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 نعم! أرید مشاركة بیاناتي الطبیة 
 !امنح اإلذن لمشاركة سجالتك الطبیة

 ) 2021(إصدار مایو/أیار 

 

 ما الذي ستقرأه في ھذا المنشور؟ 
في ھذا المنشور یمكنك قراءة معلومات حول مشاركة البیانات الطبیة.  على سبیل المثال، إذا كان ُمقدم خدمات الرعایة  

من    الصیدلیة، یُشارك بیانات حول صحتك مع طبیب آخر یُعالجك. طبیب األسرة) أومثل طبیبك ( الصحیة الخاص بك،  
 ك.  في ھذا المنشور، یمكنك قراءة كیفیة القیام بذلك.   أجل القیام بذلك، یجب أن تُعطي بنفسك إذنًا بذل

 لماذا تتم مشاركة بیاناتك الطبیة؟  
في بعض األحیان یحتاج أحد ُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة اآلخرین إلى بیاناتك الطبیة.  على سبیل المثال، بسبب  

ة عاجلة.  أو بسبب ذھابك إلى صیدلیة  تواجدك في ذلك الوقت في المستشفى. أو بسبب حاجتك إلى تلقي رعایة صحی 
أخرى.  من خالل منح اإلذن بتشارك بیاناتك الطبیة، یمكن لُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة اآلخرین طلب البیانات  

 األكثر أھمیة بسرعة وبشكل صحیح وآمن.

 من المھم أن تعرف ما یلي: 
 یمكنك دائًما سحب ھذا اإلذن في أي وقت الحقًا. •
ترید أن تتم مشاركة جمیع بیاناتك؟ یمكنك مناقشة ھذا األمر مع ُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة الخاصین  ھل ال  •

 بك.

 منح اإلذن 
 یمكنك منح اإلذن بثالث طرق: 

 أو یمكنك منح اإلذن لطبیبك (طبیب األسرة) أو الصیدلیة عن طریق إخبارھم بذلك.  •

 أو یمكنك ملء النموذج في ھذا المنشور وتسلیمھ لطبیبك (طبیب األسرة). ویمكنك أیًضا القیام بذلك لصیدلیتك.  •

وعلى ھذا الموقع، یمكنك أیًضا معرفة ما   .lwww.volgjezorg.n یمكنك أیًضا منح اإلذن عبر الموقع اإللكتروني •
 حت اإلذن بمشاركة بیاناتك الطبیة بالفعل ولمن منحت اإلذن.   إذا كنت قد من

  وإذا كنت تذھب إلى العدید من الصیدلیات، فیمكنك أیًضا منحھا اإلذن بمشاركة بیاناتك الطبیة.

 األمان/بیاناتك آمنة 
یشارك طبیبك (طبیب األسرة) والصیدلیات بیاناتك الطبیة عبر أنظمة مختلفة لتبادل البیانات بصورة رقمیة. غالبًا ما یتم  

لھذا الغرض. وھو شبكة مؤمنة للغایة. یُسمح   Landelijk Schakelpunt (LSP)استخدام نظام االتصال الوطني 
وفقط إذا كان ذلك ضروریًا من أجل تقدیم  ك باستخدام ھذا النظام. فقط لُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة الذین یُعالجون

رعایة صحیة جیدة لك.  وبالتالي، ال یُسمح لشركات التأمین الصحي وأطباء الشركات وأصحاب العمل باالطالع على  
 البیانات الطبیة.

 

ة المزید عن ذلك؟ یمكنك أن  یمكن لُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة أیًضا استخدام أنظمة أخرى. ھل ترغب في معرف
 تسأل ُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة عن ذلك.
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 من الذین یُسمح لھم بطلب الحصول على بیاناتك؟
یمكنك العثور على قائمة بأنواع ُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة الذین   www.volgjezorg.nlعلى الموقع اإللكتروني 

. ویمكن أیًضا أن تتم  Landelijk Schakelpunt (LSP)یُسمح لھم بطلب البیانات عبر نظام االتصال الوطني 
ئًما من  إضافة ُمقدمي خدمات رعایة صحیة آخرین في المستقبل. مثل طبیب االسنان على سبیل المثال. لذا، تحقق دا

 . www.volgjezorg.nlالقائمة على الموقع اإللكتروني 

www.volgjezorg.nl 
یمكنك قراءة البیانات الطبیة التي یمكن لُمقدمي خدمات الرعایة   www.volgjezorg.nlعلى الموقع اإللكتروني 

 ). Landelijk Schakelpunt (LSPالصحیة مشاركتھا عبر نظام االتصال الوطني 

یمكنك تسجیل الدخول باستخدام كود تعریف ھویة للدخول إلى المواقع الحكومیة على     عبر
 .DigiD) الخاص بك أو باستخدام كود یُرسل إلیك عن طریق رسالة نصیة قصیرة أو عبر تطبیق  DigiDاإلنترنت (

 وعندئذ یمكنك القیام بما یلي: 

 منح اإلذن بمشاركة بیاناتك الطبیة أو سحبھ. •

 نات الطبیة التي شاھدھا ُمقدمو خدمات الرعایة الصحیة. ومتى فعلوا ذلك.معرفة البیا  •

 )؟ Twenteترتیب مسألة منح اإلذن بمشاركة البیانات الطبیة في تفنتھ (
ھل تعیش أو ترغب في ترتیب مسألة منح اإلذن بمشاركة البیانات الطبیة ألحد ُمقدمي خدمات الرعایة الصحیة في منطقة  

عبر الرابط التالي  ZorgNetOost)؟  یمكنك ترتیب مسألة منح اإلذن عبر الموقع اإللكتروني لـ Twenteتفنتھ (
/https://www.zorgnetoost.nl/zno/toestemming  
 

 لمزید من المعلومات: 
 56 34 317 - 070اتصل ھاتفیًا على الرقم:  •

 (ال توجد تكالیف اتصال إضافیة) 
 مساًءا أو  5:00صباًحا حتى الساعة  08:30من االثنین إلى الجمعة من الساعة 

 أو  info@volgjezorg.nlأرسل رسالة عبر البرید اإللكتروني إلى:  •

  www.volgjezorg.nlزیارة الموقع اإللكتروني:  یمكنك  •

 

 Landelijkھي المؤسسة المسؤولة عن شبكة نظام االتصال الوطني  VZVZمؤسسة  
Schakelpunt  وتضمن أمان ھذه الشبكة.  لن یتم حفظ بیاناتك الطبیة في تلك الشبكة.  فقط أطباؤك والصیدلیات التي

  تتعامل معھا ھم من یمكنھم االحتفاظ ببیانتك.  
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