
       

 

Sprache: Arabisch 

 ىصحیفة معلومات ھامة للمرض
 - رجاء االنتباه: إن الترجمة الملحقة ھي فقط للمساعدة على تسھیل فھم التوضیحات الخاصة بالتسجیل في سجل مرض السرطان بمقاطعة بادن

ً  .رغیتمبورف  ولذلك یتحتم تسلیمھ للمریض. ویعتبر المستند األلماني ھو فقط الُملزم قانونیا
 المریضة عزیزي المریض، عزیزتي

إن تشخیص مرض السرطان لدى المریض یشكل مرحلة صعبة من مراحل حیاة المصاب. بالرغم من أن الطب قد حقق في السنوات الماضیة الكثیر 
علیھا.  من التقدم في عالج أمراض السرطان إال أنھ ما زال ھناك الكثیر من األسئلة المتعلقة بمرض السرطان لم یتمكن الطب حتى اآلن من اإلجابة

 السرطان تساعد سجالتولھذا أصبح البحث عن أسباب المرض وتحسین وسائل العالج من أھم واجبات الطب الحدیث وسیاسة الخدمات الصحیة. و
Krebsregister)( رغ للسرطانیتمبورف - في تحقیق ھذا الھدف. ویتكون سجل بادن(Krebsregister Baden-Württemberg)   من مركز

من رغ ویتمبرفو -بادن لمقاطعة  (Deutsche Rentenversicherung) ھیئة المعاشات األلمانیةلدى  ھالذي تم تأسیس Vertrauensstelle)(الثقة 
 (Krankenhausgesellschaft) ھیئة مستشفیاتلدى الذي تم تأسیسھ  (Klinische Landesregisterstelle) مركز المستشفیات اإلقلیمي

السرطان بمدینة  ثالتابع لمركز أبحا (Epidemiologisches Krebsregister) وكذلك من سجل السرطان الوبائي رغ  یتمبورف -مقاطعة بادن 
 .(Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg) رغیھایدلب

 التالیة:إیجاد إجابة على األسئلة  ھومن خالل تعاونكم ورغ للسرطان یتمبورف -سجل بادن  ومن أحد أھداف
 أسباب اإلصابة بمرض السرطان؟ ما ھي •
 ؟وكیف یمكن العمل على تحسینھا تحقق النجاح المنشود كتشاف المرض مبكراً اھل فحوصات  •
 عدد اإلصابات بالمرض على مدار الزمن؟ ما ھو مدى التغیر في •
 من غیرھا؟ / أقلقة بعینھا أكثرطھل تنتشر أمراض السرطان في من •
 ؟ھیئات الطبیة المختلفةفي اللمرض العالج وتشخیص اوسائل ما مدي جودة  •
 بعد االنتھاء منھا؟وكیفیة حیاة المریض بالسرطان خالل فترة العالج  •
 ؟كیفیة المرحلة الزمنیة بعیدة المدى بعد اإلصابة بالسرطان •

تسجیل وبحث بعض الحاالت  ولن یتمكن السجل من إیجاد اإلجابة على كل األسئلة السابقة إال من خالل تسجیل كافة حاالت اإلصابة بالمرض. إن
تحسین وسائل في تقوم بدور ھام تك باعتبارك مریض/مریضة فإنك بھذا افقط لن یساعد على التوصل إلى نتیجة مجدیة. في حالة قیامك بتسجیل بیان

 مكافحة مرض السرطان.في تساھم بشكل كبیر العالج كما 

 رغ للسرطانیتمبورف -إلزام إبالغ سجل بادن 

ً یتمبورف -بمقاطعة بادن  عن مرض السرطانإلبالغ ا تمی  رغ.یتمبرفو -بمقاطعة بادن  سرطانلقانون تسجیل مرض ال رغ طبقا

ً  ھذا اإللزام یشملو رغ للسرطان بمرضك.یتمبرفو -بإبالغ سجل بادن  بالطبیب)یسمى فیما یلي (وكل طبیب أسنان  ویُلزم القانون كل طبیب/  أیضا
ً حاالت ما قبل اإلصابة الفعلیة  ً  حاالت األورام الحمیدة. وأیضا حتى لو كان الورم لدیك من  وھذا یعنى أنك تحصل على صحیفة المعلومات ھذه أیضا

 النوع الحمید.

 تسجیلھا؟ما ھي البیانات التي یجب 

على خاصة بمرض السرطان النات بیاإلى ال (ما یسمى بأسماء الھویة الشخصیة) إضافةً م والعنوان وتاریخ المیالد االسكبیاناتك الشخصیة یتم تسجیل 
(ما یسمي  وكیفیة تطور المرضالمتبعة كذلك معلومات عن وسیلة العالج  مرض وموضع الورم ونوع وحجم الورمسبیل المثال تاریخ بدء ال

 .)بالبیانات الطبیة

 حفظھا؟كیف تستخدم بیاناتك وكیف یتم 
 قوموی .بطریقة مشفرة الطبیةبیانات العن  لةً الشخصیة منفص البیاناتفتحفظ  .الثقة زلدى مركبطریقة مشفرة یقوم طبیبك المعالج بتسجیل بیاناتك 

ً بدوره بإثم یقوم  الشخصیة للتأكد من أنھا كاملة ومشفرة. البیاناتشفرة  فكبمركز الثقة  لقواعد الحفاظ على البیانات إلى  رسال البیانات الشخصیة طبقا
 من فك شفرتھا.قة مركز الثبینما البیانات الطبیة ال یتمكن  ت.دفع النفقامن أجل ھیئة التأمین الصحي 

وبھذا ال یتمكن یام بذلك قویتم تشفیر بیانتك الشخصیة قبل الإلى سجل المستشفیات التابع للمقاطعة من قبل مركز الثقة  ثم یتم إرسال كافة البیانات
مركز المستشفیات اإلقلیمي باستخدام البیانات الطبیة  وحینئذ یتمكن .ت إلیھالتي وصلھویة الشخص صاحب البیانات الطبیة على  لتعرفاالسجل من 

 . األورام السرطانیةالمرسلة لھ لتحسین وسائل عالج فقط 

رغ وباستخدام البیانات یتمبورف –الذي یقوم بوصف طبیعة مرض السرطان بمقاطعة بادن إلى سجل السرطان الوبائي الطبیة بیانات الول حَ تُ كما 
 .وأیضا لتحسین جودة وسائل االكتشاف المبكر لمرض السرطان ألبحاث المستشفیات الوبائیة

-Robert-Koch)كوخ  -معھد روبرت ب الذي تم تأسیسھ "السرطان سجل بیاناتمركز "إلى  طبیة المعنیةتحول البیانات ال خر األمرآفي و
Institut) طان بألمانیا.من كافة سجالت أمراض السربیانات التجمع بھ حیث ت 
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ویتم  ة تبادل البیانات الشخصیة والمرضیة.رفي حالة وجود محل اإلقامة الرئیسي أو محل عالج المریض بمقاطعة أخرى تحتم قوانین الدولة ضرو
 ً ً اطعة للقوانین المتبعة بالمق تبادل البیانات واستكمالھا طبقا  حفظ البیانات. قانون رجاتألعلى درجة من د وطبقا

 المعالج؟الطبیب  ماذا یرى

نسمح لھ بالحصول على  المشابھةالحاالت بالعالج ومدى نجاحھا ومقارنتھا وحتى یتمكن الطبیب المعالج من الحصول على معلومات حول وسائل 
ذلك البیانات كون صورة متكاملة عن تطور وسائل عالج المرض من خالل البیانات التي قام ھو بتسجیلھا وكبیانات العالج وبھذا یستطیع أن یُ 

 ھ.ئالمسجلة من قبل زمال

 المریض اعتراضحق 
ع للسرطان. وفي ریتمبورف -بسجل بادن  الشخصیة تسجیل بیاناتكبمواصلة قیام العلى  عتراضكافي أي وقت تشاء إخبار طبیبك المعالج بیحق لك 

ت المطالبة بحذف بیاناتك الشخصیة من سجال ما أنھ من حقكك عتراضك مع التسجیل إلى سجالت السرطان.بتحویل اطبیبك المعالج قوم ھذه الحالة ی
ً وفي ھذه الحالة  تظل فقط بیاناتك الطبیة المتعلقة بمرض السرطان مسجلة للتحلیل والبحث. السرطان في أي وقت تشاء. بینما  سیخبرك طبیبك كتابیا

 بإتمام عملیة حذف البیانات.

 حق المریض في االستعالم
لب إلى رسال طإیلھا بسجل السرطان وذلك من خالل وأیة بیانات شخصیة تم تسج اإتمام عملیة تسجیل البیانات من عدمھیحق لك االستعالم عن 

 ومركز المستشفیاتمركز الثقة . حینئذ سیقوم فیما بعد المطلوبةسیقوم بتزویدك بالمعلومات محل ثقتك والذي طبیب مركز الثقة یحمل بیانات 
بمجرد وصول رد  هتزوید الطبیب المذكور بالطلب بكافة المعلومات الشخصیة المسجلة عنك. وسیقوم الطبیب بدورطلبك باإلقلیمي بعد وصول 

ً  .بعد شرح خطاب االستعالم للسرطان غریتمبورف -ك بالمعلومات الخاصة بك المدونة في سجل بادن دالسجل بتذوی  .وھذا االستعالم مجانیا
 ثقتك بنا یمكن أن تنقذ حیاة آخرین

جودة  عندما تتحقق منالسرطان  تسجالتساعد یمكن أن ھنا  العالج ومدى جودة المصحات الطبیة؟ ائلفعالیة وس یُتمكن من التعرف علىیف ك
 واإلشارة إلیھا. تحدید أوجھ النقصوسائل العالج و

لجنة  بعد موافقةطبع لبا كوذل .ضا بمدى جودة الحیاةإطار أحد الدراسات التى تتعلق أیالشتراك في اطلب االتصال بك لولتدعیم األبحاث الطبیة یمكن 
 رسل الطلب من قبل مركز الثقة. ویُ  .على كافة الطلبات المقدمة األخالقیات

 رغ للسرطان.یتمبورف -نرجو من سیادتكم تعضیض عمل سجل بادن 
 bw.de-http://www.krebsregister :تاليللحصول على المزید من المعلومات یمكن االطالع على صفحتنا في اإلنترنت تحت العنوان ال

 یكم مزید من األسئلة یمكنكم االتصال بنا مباشرة.دإذا كان ل
Krebsregister Baden-Württemberg 
Vertrauensstelle 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
Gartenstraße 105 
76135 Karlsruhe  
Tel.: 0721/825-79000 
Fax: 0721/825-9979099 
E-Mail:  vs@drv-bw.de

Klinische Landesregisterstelle 
Baden-Württembergische  
Krankenhausgesellschaft e.V.  
Birkenwaldstraße 145 
70191 Stuttgart 
Tel.: 0711/25777-70 
Fax: 0711/25777-79 
E-Mail:  info@klr-krbw.de

Epidemiologisches Krebsregister 
Deutsches Krebsforschungszentrum 
Im Neuenheimer Feld 581 
69120 Heidelberg  
Tel.: 06221/42-4220 
E-Mail:  ekr-bw@dkfz.de
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	صحيفة معلومات هامة للمرضى
	رجاء الانتباه: إن الترجمة الملحقة هي فقط للمساعدة على تسهيل فهم التوضيحات الخاصة بالتسجيل في سجل مرض السرطان بمقاطعة بادن - فورتمبيرغ. ويعتبر المستند الألماني هو فقط المُلزم قانونياً ولذلك يتحتم تسليمه للمريض.
	عزيزي المريض، عزيزتي المريضة
	إن تشخيص مرض السرطان لدى المريض يشكل مرحلة صعبة من مراحل حياة المصاب. بالرغم من أن الطب قد حقق في السنوات الماضية الكثير من التقدم في علاج أمراض السرطان إلا أنه ما زال هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بمرض السرطان لم يتمكن الطب حتى الآن من الإجابة عليه...
	ومن أحد أهداف سجل بادن - فورتمبيرغ للسرطان ومن خلال تعاونكم هو إيجاد إجابة على الأسئلة التالية:
	 ما هي أسباب الإصابة بمرض السرطان؟
	 هل فحوصات اكتشاف المرض مبكراً تحقق النجاح المنشود وكيف يمكن العمل على تحسينها؟
	 ما هو مدى التغير في عدد الإصابات بالمرض على مدار الزمن؟
	 هل تنتشر أمراض السرطان في منطقة بعينها أكثر/ أقل من غيرها؟
	 ما مدي جودة وسائل العلاج وتشخيص المرض في الهيئات الطبية المختلفة؟
	 كيفية حياة المريض بالسرطان خلال فترة العلاج وبعد الانتهاء منها؟
	 كيفية المرحلة الزمنية بعيدة المدى بعد الإصابة بالسرطان؟
	ولن يتمكن السجل من إيجاد الإجابة على كل الأسئلة السابقة إلا من خلال تسجيل كافة حالات الإصابة بالمرض. إن تسجيل وبحث بعض الحالات فقط لن يساعد على التوصل إلى نتيجة مجدية. في حالة قيامك بتسجيل بياناتك باعتبارك مريض/مريضة فإنك بهذا تقوم بدور هام في تحسين و...
	إلزام إبلاغ سجل بادن - فورتمبيرغ للسرطان
	يتم الإبلاغ عن مرض السرطان بمقاطعة بادن - فورتمبيرغ طبقاً لقانون تسجيل مرض السرطان بمقاطعة بادن - فورتمبيرغ.
	ويُلزم القانون كل طبيب/ وكل طبيب أسنان (يسمى فيما يلي بالطبيب) بإبلاغ سجل بادن - فورتمبيرغ للسرطان بمرضك. وهذا الإلزام يشمل أيضاً حالات ما قبل الإصابة الفعلية وأيضاً حالات الأورام الحميدة. وهذا يعنى أنك تحصل على صحيفة المعلومات هذه أيضاً حتى لو كان ال...
	ما هي البيانات التي يجب تسجيلها؟
	يتم تسجيل بياناتك الشخصية كالاسم والعنوان وتاريخ الميلاد (ما يسمى بأسماء الهوية الشخصية) إضافةً إلى البيانات الخاصة بمرض السرطان على سبيل المثال تاريخ بدء المرض وموضع الورم ونوع وحجم الورم كذلك معلومات عن وسيلة العلاج المتبعة وكيفية تطور المرض (ما يسم...
	كيف تستخدم بياناتك وكيف يتم حفظها؟
	يقوم طبيبك المعالج بتسجيل بياناتك بطريقة مشفرة لدى مركز الثقة. فتحفظ البيانات الشخصية منفصلةً عن البيانات الطبية بطريقة مشفرة. ويقوم مركز الثقة بفك شفرة البيانات الشخصية للتأكد من أنها كاملة ومشفرة. ثم يقوم بدوره بإرسال البيانات الشخصية طبقاً لقواعد ا...
	ثم يتم إرسال كافة البيانات من قبل مركز الثقة إلى سجل المستشفيات التابع للمقاطعة ويتم تشفير بيانتك الشخصية قبل القيام بذلك وبهذا لا يتمكن السجل من التعرف على هوية الشخص صاحب البيانات الطبية التي وصلت إليه. وحينئذ يتمكن مركز المستشفيات الإقليمي باستخدام...
	كما تُحَول البيانات الطبية إلى سجل السرطان الوبائي الذي يقوم بوصف طبيعة مرض السرطان بمقاطعة بادن – فورتمبيرغ وباستخدام البيانات لأبحاث المستشفيات الوبائية وأيضا لتحسين جودة وسائل الاكتشاف المبكر لمرض السرطان.
	وفي آخر الأمر تحول البيانات الطبية المعنية إلى "مركز سجل بيانات السرطان" الذي تم تأسيسه بمعهد روبرت - كوخ (Robert-Koch-Institut) حيث تتجمع به البيانات من كافة سجلات أمراض السرطان بألمانيا.
	في حالة وجود محل الإقامة الرئيسي أو محل علاج المريض بمقاطعة أخرى تحتم قوانين الدولة ضرورة تبادل البيانات الشخصية والمرضية. ويتم تبادل البيانات واستكمالها طبقاً للقوانين المتبعة بالمقاطعة وطبقاً لأعلى درجة من درجات قانون حفظ البيانات.
	ماذا يرى الطبيب المعالج؟
	وحتى يتمكن الطبيب المعالج من الحصول على معلومات حول وسائل العلاج ومدى نجاحها ومقارنتها بالحالات المشابهة نسمح له بالحصول على بيانات العلاج وبهذا يستطيع أن يُكون صورة متكاملة عن تطور وسائل علاج المرض من خلال البيانات التي قام هو بتسجيلها وكذلك البيانات...
	حق اعتراض المريض
	يحق لك في أي وقت تشاء إخبار طبيبك المعالج باعتراضك على القيام بمواصلة تسجيل بياناتك الشخصية بسجل بادن - فورتمبيرع للسرطان. وفي هذه الحالة يقوم طبيبك المعالج بتحويل اعتراضك مع التسجيل إلى سجلات السرطان. كما أنه من حقك المطالبة بحذف بياناتك الشخصية من س...
	حق المريض في الاستعلام
	يحق لك الاستعلام عن إتمام عملية تسجيل البيانات من عدمها وأية بيانات شخصية تم تسجيلها بسجل السرطان وذلك من خلال إرسال طلب إلى مركز الثقة يحمل بيانات طبيب محل ثقتك والذي سيقوم بتزويدك بالمعلومات المطلوبة فيما بعد. حينئذ سيقوم مركز الثقة ومركز المستشفيات...
	ثقتك بنا يمكن أن تنقذ حياة آخرين
	كيف يُتمكن من التعرف على فعالية وسائل العلاج ومدى جودة المصحات الطبية؟ هنا يمكن أن تساعد سجلات السرطان عندما تتحقق من جودة وسائل العلاج وتحديد أوجه النقص والإشارة إليها.
	ولتدعيم الأبحاث الطبية يمكن الاتصال بك لطلب الاشتراك في إطار أحد الدراسات التى تتعلق أيضا بمدى جودة الحياة. وذلك بالطبع بعد موافقة لجنة الأخلاقيات على كافة الطلبات المقدمة. ويُرسل الطلب من قبل مركز الثقة.
	نرجو من سيادتكم تعضيض عمل سجل بادن - فورتمبيرغ للسرطان.
	للحصول على المزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على صفحتنا في الإنترنت تحت العنوان التالي: http://www.krebsregister-bw.de
	إذا كان لديكم مزيد من الأسئلة يمكنكم الاتصال بنا مباشرة.



