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معلومات عن برنامج المتابعة المشترك  – CPUPالبرنامج الوطني المشترك للمتابعة لألشخاص
الذين يعانون من شلل دماغي CP
إن الشخص البالغ الذي يعاني من شلل دماغي يتعرض لإلصابة باألوجاع وصعوبة الحركة عندما يكبر في السن .يعود سبب ذلك
إلى زيادة الضعف ومشكالت في الورك (مثال إذا خرج الورك من المفصل) ومفاصل متصلبة أو زيادة االنحناء في الظهر .وكلما
اكتشفنا تدهور الحالة في وقت مبكر كلما كان من األسهل الحول دون الوضع بصور أشد .لذلك نعرض اآلن أيضا أن تشارك
بصفتك شخص بالغ في برنامج المتابعة المشترك .CPUP
الهدف الكامن وراء برنامج المتابعة المشترك CPUP
عن طريق برنامج المتابعة المشترك  CPUPنود أن نضمن أن يتم اكتشاف األشخاص الذين يتعرضون لخطر انكماش العضالت
والمفاصل (التقفع) أو انخالع مفصل الورك وأن يحصلوا على المعالجة في وقت مناسب .إن الهدف هو أال يصاب أي شخص
بالتصلب أو الوجع أو انخالع الورك وأن يحل كل شخص على أفضل درجة من القدرة على الحركة.
كيف تتم المتابعة؟
منذ عدة سنوات خلت يُعرض على جميع األطفال والشباب الذين يعانون من الشلل الدماغي في السويد متابعة منتظمة ضمن
برنامج المتابعة المشترك  .CPUPيُعرض البرنامج اآلن أيضا على األشخاص البالغين الذين يعانون من الشلل الدماغي .إن
األمر يتطلب عمل تدقيق في العمر المتقدم ولكن ليس بنفس عدد مرات التكرار التي تتم خالل سنوات الطفولة .يحق للمرء أن
يقوم في أي وقت يشاء بالتوقف عن المشاركة.
تتم قياس الحركة في مختلف مفاصل الجسد من قبل اخصائي العالج الطبيعي  /أخصائي العالج الوظيفي المهني خالل الفحص.
يتم تقييم شد عضالتك وقدرتك على الحركة وفعالياتك .ستوجه لك أسئلة تتعلق بفعاليات اليومية وإذا كنت تعاني من أوجاع أو
تعب أو أي شكل آخر من أشكال المعاناة .يتم تقديم وصف للمعالجة التي تحصل عليها .تتم مقارنة المراجعة مع الفحوصات
السابقة للتعرف على كون أي شيء قد تغير .يتم تقييم إذا كان هناك حاجة لتغيير طريقة معالجتك لتحسين قدرتك على الحركة
أو لمنع تدهور الوضع.
يتم التدقيق على األشخاص الذين يجابهون خطر التعرض النكماش العضالت والمفاصل (التقفع) أو انخالع مفصل الورك عن
طريق التصوير الشعاعي .إذا كان التصوير الشعاعي الزما فإن طبيب أمراض العظام هو الذي يقرر بمساعدة المعلومات التي تم
الحصول عليها من الفحص وصور التصوير الشعاعي السابقة.
برنامج المتابعة المشترك  CPUPيحول دون تدهور الوضع ويساهم في تحسين الرعاية
يمكن الحول دون حدوث انخالع الورك لدى جميع األطفال والشباب تقريبا من الذين شاركوا في برنامج المتابعة .كان هناك عددا
أقل بكثير من األشخاص الذين تطورت لديهم حاالت انكماش العضالت والمفاصل (التقفع) والميالن الجانبي في العمود الفقري.
وكان من الممكن أن ننجح في تقليل عدد العمليات الجراحية للعظام الناجمة عن انكماش العضالت والمفاصل (التقفع).
بالنسبة لألشخاص الذين يشاركون في برنامج المتابعة المشترك  CPUPفيتم – إال إذا أعربوا بصورة واضحة عن شيء آخر –
تسجيل جميع المعلومات عن معالجة الشخص والقدرة الحركية ونتائج التصوير الشعاعي في السجل الوطني للنوعية .عن طريق
تجميع كل المعلومات عن األشخاص الذين يعانون من الشلل الدماغي في قاعدة بيانات سجل النوعية الوطني تزداد إمكانية
تطوير وضمان نوعية الرعاية عن طريق التمكن من تجميع وتقييم كميات كبيرة من المعلومات .إن المعلومات التي يتم تجميعها
تساهم أيضا في التوصل إلى معرفة جديدة عن كيفية التعامل بأفضل شكل بالمشكالت التي تتعلق بالشلل الدماغي وذلك عن
طريق الحصول على صورة شاملة ألساليب المعالجة في جميع أرجاء السويد .تستخدم هذه المعرفة في اعمال تحسين أطر
الرعاية لألشخاص الذين يعانون من الشلل الدماغي وتؤدي إلى زيادة دقة النتائج.

عن طريق تسجيل المعلومات في قاعدة بيانات سجل النوعية الوطني يتم تسهيل عمل فريق المعالجة الفردي فيما يتعلق بتطور
الشخص الفرد وأساليب المعالجة .وحتى في حالة انتقال المرء إلى الرعاية لدى مقدم آخر للرعاية فيمكن متابعة المعالجة عن
طريق تحويل المعلومات إلى فريق المعالجة الجديد شريطة أال يكون المرء قد طلب انهاء التسجيل عند االنتقال.

إن قاعدة بيانات سجل النوعية الوطني مشمولة بقواعد سرية المعلومات والقواعد التي تطبقيها مفتشية مراقبة معالجة البيانات .إن
هذا يعني أنه ال يمكن التعرف على هوية الطفل الفرد عندما يتم تجميع المعلومات لعمل التقارير العامة.
يحق للمرء أن يرفض تسجيل معلوماته في سجل النوعية الوطني بدون أن يؤثر ذلك على متابعة المعالجة حسب برنامج المتابعة
المشترك  CPUPكما يحق للمرء أيضا أن يطلب شطب معلوماته من السجل (أنظر الصفحات الملحقة).
ما هي المكاسب التي تحصل عليها من برنامج المتابعة المشترك CPUP؟
تحصل على فحوصات مراقبة وقائية حول قدرتك على الحركة ولكي تتمكن من المحافظة على قدرتك بأفضل شكل ممكن بدال
من أن تبحث عن المساعدة بعد وقوع تدهور الحالة وعندها يكون في أغلب األحيان من الصعب عمل شيء حيال ذلك .إنه فحص
صحي وقائي .انه يشابه تقريبا الذهاب إلى فحص األسنان المنتظم :يتم اكتشاف التسوس الصغير ومعالجته في وقت مبكر قبل
توجب عمل معالجة لب األسنان أو قلع الضرس.

ستجد المزيد من المعلومات عن برنامج المتابعة المشترك  CPUPعلى الصفحات المرفقة وأيضا في موقع
اإلنترنت www.CPUP.se
ستجد المزيد من المعلومات عن سجل النوعية الوطني في موقع اإلنترنت www.kvalitetsregister.se

معلومات أخرى عن سجل النوعية الوطني لبرنامج المتابعة المشترك CPUP
التعامل بالمعلومات في برنامج المتابعة المشترك CPUP
يتم تنظيم التعامل بالمعلومات ضمن برنامج المتابعة المشترك  CPUPحسب نصوص قانون حماية المعلومات  GDPRوالفقرة 7
من قانون بيانات المعلومات عن المرضى  .DDLال يسمح استخدام المعلومات لبرنامج المتابعة المشترك  CPUPألي شيء غير
تطوير وضمان النوعية في معالجة المشكالت المرتبطة بالشلل الدماغي وعمل االحصائيات وأيضا لألبحاث ضمن قطاع الرعاية
الصحية والمرضية .كما يسمح أيضا بعد التعامل بأمور سرية المعلومات تسليم المعلومات إلى طرف آخر سيستعمل المعلومات ألي
شيء من هذه الثالثة أغراض .عند تجميع البيانات ال يوجد تاريخ الميالد والرقم الشخصي أو االسم بل يتم تقديم البيانات بشكل ال
يكشف عن هوية الشخص .إذا كان من المسموح تسليم معلومات من برنامج المتابعة المشترك  CPUPفيمكن أن يتم ذلك الكترونيا.
بإمكانك مراجعة وكيل شؤون حماية البيانات  dataskyddsombudإذا كانت توجد لديك أي تساؤالت عن حقوقك.
بالنسبة لمن ال يرغب المشاركة في برنامج المتابعة المشترك  CPUPفال يتم تسجيل أي معلومات عن الشخص في سجل النوعية
الوطني.
المسؤول المركزي عن المعلومات الشخصية للتعامل عندما يتم تجميع البيانات الشخصية عنك لبرنامج المتابعة المشترك
 CPUPهو مجلس ادارة القطاع في قطاع سكوني.
وكيل شؤون المعلومات الشخصية  Personuppgiftsombudهو السيد بيار باريستراند  ،Per Bergstrandوحدة أمان
المعلومات ،قطاع سكوني Enheten för informationssäkerhet, Region Skåne, 205 25 Malmö
وكيل شؤون حماية البيانات  Dataskyddsombudفي قطاع سكوني يمكن التواصل معه عن طريق العنوان التالي:
 ،Region Skåne, 291 89 Kristianstadهاتف  ،044-309 30 00بريد الكترونيregion@skane.se :
مسؤول السجل  Registerhållareهو السيد جونار هجلوند  ،Gunnar Hägglundعيادة أمراض العظام ،مستشفى سكوني
الجامعي – لوند Ortopedkliniken, Skånes Universitetssjukhus-Lund
سرية المعلومات
تتم حماية سرية المعلومات عن طريق قاعدة سرية معلومات الرعاية الصحية والطبية في قانون العلنية وسرية المعلومات .إن
هذا يعني أن القاعدة األساسية تنص على أنه ال يمكن تسليم المعلومات من برنامج المتابعة المشترك  CPUPإذا كان من الواضح
أن تسليم المعلومات ال يلحق الضرر ال بالشخص المعني باألمر أو بأحد المقربين.
األمان
تتم حماية المعلومات في سجل برنامج المتابعة المشترك  CPUPلكي ال يتعرف عليها أي طرف غير مؤهل .هناك شروط خاصة
تتعلق بإجراءات األمان من بين ما تعنيه هناك أنه ال يجب أن تتاح المعلومات إال للطرف الذي يحتاج إلى المعلومات لتطوير
وضمان نوعية الرعاية وأن يتم التدقيق على عدم تعرف أي طرف غير مؤهل على هذه المعلومات وأنه يجب حماية المعلومات
عن طريق التشفير وأيضا أنه ال يسمح أن يتم الدخول للتعرف على المعلومات إال إذا تم ضمان أن يتم ذلك بصورة آمنة.
اإلتاحة
إن األشخاص الذين يعملون في التنظيم النيابي للمحافظة الالندستينغ والذين يقدمون التقارير إلى برنامج المتابعة المشترك
 CPUPيتمتعون بإتاحة مباشرة للمعلومات التي قدموا تقارير عنها في سجل برنامج المتابعة المشترك  .CPUPال تتاح هذه
المعلومات إلى أي مقدم آخر للرعاية .وبصفته مسؤول عن السجل فيمكن أن يتعرف مسؤول السجل على المعلومات.
الفرز
بناء على قرار من سلطة األرشيف في قطاع سكوني يتم حفظ المعلومات حتى إشعار آخر ألغراض تاريخية واحصائية أو علمية.
حقوقك
 إن هذا اختياري ويحق لك أن تطلب عدم تسجيل معلومات عنك في سجل النوعية.









يحق لك أن تقوم في أي وقت من األوقات أن تطلب أن يتم شطب المعلومات المتعلقة بك شخصيا من سجل النوعية.
يحق لك أن تعرف ما هي المعلومات الموجودة عنك في سجل النوعية وفي هذه الحالة أن تحصل أيضا على نسخة عنها
مجانا ،أي ما يسمى مستخلص من السجل .كما يحق لك أن تحصل على المعلومات على شكل الكتروني.
يحق لك أن تطلب أن يتم تصحيح المعلومات الخاطئة عنك .يحق لك أن يتم تكملة المعلومات غير الكاملة عنك.
خالل بعض الظروف يحق لك أن تطلب أن يتم تحديد معالجة المعلومات عنك .يسري هذا خالل الفترة التي يتم فيها تقييم
االعتراضات .إن التحديد يعني أنه ال يسمح لسجل النوعية أن يفعل أي شيء بمعلوماتك غير االستمرار في حفظها.
يحق لك أن تحصل على معلومات عن أي وحدات للرعاية التي أتيحت لها المعلومات عنك ومتى ،أي مستخلص من سجل
الدخول.
يحق لك أن تحصل على تعويض عن الضرر إذا تم التعامل بالمعلومات عنك بصورة تتعارض مع قانون حماية البيانات أو
قانون بيانات المرضى.
يحق لك أن تقدم شكوى لسلطة حماية الحرمة الشخصية وهي سلطة اإلشراف في هذا المجال.

إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج المتابعة المشترك  CPUPعليك التواصل مع:
مسؤول السجل :جونار هيجلوند  Gunnar Hägglundعن طريق المسؤول عن تنسيق شؤون السجل بينّي ليندجرين Penny
.Lindegren
Penny Lindegren
العنوان البريدي:
Ortopedkliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
بريد الكتروني:

Penelope.lindegren@skanse.se

إذا أردت الحصول على مستخلص من السجل قم بإرسال طلب خطي إلى العنوان التالي:
Personuppgiftsombudet
Region Skåne
291 89 Kristianstad
أذكر اسم السجل واسم وحد الرعاية التي تم تجميع المعلومات فيها.
يجب أن تقوم شخصيا بالتوقيع على الطلب.

إذا أردت الحصول على معلومات كيف يتم مسح معلوماتك تواصل مع:
Personuppgiftsombudet
Region Skåne
291 89 Kristianstad
أذكر اسم السجل واسم وحد الرعاية التي تم تجميع المعلومات فيها.
يجب أن تقوم شخصيا بالتوقيع على الطلب.

إذا أردت الحصول على معلومات عن اإلتاحة التي تمت بالنسبة لمعلوماتك تواصل مع
Personuppgiftsombudet
Region Skåne
291 89 Kristianstad
أذكر اسم السجل واسم وحد الرعاية التي تم تجميع المعلومات فيها.
يجب أن تقوم شخصيا بالتوقيع على الطلب.
الترجمة والتعريب :نائل يوسف طوقان ،مترجم قانوني محلّف
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