
	

)LSP( عبر نقطة الصلة الوطنیة توفیر إمكانیة االطالع على بیاناتكم الطبیة  
 فقط إذا سمحتم بذلك 

 
 

	

	

ماذا تقرأ في ھذا المنشور؟  

یمكن لطبیب األسرة الخاص بكم أو لصیدلیتكم أن تشارك بیاناتكم الطبیة مع مقدمي الرعایة اآلخرین. مثالً إذا احتاج طبیب آخر أو 
). ویكون ذلك فقط إذا LSPجید وآمن. ویتم تبادل بیاناتكم الطبیة عبر نقطة الصلة الوطنیة (صیدلیة بیاناتكم لمساعدتكم بسرعة وبشكل 

سمحتم بذلك. تقرأون في ھذا المنشور كیف یتم ذلك بالضبط. و تقرأون كیف یمكنكم إعطاء اإلذن من أجل ذلك.  
 

ة؟ھل من المھم أن یتمكن مقدمو الرعایة اآلخرون من االطالع على بیاناتكم الطبی  

طبیب األسرة الخاص بكم وصیدلیتكم على معرفة ببیاناتكم الطبیة. ولذلك فھم قادرون على معالجتكم بسرعة  وبشكل جید وآمن. ولكن 
ماذا إذا اضطررتم إلى الذھاب (باستعجال) إلى طبیب آخر أو صیدلیة أخرى؟ أو كنتم عند طبیب أخصائي في المستشفى أو في مؤسسة 

المھم إذن أن یتمكن الطبیب اآلخر أو الصیدلیة األخرى من االطالع على أھم البیانات الطبیة الخاصة بكم وأن  رعایة أخرى؟ یكون من
یستطیع أیضاً معالجتكم بسرعة  وبشكل جید وآمن. وال تحتاجون أیضاً إلى تكرار بیاناتكم الطبیة كل مرة من جدید.  

 

یاناتكم الطبیة؟كیف یتمكن مقدمو الرعایة اآلخرون من االطالع على ب  

): وھذا نظام أمن وموثوق بھ. ویمكن LSPیمكن لطبیب األسرة الخاص بكم ولصیدلیتكم أن یوصلوا حاسوبھم بنقطة الصلة الوطنیة (
). ویمكن لطبیب آخر أو لصیدلیة أخرى االطالع على بیاناتكم الطبیة عبر LSPلھم تبادل أھم بیاناتكم الطبیة عبر نقطة الصلة الوطنیة (

) باستعمال بطاقة آمنة وكلمة السر. ویكون ذلك فقط إذا سمحتم بھ. وإذا كان ذلك ضروریاً من أجل LSPنقطة الصلة الوطنیة (
معالجتكم. وال یتم حفظ بیاناتكم الطبیة بشكل مركزي. فھي تبقى محفوظة على حاسوب طبیب األسرة الخاص بكم وصیدلیتكم.  

 

م الطبیة ومن لیس لھ الحق في ذلك؟من لھ الحق في االطالع على بیاناتك  

ال یمكن لمؤسسات التأمین الصحي، أو ألطباء العمل أو ألرباب العمل االطالع على بیاناتكم الطبیة. ویُسمح لطبیب آخر أو صیدلیة 
أخرى االطالع على بیاناتكم الطبیة فقط إذا كان ذلك ضروریاً للتمكن من مساعدتكم بسرعة  وبشكل جید وآمن.  

 

رید معرفة من الذین اطلعوا على بیاناتكم ومتى كان ذلك؟ھل ت  

) أو االطالع علیھا: Volgjezozrgیمكن لكم طلب بیان عبر موقع الشبكة لجمعیة مقدمي الرعایة من أجل اتصاالت الرعایة (
.nlolgjezorgv.  

 

)؟LSPمن المسؤول عن نقطة الصلة الوطنیة (  

•  VZVZ ) www.vzvz.nl(ھي المسؤولة على أن تكون نقطة الصلة الوطنیة(LSP)  جیدة، آمنة وموثوق بھا.  
•   .(LSP)مقدمو الرعایة مسؤولون عن مضمون بیاناتكم الطبیة وعن االستعمال الصحیح لنقطة الصلة الوطنیة 

 

)؟LSPیمكن االطالع علیھا من خالل نقطة الصلة الوطنیة (ما ھي البیانات الطبیة التي   

یمكن لمقدمي الرعایة االطالع فقط على أھم بیاناتكم الطبیة من خالل نقطة الصلة الوطنیة. ویرى أطباء األسرة:  

• .اسمكم، عنوانكم وعمركم   

• معلومات حول صحتكم.   

• (أو الزیارات الخمس األخیرة). معلومات حول زیاراتكم لطبیب األسرة في األشھر األربع الماضیة   

• معلومات حول الحساسیات لدیكم.   
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• معلومات حول األدویة التي استلمتم من صیدلیتكم.   

• معلومات حول فرط الحساسیة ألنواع من األدویة.   

وفرط  یمكن ألخصائي في المستشفى أو لمؤسسة رعایة أخرى االطالع فقط على البیانات المتعلقة بالحساسیات لدیكم، وباألدویة
الحساسیة. وھذا ینطبق أیضاً على صیدلیة أخرى.  

 

)؟LSPكیف تعطون اإلذن لتبادل بیاناتكم الطبیة عبر نقطة الصلة الوطنیة (  

أسالیب مختلفة: 3یمكن لكم إعطاء اإلذن عبر   

• دیثة.تخبرون طبیب األسرة الخاص بكم أو صیدلیتكم أنكم توافقون على أن یقوموا بتبادل بیاناتكم الطبیة الح   

•  •أكمل استمارة الموافقة في http://www.volgjezorg.nl وأبلغه إلى طبيبك العام والصيدلة .نموذج  
الإذن الوحيد لطبيبك العام هو واحد لصيدليتك.  

• . volgjezorg.nlالموقع: تعطون اإلذن عبر    

الخاص بكم ولصیدلیتكم كل على حدى.تعطون اإلذن لطبیب األسرة   

الخاص ھل تقومون بزیارة صیدلیات أخرى. أعطوا إذن لكل صیدلیة على حدى اإلذن. ویمكن لكم أیضاً أن تعطوا اإلذن لطبیب األسرة 
بكم فقط أو لصیدلیتكم فقط.  

الخاص )؟ ھذا ممكن. شاوروا في ذلك طبیب األسرة LSPالخاصة عبر نقطة الصلة الوطنیة (ھل ترفضون تبادل بعض بیاناتكم الطبیة 
.بكم وصیدلیتكم  

 

ماذا یحدث إذا لم تعطوا اإلذن؟  

). ولن LSPال تریدون إعطاء اإلذن؟ لن یتمكن مقدمو الرعایة اآلخرین من االطالع على بیاناتكم الطبیة عبر نقطة الصلة الوطنیة (
بتبادل بیاناتكم الطبیة  الخاص بكم و/أو صیدلیتكمیكون ذلك أیضاً في حاالت االستعجال.  تریدون إعطاء اإلذن؟ سیقوم طبیب األسرة 

). أنتم لكم القرار في إعطاء اإلذن أو عدم إعطائھ. ویمكن لكم دائماً سحب اإلذن ثانیة. ناقش ذلك مع LSPعبر نقطة الصلة الوطنیة (
.olgjezorg.nlvخالل الخاص بكم أو الصیدلیة. أو رتب ذلك من ألسرة طبیب ا  

 

ھل تریدون المزید من المعلومات؟  

•  الذین یستعملون نقطة الصلة الوطنیةستجدون ھناك أیضاً بیانا عن كل مقدمي الرعایة  olgjezorg.nlv .أنظر على الموقع 
(LSP).  

• ):17.00إلى الساعة  8.30(من یوم االثنین إلى یوم الجمعة من الساعة   VZVZأو اتصل بنقطة معلومات   
 56 34 317 -  070.  
•   :info@volgjezorg.nlأو ابعث إیمیل إلى 

إضافیة؟ ھل تریدون استمارات اإلذن  

• اسأل طبیب األسر أو الصیدلیة.   

• لھا من على الموقع   olgjezorg.nlvأو نَزِّ  

 

 

 


