
   

www.europeanlung.org   1 
 

 

 مشاركة البیانات في مجال الرعایة الصحیة
صحیة، یتم جمع معلومات حول صحتك الشخصیة وتسجیلھا. یُعرف ھذا بتاریخك الرعایة ال يأخصائیزیارة أحد  عند

فھم صحتك   فيمن المفید ألخصائیي الرعایة الصحیة االطالع على ھذا السجل لمساعدتھم والطبي أو سجلك الطبي. 
 . طریقة تقدیم الرعایة لكواتخاذ قرارات بشأن 

جمعھا اآلن على أنظمة الكمبیوتر. ھناك بعض الفوائد لذلك ولكن   بینما كان یتم حفظ سجالت المرضى على الورق، یتمو
الحقائق ھذه نظرة عامة حول كیفیة  نشرةھناك أیًضا مخاوف بشأن كیفیة استخدام البیانات الشخصیة ومشاركتھا. توفر 

إلى اإلجابة عن   الحقائق تھدف نشرةدلیل عام بدالً من تقدیم معلومات خاصة ببلدان مختلفة.  ا بمثابةمشاركة البیانات. إنھ
 .األسئلة الرئیسیة التي قد تكون لدیك حول كیفیة مشاركة بیاناتك وإدارتھا

 

 كیف سیتم استخدام معلوماتي؟ 

الطبي. یمكن مشاركة المعلومات بین  سجلكلفھم   ویستخدمونھا مو الرعایة الصحیة معلومات عن صحتكمقدّ  یجمع
األنظمة المختلفة، حتى تتمكن الخدمات المختلفة من رؤیة السجالت الطبیة للشخص. على سبیل المثال، قد یشارك طبیبك 

 بالفعلقد یكون من المفید ومعلومات حول زیارتك األخیرة مع مستشارك في المستشفى أو أخصائي العالج الطبیعي. 
  الطبي. یمكن أن یساعد ذلك في توفیر الوقت لسجلكن المشاركین في رعایتك رؤیة الصورة الكاملة لجمیع المھنیی

 .في المواعید ویكون ذا قیمة كبیرة في حاالت الطوارئ المستغرق

العقاقیر أو األجھزة أو العالجات الجدیدة ولمعرفة المزید عن   إلجراء األبحاث عنالمعلومات الصحیة ضروریة 
تجمع العدید من البلدان بیانات المرضى معًا في قاعدة بیانات مركزیة. ال تتضمن ھذه المعلومات عادةً األمراض. 

البیانات. یمكن بعد   خالل  على األشخاص بسھولة من ، وھذا لغرض عدم التعرفتفاصیل شخصیة مثل األسماء والعناوین
 .الھامةبحاث األإلجراء مع علماء من الجامعات والمستشفیات  ة تلك المعلوماتذلك مشارك

الخارجیة المختلفة. على سبیل   المؤسساتالبیانات مع الخدمات الصحیة في البلدان األخرى وبین  تلكیمكن أیًضا مشاركة 
عالجات جدیدة أو لشركات  توفیر الصحیة بیانات حول شركات األدویة التي تعمل على المؤسسات المثال، قد تبیع بعض 
 المؤسسات، ذات قیمة كبیرة لھذه للدولةمجموعات البیانات الضخمة، مثل السجالت الطبیة  التأمین الصحي. تعتبر

 . التجاریة التي یتعین علیھا الدفع مقابل الوصول إلیھا
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 ھل یمكنني اختیار عدم مشاركة بیاناتي؟ 

الصحیة ملء نموذج موافقة  المؤسساتلدیك الحق في اختیار ما إذا كان یمكن مشاركة بیاناتك أم ال. ستطلب منك بعض 
النموذج كیفیة   یوضح. یجب أن واالحتفاظ بھا قبل مشاركة بیاناتك. سیطلب ھذا إذنك (موافقتك) الستخدام بیاناتك الصحیة

تي تشارك معلوماتك معھا ستبیعھا أم ال. إذا لم تكن راضیًا عن مشاركة  استخدام المعلومات وما إذا كانت المؤسسة ال
 . بذلكمعلوماتك، فال یتعین علیك منح إذن 

بدالً من طلب اإلذن منك، قد تفترض المؤسسات أنك سعید بمشاركة معلوماتك ما لم تخبرھم بخالف وفي بعض الحاالت، 
 الحالة، ال یزال بإمكانك اختیار االتصال بإحدى المؤسسات ومطالبتھم بعدم مشاركة معلوماتك.   تلكفي وذلك. 

لشخصیة الرئیسیة قبل مشاركة بیاناتك حتى  المعلومات ا  نوا سیقومون بإزالةبعض نماذج الموافقة أیًضا ما إذا كا ستوضح
قد یجعلك ھذا تشعر براحة أكبر بشأن  ویشمل ذلك اسمك أو رقمك الطبي أو عنوانك.  قدال یمكن التعرف علیك بسھولة. 

 .الھویةالموافقة على مشاركة بیاناتك حیث تظھر المعلومات مجھولة 

 مثال لطریقة الحفاظ على سریة البیانات 
 

 

كلما تم جمع المزید من  واآلن.  الھویة بالفعلما إذا كانت البیانات یمكن أن تكون مجھولة  خصوصبھناك بعض الجدل 
البیانات، یمكن ربط مجموعات البیانات معًا. لذلك أصبح من األسھل في النھایة تحدید ھویة الشخص عن طریق تجمیع 

 یزال من األفضل إزالة المعلومات الشخصیة قبل  ذلك، ال بالرغم منالمعلومات المختلفة الموجودة عنھ على اإلنترنت. و
 . مشاركة البیانات

عن المعلومات التي ستتم إزالتھا بالضبط قبل إخفاء   المؤسسةھذا األمر، فیمكنك أن تسأل  تشعر بالقلق حیالإذا كنت 
 منح اإلذن بمشاركة ھذه المعلومات.  راضیًا عنفي تحدید ما إذا كنت  ذلك. یمكن أن یساعدك الھویة

 ھل یمكن مشاركة معلوماتي بدون إذن مني؟ 

  ھذا یعني أنھ ال یمكن مشاركة البیانات دون إذن وكیفیة جمع البیانات ومشاركتھا.  تضبطقوانین  توجد، الدولفي معظم 
 .مؤسسة مافقة على مشاركتھا مع قبل الموا واالحتفاظ بھا. یجب أن یتم إخبارك دائًما بكیفیة استخدام بیاناتك منك

تحدد الالئحة العامة لحمایة البیانات المعاییر التي یجب أن تفي بھا المؤسسات قانونًا   ،في االتحاد األوروبي •
ویتم العمل   ، لجمع البیانات وتخزینھا. تعد الالئحة العامة لحمایة البیانات أقوى قانون لحمایة البیانات في العالم

قانون. تشمل المعاییر التي یجب أن تلبیھا جمیع دول االتحاد األوروبي. كما تؤید المملكة المتحدة ھذا ال بھا في
 :ما یلي المؤسسات

 ؛ جمعھا  وسبببشأن كیفیة استخدام البیانات  التحلي بالوضوح والصراحة  •
  منح األشخاص الحق في الوصول إلى معلوماتھم الشخصیة؛ •
 ؛ھاتغییرھا أو سرقتإذا تم الوصول إلى البیانات أو  ،اإلبالغ عن انتھاكات تخزین المعلومات، على سبیل المثال •
 .المؤسسة بواسطةحمایة البیانات إلدارة الطریقة التي یتم بھا تخزین البیانات واستخدامھا لتعیین مسؤول  •

 البیانات الطبیة الشخصیة

 ماریو روسي: االسم
 La Strada, Rome, Italy 111: العنوان

 1986 فبرایر 23: تاریخ المیالد
 ذكر: الجنس

 ربو: الحاالت الطبیة

 بیانات طبیة تمت إزالة المعلومات الشخصیة منھا

 1: رقم الحالة
 روما، إیطالیا منطقة اإلقامة
 عاًما   40-35: الفئة العمریة

 ذكر: الجنس
 ربو: الحاالت الطبیة

http://www.europeanlung.org/


   

www.europeanlung.org   3 
 

  الدول  . وتشمل ھذهتالئحة العامة لحمایة البیاناال بنفس قوةالدول األخرى قوانینھا الخاصة بھا والتي تعتبر لدى 
األخرى    الدولمعظم لدى األرجنتین وكندا وإسرائیل ونیوزیلندا وسویسرا وأوروغواي والوالیات المتحدة األمریكیة. 

شاملة مثل الالئحة العامة لحمایة البیانات، ولكن من  تلك القوانین بعض قوانین حمایة البیانات المعمول بھا. قد ال تكون
 .منك لبیانات دون إذن غیر القانوني في معظم البلدان مشاركة ا

 ؟ الموافقة نموذجما الذي یجب أن أبحث عنھ عند ملء 

من الجید قراءة التفاصیل. یجب أن یحتوي نموذج الموافقة الشامل على المعلومات التي تجیب   ،عند ملء نموذج الموافقة
 : على األسئلة التالیة

 ؟من الذي أوافق على مشاركة بیاناتي معھ •
 ما مدة االحتفاظ بمعلوماتي؟ •
 أخرى؟ مؤسساتھل ستتم مشاركة معلوماتي مع أي  •
 مشاركتھا؟ كیف سیتم استخدام بیاناتي بمجرد  •
 تحقیقھ من خالل جمع البیانات؟ المؤسسةما الذي تحاول ھذه   •
 ھل یتم تخزین البیانات بشكل آمن ومن یمكنھ الوصول إلیھا؟  •
 بیاناتي؟  المؤسسةھل تبیع ھذه  •

 .موافقتك منحقبل عنھا اإلجابة   المؤسسةیمكنك أن تطلب من فھذه األسئلة،   عنإذا لم یجب نموذج الموافقة 

 تجمع مواقع الویب والتطبیقات المعلومات الشخصیة وتخزنھا؟ كیف  

 تغطي قوانین حمایة البیانات في معظم البلدان تخزین البیانات التي تم جمعھا من التطبیقات والمواقع اإللكترونیة
ت مشاركة طریقة حمایة البیانات على أنھ یجب على مواقع الویب والتطبیقا العامة لالئحة ال . في أوروبا، تنص ھااستخدامو

عادة ما یتم توضیح ذلك في سیاسة الخصوصیة الموجودة على موقع الویب أو داخل  و جمع المعلومات بشكل مفتوح. 
 . التطبیق

على سبیل المثال األعراض الیومیة. سیتم  -یمكنك اختیار استخدام تطبیق تتبع الصحة أو جھاز یجمع معلومات عنك 
استخدام التطبیق   طریقةتخزین ھذه المعلومات بواسطة التطبیق، لذا فمن الممارسات الجیدة التحقق من رضاك عن 

 . لمعلوماتك

سیكون لدیك دائًما خیار  واإلذن قبل أن تتمكن من تسجیل الدخول.  منحسیُطلب منك   ،عادة قبل التسجیل في تطبیق ما
، فھذا یعني عادةً أنھ  منح اإلذنأنھ إذا رفضت   یرجى العلمجمع التطبیق لمعلوماتك.  طریقةالرفض إذا لم تكن راضیًا عن 

یحتوي على سیاسة خصوصیة  ال یمكنك استخدام التطبیق أو الجھاز حتى توافق. في ھذه الحالة، یجدر البحث عن تطبیق 
علیھا. یمكنك دائًما أن تطلب من مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك أن یوصي بتطبیق أو جھاز موثوق بھ إذا لم   توافق

 . تكن متأكًدا

 مصادر إضافیة للقراءة 

إذا كنت ترید معرفة المزید عن قوانین حمایة البیانات في بلدك، فابحث على موقع الویب الخاص بحكومتك للحصول  
 .القانون في بلدك  عنعلى نظرة عامة  

العامة لحمایة البیانات على الموقع اإللكتروني المزید عن الالئحة  إذا كنت مقیًما في االتحاد األوروبي، فیمكنك قراءة
 الخاص بمفوضیة االتحاد األوروبي.
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الرعایة الصحیة  وأخصائیي المرضى والجمھور  بین بالشراكة مع الجمعیة األوروبیة للجھاز التنفسي، تجمع مؤسسة الرئة األوروبیة
 . والعالج والرعایةالتقدم في التشخیص لتحقیق لتحسین صحة الرئة و

مؤسسة   المادة بواسطة  . تم إنتاج2022تم تجمیع ھذه المادة بمساعدة البروفیسور ج. (ھانز) فان دیلدین وجوس بیالج في أبریل 
 . تعرف على المزید عن ھذا المشروع . DRAGONالرئة األوروبیة لمشروع 

 

   

االتحاد األوروبي للصناعات الدوائیة  لالتحاد األوروبي/ 2المشترك لمبادرة األدویة المبتكرة  المشروعتلقى ھذا العمل دعًما من 
  یمكن العثور على مزید من المعلومات على: .101005122 رقم  DRAGONمنحة مشروع  –  والجمعیات

https://www.imi.europa.eu/ 

االتحاد األوروبي للصناعات  وال االتحاد األوروبي أو  مبادرة األدویة المبتكرةتحمل ت وجھة نظر المؤلف وال   تعكس النشرة
 . اأو أي شركاء مرتبطین مسؤولیة أي استخدام للمعلومات الواردة فیھ الكھربائیة والجمعیات
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