصية )تكست( اليك لتذكيرك بالمواعيد ومعلومات
اخرى غير حساسة ما لم تمنعنا من القيام بذلك.
اذا كنت ترغب منا مراسلتك حول امورك الصحية بواسطة اإليميل فيجب ان توافق على ذلك في استمارة ’موافقة على
المشاركة بالمعلومات‘ .كما يجب ان تزودنا بعنوان اإليميل الذي تريد منا مراسلتك بواسطته .اذا لم تزودنا بعنوان اإليميل
فسوف لن نتمكن من مراسلتك باإليميل.

اإلطالع على سجالتك
لك الحق في االطالع على سجالتك الصحية او الحصول على نسخة منھا سواء كانت مسجلة ورقيا او اليكترونيا.
اذا طلب قريب لك او محاميك االطالع على ھذه المعلومات نيابة عنك فيجب اوال ان تقدم الينا موافقتك الخطية على ذلك.
ويجب ان تبعث الينا بھذه الموافقة عندما يتقدم ھؤالء خطيا بطلب رسمي لالطالع على المعلومات .خالفه سيحصل تأخير
خالل طلبنا منھم تزويدنا بموافقك الخطية .قد يكون ھناك رسم نتقاضاه عن تزويدھم بنسخة من سجلك.
قد يستغرق الحصول على سجلك الصحي مدة  40يوما ولو أننا نحاول تنفيذ ذلك خالل مة  21يوم.
اذا اردت االطالع على سجلك الصحي او الحصول على نسخة منه فيرجى االتصال بالمدير المسؤول في المكان الذي
حصلت منه على العناية .اذا لم تكن متأكدا من ھو المير المسؤول فيمكنك االتصال بفريق التحكم بالمعلومات على اإليميل
التالي ،foirequest@eastlondon.nhs.uk :أو بريديا على العنوان التالي:
Information Governance Manager
Trust HQ, East ONE
22 Commercial St, London E1 6LP
للمزيد من المعلومات يمكنك اإلطالع على موقع األمانة على اإلنترنت على العنوان التالي:
http://www.eastlondon.nhs.uk
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Please note there

ماذا تفعل اذا لم تكن راضيا بطريقة استعمال او المشاركة بمعلوماتك الشخصية او طريقة
عرضھا عليك
اذا لم تكن راضيا باستجابتنا لطلبك بالمعلومات أو بكيفية استعمال او المشاركة بمعلوماتك ،فيمكنك االتصال بمدير
المركز الذي قدم الرعاية لك.
واذا قمت بذلك ولم تزل غير راضي فيمكنك تقديم شكوى او اقتراح رسمي بواسطة:
الھاتف :على رقم الھاتف المجاني التالي0800 7834839:
البريد :عالقات المستھلكين Consumer Relations
FREEPOST RLSH-BBHX-ZRRU
Trust HQ
East ONE
22 Commercial St
London E1 6LP
اذا لEEEم تEEEتمكن مEEEن حسEEEم موضEEEوع الشـEEEـكوى فيحــEEEـق لEEEك االتصEEEال بمكتEEEب المفEEEوض المسـEEEـؤول عEEEن المعلومــEEEـات
 Information Commissionerمن خالل موقع االنترنت على العنوان التالي ،http://www.ico.gov.uk/ :أو
بريديا على العنوان التالي:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF
ھاتف رقم01625 545700 :
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