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NHSScotland تحسن طريقة استخدامها 
للمعلومات المأخوذة من سجالت المرضى 

.GP للممارس العام
Arabic version:  

NHSScotland is improving the way it uses 
information from GP patient records.



التغيير لألفضل. 
هناك تحسن في طريقة استخدام المعلومات المأخوذة من سجالت مرضى الطبيب 

العام GP للمساعدة في تخطيط خدمات الصحة والرعاية في اسكتلندا.

يجب عليك، وعلى كل شخص يعيش معك، إدراك محتويات هذه النشرة وتحديد 
ماذا تريدون أن تفعلوا.

ما موضوع هذه النشرة؟
تصف هذه النشرة كيف سيتحسن استخدام المعلومات المأخوذة من سجالت 

مرضى الطبيب العام GP للمساعدة في تخطيط وتحسين خدمات الصحة 
والرعاية في اسكتلندا.

 ،Scottish Primary Care Information Resource( SPIRE إنها تتحدث عن
مورد معلومات الرعاية األساسية في اسكتلندا( – الخدمة المطورة لمساعدة 

ممارسي الطب العام و خدمة الصحة الوطنية وNHS في اسكتلندا والباحثين في 
.GP التعلم من المعلومات التي توفرها ممارسات األطباء العاّمين

كما أنها تشرح فوائد الخدمة والتفاصيل المتعلقة بكيف سيتم الحفاظ على حماية 
وسرية معلوماتك. وتشرح أيًضا االختيارات المتاحة لك فيما يتعلق بكيفية 

استخدام معلوماتك الصحية.



ما الفوائد المترتبة على مشاركة معلوماتي؟
يقصد باالختصار SPIRE )مورد معلومات الرعاية األساسية في اسكتلندا( الخدمة التي 

ستستخدم لمساعدة NHSScotland والحكومة األسكتلندية في التخطيط لتلبية احتياجات 
الصحة والرعاية في اسكتلندا. إنه يسمح بإرسال المعلومات المأخوذة من سجالت 

 مرضى الطبيب العام GP إلكترونيًا وحمايتها باستمرار من خالل 
 NHS تقدم .NHS National Services Scotland 

National Services Scotland الدعم إلى NHS عن طريق جمع المعلومات وإعداد 
معلومات إحصائية وتحليالت تساعد NHSScotland في اتخاذ القرارات الصحيحة 

بالنسبة للمرضى. 

يستخدم SPIRE المعلومات المأخوذة من ممارسات الطبيب العام GP في جميع أنحاء 
اسكتلندا بطريقة آمنة ومحمية.

ستتمكن مؤسسات NHS والباحثين المعتمدين من استخدام SPIRE بطرق من شأنها أن 
تساعدك وتساعد كل شخص في اسكتلندا لتحقيق أهداف مثل:

تحسين جودة الرعاية المقدمة إلى كل المرضى.	 
 تخطيط الخدمات والرعاية بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من حالة صحية أو 	 

لديهم احتياجات صحية معينة.
االستجابة لمشاكل الصحة العامة الرئيسية مثل اإلنفلونزا الوبائية.	 
 تحسين طرق تقديم الخدمات الصحية والرعاية إلى المجموعات المعرضة 	 

للخطر أو المحرومة.
تطوير المعرفة حول امتصاص األدوية واللقاحات الحيوية.	 
دعم األبحاث حول الطرق العالجية الجديدة ألمراض معينة.	 

ما المعلومات التي ستستخدم؟
حتى يمكن فهم وتحليل البيانات، ستؤخذ معلومات مثل تاريخ ميالدك وجنسك واللقاحات 

التي حصلت عليها وتشخيصاتك واألدوية الموصوفة لك من سجالت مرضى الطبيب 
العام GP الخاصة بك. وللحفاظ على سرية بياناتك، سيتم تشفير هذه التفاصيل قبل 

إرسالها. وهكذا ستضمن حماية معلوماتك في كل األوقات.



من الذي سيمكنه تقييم المعلومات المجمعة من خالل 
SPIRE؟

 ستستخدم المعلومات من قبل المحللين المدربين والمعتمدين في
NHS National Services Scotland. على سبيل المثال لتحديد إجمالي 

عدد األشخاص المصابين بمرض معين في اسكتلندا. سيتم تقسيم البيانات 
الفردية إلى مجموعات إلعداد ملخصات Health Board )المجلس 

الصحي( الوطني والمحلي و ستكون متاحة للجمهور. لن يتمكن أي شخص 
من اكتشاف هويتك من خالل هذه التقارير.

بعض مؤسسات NHSScotland مثل Health Boards )مجالس الصحة( 
سيكون بإمكانها طلب المعلومات إلجراء التحليل الخاص بها، لفهم ماذا يحدث 

في الخدمات المحلية على سبيل المثال.

سيحتاج الباحثون الصحيون من خارج NHSScotland )مثل الباحثين 
التابعين للجمعيات الخيرية أو الجامعات( للتقدم إلى مجموعة إدارة مستقلة 
إذا كانوا يرغبون في استخدام المعلومات. لن يتم البت في الترخيص ما لم 
تكن هناك فائدة صحية واضحة مع الحفاظ على سرية بيانات المريض في 

كل األوقات. تضم مجموعة اإلدارة أعضاءا من الجمهور كممثلين لمصالح 
المرضى.



هل ستباع المعلومات المأخوذة من سجالت مرضى الطبيب 
العام GP الخاصة بي؟

ال.

هل سيتاح لشركات المحاماة أو التأمينات أو األدوية أو 
التسويق الحصول على المعلومات المأخوذة من SPIRE؟

ال. 

كيف سيتم الحفاظ على أمن وسالمة معلوماتي؟
هناك قواعد صارمة تحكم طريقة إدارة المعلومات يلتزم كل الموظفين 
 المشاركين قانونياً بالحفاظ على أمن وسالمة المعلومات. يرجى زيارة

 NHS لمعرفة المزيد عن كيف توفر spire.scot 
National Services Scotland الحماية لسرية بيانات المرضى.





ما االختيارات المتاحة أمامي؟
إذا كنت ال تمانع في استخدام NHSScotland للمعلومات المأخوذة من 

سجالت مرضى الطبيب العام GP الخاصة بك في تخطيط خدمات 
الصحة والرعاية واألبحاث، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء – كل شيء 

سيتم تلقائيًا.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول SPIRE أو إذا كنت تريد معرفة المزيد 
عن كيف تتم إدارة المعلومات السرية، فكل ما عليك هو زيارة الموقع 

spire.scot. أو يمكنك االتصال بخط NHS inform على رقم 
88 44 22 0800 للحصول على مزيد من المعلومات. 

إذا كنت ال تريد أن تستخدم المعلومات المأخوذة من سجالت مرضى 
الطبيب العام GP الخاصة بك بهذه الطريقة، يجب عليك إبالغ عيادة 
 GP بذلك. اكتب أو تحدث إلى عيادة الطبيب العام GP الطبيب العام

 واخبرهم بأنك تريد إلغاء اشتراكك في
 .)I want to opt out of SPIRE( SPIRE

متى يجب علي أن أتخذ القرار؟
سيقدم SPIRE على مراحل في جميع أنحاء اسكتلندا ابتداءا من يناير / 

كانون الثاني 2017.

يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت. وإذا قمت بذلك، لن يعد بإمكان 
NHS National Services Scotland الحصول على المعلومات 

 NHS من سجالت المرضى للممارس العام الخاصة بك. تقدم
National Services Scotland الدعم إلى NHS عن طريق جمع 

المعلومات وإعداد معلومات إحصائية وتحليالت تساعد 
NHSScotland في اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة للمرضى. 

يمكنك أن تغير رأيك في أي وقت. لن يؤثر اختيارك على الرعاية التي 
تتلقاها من الطبيب العام GP الخاص بك.



يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
spire.scot للحصول على مزيد 
من المعلومات واالطالع على قائمة 

 اتصل بخطباألسئلة الشائعة. 
  NHS inform على رقم

.0800 22 44 88 

تحدث إلى الموظفين في عيادة 
.GP هذه النشرة متاحة باللغات العربية الطبيب العام

والصينية والبولندية واألردية، كما أن 
اللغات األخرى متاحة تحت الطلب. 

كما أن هناك إصدار سهل القراءة منها.


