اﺳﻢ وعﻧﻮان اﻟﺶخص اﻟﺦاﺿﻊ لواجب التبليغ أو ﻣﺮكز التﺳﺞيل (ختم):
ي ﻟﻢرض الﺳﺮطان بواﻟﯿﺘﻲ ﺑﺮلﯾﻦ وﺑﺮاندنبورغ
ﻣﻊلومات لﻟﻢرضى
أعزائي اﻟﻤﺮﺿﻰ،
يتو اجد لديكم اشﺗﺐاه ُ مبرر بوجود ورم خبيث (سرطان) ،أو أنكم في ﻣﺮحل مبﻛﺮة من اﻟﻮرم اﻟﺦبيث ،أو أنكم مﺻﺎﺑﻮن ﺑﻮرم حميد في اﻟﺞھﺎز
اﻟﻌﺺبي المرﻛﺰي ،أو قد ﺗﻢ ﺑﺎلفعل تﺷﺨﯿﺺ أﺣﺪ هذه األمراض .ﯾﻞتزم األطباء المعالجون وكذلك اﻟﻤﺆﺳﺲات بإبالغك ﺑﺎلﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻞة بك
وباﻟﻮرم اﻟﺬي تﻋﺎني منه اﻟﻤﻮجودة في سجل مرض السرطان في برلين وبراندنبورغ بشك ٍل شخصي .يتعين االستفادة من السجل السريري للسرطان
ﻓﻲ تﺣﺴﻲن جودة الرعاﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ لمرﺿﻰ األورام وتم ﺗﺄسيسه ﺑﻢوجب االتﻓﺎقية اﻟﺤﻜﻮمية بين واليتي ﺑﺮاندنبورغ وبرلين.
سنﻋﺮض لك فيﻣﺎ يﻟﻲ اﻟﺲجل اﻟﺴﺮيري ﻟﻠﺲرطان والمهام التي يتعين عليه أن يؤديھﺎ والمﻋﺎﻟﺞة التي تتم فيه لبياناتك اﻟﺶ خصية .إذا كانت لديك أي
أسئلة أخرى ،ﻓﯿﺮجى االﺗﺼﺎل بالطبيب المعالج أو ﺑﺎﻟﺲجل اﻟﺴﺮيري ﻟﻠﺲرطان في واليتي ﺑﺮلين وبراندنﺑﻮرغ (ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اال ﺗﺺال انظر ﺑﺎأﻟﺴﻒل).
ﻧﺮﺟﻮ منك تأكﯾﺪ استاﻟﻢ الﻣﻌﻠﻮﻣﺎت التالية وﻓﮫﻣﮭﺎ جيد◌ً ا وكذلك تسلم هذه المعلومات المعلومات على الصفحة األخيرة كتاب ◌ًيا .
الهدف والغرض لﻟﻤﺮضى
المعلومات حول األمراض السرطانية إجماال◌ً والعالجات التي تمت وتطورات المرض أﻟﻚبر عدد ممكن من اﻟﻤﺮﺿﻰ هي األﺳﺎس لمراﺟﻊ ة
ل مستمر .كما يمكنك االستفادة مباشرة ◌ً من جمع البيانات بوصفك حالة مرضية
ﻋﺎﻟﺠﺎت اﻟﺲرطان التي تتم حال ◌ًيا وتحسينها بشك ٍ
يمكن لألطباء المعالجين االستعالم عن معلومات حول حالتك في السجل السريري للسرطان بنا ◌ًء على طلب مقد◌َ ◌ّ م ،إال إذا اعترضت
•
ﻋﻠﻰ ﺣﻒظ بياناتك في ﺳﺞل السرطان اﻟﺴﺮيري .ينطبق هذا األمر أي ًضا عند تغﯾﻲر الطبيب أو االنتقال أو عودة المرض .ويتم استخداأمها
لعالجك على أفضل نح ٍ◌و ممكن.
• على هذا األساس يستطيع أطباؤك المعالجون التشاور مع زمالئهم أي ً ضا حول الفح وصات األفضل لك وما أفضل عالج لك ،مث ◌ًال في
ﻣﺆت مرات أﻣﺮاض اأﻟﻮرام.
ﺑﺎإﻟﻀﺎفة إﻟﻰ ذلك فإن هذا اأﻟﻤﺮ يﺳﺎﻋﺪ العيادات واﻟﻤﺲتﺷﻒيات في الحصول ﻋﻞى ﻣﻠﺦص التقﯾﻲﻣﺎت المتعﻟﻖة ﺑﺎأﻟﻮرام لبيان مدى ﻧﺞاح
•
الﻋﺎﻟﺠﺎت التي ﺗﻘﻮم بھﺎ لﺟﻢيع ﻣﺮضى اﻟﺴﺮطان.
فوائد تﺳﺞيل الﺳﺮطان الﻣﺮﺗﺒﻂ بالﺳﻚان (الوباﺋﻲ)
يتم ﻧﻖل البيانات اﻟﻮباﺋﻲة اﻟﻤﺦ ﺗﺺة بك (الجنس ،وشهر وسنة الميالد ومحل اإلقامة وتشخيص الورم ونوع العالج) والبيانات التي ت ◌ُ حدد هويتك دون
بيانات التأمين الخاصة بك من اﻟﺲجل اﻟﺴﺮيري للﺳﺮطان إلى سجل الﺳﺮطان الﻣﺸﺖرك (الوبائي) الﻣﺮﺗﺐط ﺑﺎﻟﺲكان (.)/www.berlin.de/gkr
ﺳﺞالت السرطان (الوباﺋﻲة) المرﺗﺐطة بالسكان هي مرافق لتجميع بيانات ظهور وكثرة األمراض السرطانية ومناطﻖ التسجيل ال ◌ُمحد◌َ ◌ّ دة
ھﺬه البيانات وﺗﺤﻞيلھﺎ وبيانها توفر سجالت السرطان أسا ً سا ق ◌ّي ◌ًما لمعرفة المزيد عن أسباب األمراض السرطانية وتطورها .كما أنها توفر
ﻣﺠﮭﻮلة المﺻﺪر ﺑﺸﻚل أﺳﺎﺳﻲ للبحث العلﻣﻲ.
فوائد للﺑﺢث العﻟﻢي
طالما لم يتم الحصول على موافقتك فال ينقل السجل السريري للسرطان إال البيانات المجهولة أو المشف◌َ ◌ّ رة (أسماء مستعارة) بنا ◌ًء علىمقد◌َ
إلى أشخاص بغرض معالجة مشاريع محد◌َ ◌ّ دة لﺑﺢوث ﺧﺪمات الرعاﯾﺔ الطﺒﯿﺔ .إذا ﻟﻢ ﯾﻚن من الممكن إﺟﺮاء ﻣﺸﺮوع ﺑﺢثي إال مع ذﻛﺮ بياناتك التي
ت ◌ُ حدد هويتك ،ألن يﺗﻊين إﺟﺮاء دراسات استﻗﺼﺎﺋﻲة عﻟﻰ اﻟﻤﺮضى عﻟﻰ سبيل المثال ،ﻓﯿﺞب تﻗﺪيم موافقة خطية ﻣﺲبقة ﻣﻦ جانبك ﻟﻠﻖيام بهذا .
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ﻣﻊلومات يﺗﻢ إرسالها إلى السجل السرﯾﺮي ﻟﻞسرطان:
ص ا:
معلومات تعريفية عن نفسك ،وخصو ً
•
•
•
•
•

الﻟﻖب وااﻟﺴﻢ األول وااﻟﺲماء اﻟﺴﺎبقة
ﻋﻨﻮان سكنك اﻟﺮئيسي
ﺗﺎريخ الميال د
اﻟﺞنس
بيانات خاصة بتأمينك اﻟﺼﺤﻲ ،واإلعانات اﻟﺨﺎصة بك

الﻣﻊلومات اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻢهمة ﻋﻦ مرض السرطان الذي تعاني
ص ا:
ﻣﻨﮫ ،وخصو ً
• نوع ومكان اﻟﻮرم
ﺗﺎريخ التﺷﺦيص
•
ﻧﻮع تأكيد التﺷﺦيص
•
ﻧﻮع العالج وبدايته وﻣﺪته ونتاﺋﺞه ،بﻣﺎ في ذلك اآلثار الﺟﺎنبية
•
تطورات اﻟﻤﺮض.
•

ﺣﻢاﯾﺔ بياناتك الشخﺻﻲة
يخﺿﻊ ﺳﺞل اﻟﺲرطان لﻗﻮاﻋﺪ قاﻧﻮن الخص وصية اﻟﺼﺎرمة .يخﺿﻊ كل من نطاق ،وطرق ﺗﺨﺰين ،واستﺧﺪام ،وإﻋﺎدة إرﺳﺎل البيانات إلى الﺿﻮابط
القاﻧﻮنية،
ورﻗﺎبة المﺷﺮفين عﻟﻰ حﻣﺎية البيانات للبﻟﺪين ﺑﺮاندنبورغ ،وبرلين.
يتم ﺣﻒظ جميع المعلومات الضرورية حول شخصك ومعالجتها في نطاق محصور تقن ◌ًيا وشخص ◌ًيا فقط في السجل السريري للسرطان المؤل
ﺧﺎص .أشﺧﺎص ﻣﺢدودون ومعينون ﺑﺸﻚل ﺻﺮيح ھﻢ ﻓﻖط من ﯾﺲتطيعون الوصول إﻟﻰ بياناتك اﻟﺶ خص ية ويخﺿﻌﻮن لواجب الكتﻣﺎن اﻟﺼﺎرم.
ﺟﻢيع اﻟﺦطوات األخرى للمﻋﺎلجة اإلحﺻﺎﺋﻲة ﻟﻞبيانات تتم بدون تﺣﺪﯾﺪ ﻟﺶ خص يتك.
ال يمكن ﻧﻖل البيانات إﻟﻰ ﺳﺞالت ﺳﺮطان في ﺑﻠﺪان أخرى أو إلى ﺳﺞل اﻟﺲرطان اﻟﻤﺶترك الوبائي  1أو إلى مؤﺳﺲات علمية أخرى إال في ظل
ظﺮوف ُ محد◌َ ◌ّ دة وقابلة للتحقق
ﺣﻖ االﻋﺘﺮاض فيما يتعﻟﻖ بإخطار الﺳﺞل السرﯾﺮي ﻟﻞسرطان
يمكنك االعتراض عﻟﻰ ﺣﻒظ بياناتك الطبية في اﻟﺲجل اﻟﺴﺮيري ﻟﻠﺲرطان ،وذلك لتﻗﺮير واﺣﺪ أو لكل التﻗﺎرير .في هذه الﺣﺎلة يتم إرسال بياناتك التي
ت ◌ُ حدد هويتك إلى السجل السريري للسرطان ،وليس المعلومات الطبية المتعلقة بالورم الذي تعاني منه وال بيانات التأمين الخاصة بك .هﻛﺬا
ﻓﻖط يعﻟﻢ السجل السريري للسرطان أنه ال يجوز القيام ببحث الحق نظ ◌ًرا لعدم وجود بيانات طبية بسبب معارضتك لهذا.
وفي حالة إذا قدمت اعتراض فيﻣﺎ بﻋﺪ عﻟﻰ ﺣﻒظ كافة المعﻟﻮمات في السجل السرﯾﺮي للسرطان ،يتم حذف البيانات الطبية اﻟﻤﺢفوظة فيه وتحويل
بياناتك التي ت ُ
◌حدد هويتك إلى مجموعة بيانات منفصلة ،بحيث ال يتم إشراكها في ح ركة المرور العامة للبيانات إلى السجل الﺳﺮﯾﺮي للسرطان.
يمكنك تﻗﺪيم االعتراض إﻟﻰ طبيبك المعالج أو إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺮعاية ﺑﺎلﺳﺞل اﻟﺴﺮيري ﻟﻠﺲرطان .سﺗﺠﺪ بيانات االﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮاﻛﺰ التﺳﺞيل ﺑﺎأﻟﺴﻒل أو
ﻋﻠﻰ شبكة اإلنترنت عﻟﻰ اﻟﻤﻮقع التاﻟﻲ.www.kkrbb.de :
إذا كﻧﺖ من اﻟﻤﺆيدين ألهداف سجل اﻟﺴﺮطان وﻟﻠﻘﻮاعد المذكورة أعاﻟﮫ ،ﻓﻠﺲت في حاجة إﻟﻰ أن ﺗﻘﻮم بأي ﻧﺶاط .إذا قدمت اعترا ً
بياناتك الطبية في اﻟﺲجل الﺳﺮيري ﻟﻠﺴﺮطان ،ﯾﺴﻖط حق استﺧﺪام هذه البيانات.

ضا على حفظ

ﻓﯿﻢا يﺗﻊلق بإخطار الﺳﺞل الوباﺋﻲ للﺳﺮطان
الﻣﺮﺿﻰ الذﯾﻦ ﯾﻘﻊ محل سﻛﻦهم الرئﯾﺴﻲ في واﻟﯿﺔ براندنبورغ لديهم أي ًضا الحق  -بﻏﺾ النظﺮ ﻋﻦ حق االعتراض عﻟﻰ ﺣﻒظ بياناتهم الطبية -
في معارضة ﻧﻖل البيانات اﻟﻮباﺋﻲة ﻣﻦ خالل السجل الﺳﺮﯾﺮي للسرطان إﻟﻰ سجل اﻟﺲرطان اﻟﻤﺶترك اﻟﻮباﺋﻲ ﻓﻖط.
ﻟﻲس لﻟﻢرﺿﻰ الذين ﯾﻘﻊ محل سكنهم الرﺋﯿﺴﻲ في واﻟﯿﺔ برلﯾﻦ الحق في االعتراض عﻟﻰ ﻧﻖل البيانات اﻟﻮباﺋﻲة من خالل اﻟﺲجل السريري ﻟﻠﺲرطان
إلى سجل السرطان المشترك الوبائي فقط .وبالتالي يجب نقل هذه البيانات جن ◌ًبا إلى جنب مع بياناتك التي ت ◌ُ حدد هويتك من الشﺧﺺ الخاضع
لواجب

 1سجل سرطﺎن ﻣﺶترك ﻟﻮاليات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن وﺳﺎكسونيا-أنهالت
وﺳﺎكسونيا الحرة وتورنغن.
Fassung vom 13.02.2017

ﺣﻘﻚ ﻓﻲ ااﻟﺴﺘﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻚ اﻟﺢق في ااﻟﺲتعاﻟﻢ عن البيانات اﻟﻤﺦ ﺗﺺة بك اﻟﻤﺤﻒوظة في السجل الﺳﺮﯾﺮي للسرطان .ﯾﺞب
تﻗﺪيم الطﻞب في صورة كتابية أو في صورة ﻣﺲتند في المﻗﺮ ،يعني ذلك أنه يتم بصورة مسجلة كتاب ◌ًيا عن طﺮيق أحد موظفي أو موظفات
السجل السريري للسرطان ،وفقط بتوقيعك ،وي◌ُ قدم في هﯾﺊة تسجيل السجل السريري للسرطان (العنواين
بالخلف) .ﯾﺞب أن ﯾﺢتوي الطﻞب عﻟﻰ اسم الﻋﺎئلة ،وااﻟﺲم األول ،وااﻟﺴﻢ اﻟﺴﺎبق ،وتاريخ المياﻟﺪ ،وعﻧﻮان اﻟﺲكن اﻟﺮئيﺳﻲ .سي◌ُ طلب منك أن ت ◌ُ حد◌َ ◌ّ د
كتاب ◌ًيا اسم طبيب عادي أو طبيب أسنان لﻛﻲ ينقل اﻟﺲجل اﻟﺴﺮيري ﻟﻠﺲرط ان المعلوﻣﺎت المكﺗﻮبة عن البيانات المحﻓﻮظة في اﻟﺲجل إليه ،حتى يمكنه
توض يح هذه البيانات لك بشكل مهني .إذا لم ت ◌ُ ح ِ◌◌ّد◌ّ د اسم أي طبيب عادي أو طبيب أسنان ،يتم إيصال المعلومات المكتوبة من خالل السجل
السريري للسرطان
أ
ﺧﺺائص ال حساب الخاص باﻟﻢؤمن عليهم بشكل خاص و/أو الﻣﺴﺘﺤﻖين لإﻟﻊانات
ﯾﻘﻮم الﺳﺞل الﺳﺮيري للسرطان بإﺿﺎفة النفﻗﺎت المستﺣﻖة (رسوم التسجيل والتﻗﺎرير) لعمالء التأمين الصحي ال ◌ُمؤ ◌َ ◌ّمن عليهم بشك ٍل ﺧﺎص و/أو
اﻟﻤﺲت ﺣﻖين لإلعانات  -ﺑﺦالف النفقات المعتادة  -مباشرة ◌ً
إﻟﻰ التأمين الصﺣﻲ الﺧﺎص بهم و/أو ﻣﺮﻛﺰ اإلعانات اﻟﻤﺦتص .لذلك اطﻞب من طبيبك المعالج الﻣﻌﻠﻮﻣﺎت الاﻟﺰمة لهذا (مثل :ﻣﺮﻛﺰ اإلعانات
المختص) .في حالة المحاسبة المباشرة مع ش ركة التأمين الصحي التي ترعاك بشك ٍل خاص و/أو مركز اإلعانات ،قد يحدث تبادل مشترك لبياناتك
اﻟﺶخصية الاﻟﺰمة ﻟﻊملية المﺣﺎسبة ،إذا ﻟﻢ ﯾﻚن لديك أي اعتراض ﻋﻞى ﺗﺨﺰين البيانات الطبية في السجل السريري ﻟﻠﺲرطان.
اﻟﻤﺰيد ﻣﻦ الﻣﻊلومات
"اﻟسجل الﺳريري ﻟﻠسرطان في ﺑراندﺑورغ وبرلين :"gGmbH
Dreifertstraße 12
Cottbus 03044
ھﺎتف0-49493 0355 :
فاكس489-78010 0355 :
اﻟﺑرﯾد اإﻟﻠﻛﺗروﻧﻲkkrbb@laekb.de :
www.kkrbb.de
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مراﻛﺰ الﺗﺴﺞيل بالسجل السرﯾﺮي للﺳﺮطان

ﻣﻘﺮ برلين:

ﻣﻘﺮ كوتﺑﻮس:

ﻣﺮﻛﺰ تﺳﺞيل برلين
Str.182
10783Potsdamer
Berlin

ھﯿﺌﺔ الﺗﺴﺞيل بكوتبوس
Thiemstraße 111
Cottbus 03048

هاتف223 21993 030 :
فاكس208 21993 030 :
ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲuta.stoetzer@kkrbb.de :

هاتف130 49493 0355 :
فاكس139 49493 0355 :
ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲsekr_cb@kkrbb.de :

ﻣﻘﺮ فرانﻛﻔﻮرت (أودر):

ﻣﻘﺮ نيوروبين:

ھﯿﺌﺔ الﺗﺴﺞيل بفراﻧﻚفورت (أو)
Müllroser Chaussee 7
( Frankfurt 15236أو)

ھﯿﺌﺔ الﺗﺴﺞيل بنيوروبين
Fehrbelliner Straße 38
Neuruppin 16816

هاتف300 49493 0355 :
فاكس309 49493 0355 :

هاتف400 49493 0355 :
فاكس409 49493 0355 :

ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲbirgit.kindt@kkrbb.de :

ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲsekr_np@kkrbb.de :

مقر بوتﺳﺪام:

ﻣﻘﺮ شفيدت:

ھﯿﺌﺔ الﺗﺴﺞيل ببوتسدام
Charlottenstraße 72
Potsdam 14467

ھﯿﺌﺔ الﺗﺴﺞيل بشﻓﻲدت
Auguststraße 23
Schwedt 16303

هاتف450 49493 0355 :
فاكس459 49493 0355 :

هاتف460 49493 0355 :
فاكس469 49493 0355 :

ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲdoris.niepmann@kkrbb.de :

ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲbirgit.kindt@kkrbb.de :

Fassung vom 13.02.2017

تأكيد المعلومات المقد◌َ ◌ّ مة – ﻣﻦ يقوم بالتبﻟﯿﻎ
الطبيب المبلغ /الطبيبة المبلغة أو
طبيب األسنان المبلغ /طبيبة األسنان المبلغة (الشخص المبلغ):

اﻟﺴﻢ ،اﻟﺴﻢ اأﻟﻮل

_

فة
الوظي

_

__

تأﻛﻲد  -اﻟﻤﺮيض  /اﻟﻤﺮيضة
أؤﻛﺪ ﺑﻢوجب ھﺬا أﻧﻦي

الموﻟﻮد بتاريخ

ااﻟﺴﻢ ،ااﻟﺴﻢ اأﻟﻮل

عن طﺮيق الطبيب /الطبيبة المذكور أعاله ،يجب إبالغي شفه ◌ًيا وكتاب ◌ًيا بنقل بياناتي الشخص يةصا البيانات الﺻﺢية) إﻟﻰ السجل
اﻟﺴﺮﯾﺮي للسرطان في واليتي ﺑﺮلين وبراندنبورغ وحﻗﻮقي اﻟﻤﺲت ﺣﻖة ذات اﻟﺺلة بهذا األ مر .لﻗﺪ فهمت المعﻟﻮﻣﺎت وحصلت عﻟﻰ ﻧﺲخة من
ﻧﺸﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺬه.

التاريخ

المﻛﺎن

ﺗﻮقيع الﻣﺮيض /الﻣﺮﯾﺾة أو من ﯾﻢثله
قانون ◌ًيا

ﺗﺄكيد  -الﺷﺨﺺ اﻟﻢبلغ

ف
ط
ق
ع اليكون هناكتأكيدكتابي من المري ض/المريضة على الﻣﻊلومات التيتمتبليﻏﮫا( ).يكون إلزامي◌ًا
امن
أؤكد أنه علي إبالغ المريض /المريضة المذوكور أعاله شفه ◌ًيا وكتاب ◌ًيا بنقل بياناتها/بياناته الشخص ية إلى السجل السريري للسرطان في
واليتي

التاريخ

Fassung vom 13.02.2017

المﻛﺎن

ﺐة المبلغة  /الطبيب المبلغﺗﻮﻗﯿﻊ
الطﺑﯿ

