
 "RENINE رينين"معلومات للمرضى 

 

 "Renine رينين"

 

 "نيفروفيسي من قبل مؤسسة "رينين" سجل داريالكلى. بمرضى لهو التسجيل الهولندي لعالج غسيل الكلى ل "رينين"

Nefrovisie"  أتريختفي (اآلن  المشار إليه هنا بNefrovisie .) جودة لعالج أمراض وطنية للحفاظ على هي وكالة

  .الكلى

 

. يمكن للقيام بذلك الذين منحوا اإلذنفي هولندا معلومات حول العالج من جميع مرضى غسيل الكلى تجمع  في سجل"رينين"

 . يمكن أن يكون لها أيًضا تأثير على عالجك كمريض.تراجعت مذا كانت جودة الرعاية قد تحسنت ألتحديد ما إ ذلكاستخدام 

 

حماية البيانات  القانون العام ل على تطبيق مسؤولكجهاز  Nefrovisie يتدخل،  "رينين"من أجل معالجة البيانات في 

(AVG.) 

 

 بجمع البيانات التالية: Nefrovisieللحصول على صورة جيدة ، تقوم 

 

 البيانات الشخصية مثل االسم وتاريخ الميالد والجنس والرمز البريدي. -

 

 معلومات عن سبب مرضك؛ -

 

 ؛محتملة يل الكلى وبدء العالج وأي تغييراتمعلومات عن طريقة غس -

 

 تاريخ تغيير مركز غسيل الكلى الخاص بك؛ -

 

 في حالة الوفاة: تاريخ وسبب الوفاة؛ -

 

 .العدوى صلة الشريانية الوريدية والوالبيانات السريرية مثل النتائج المختبرية و -

 

 (PROMsنتائج العالج التي تعتبر مهمة بالنسبة لك كمريض ) -

 

 

 :Nefrovisie ل هذه المعلومات يمكن بواسطة

 

 نتائج العالج؛بلمريض إبالغ ا -

 

 تحديد عدد مرضى غسيل الكلى )الجدد( في هولندا؛ -

 

 تسجيل أسباب الفشل الكلوي والوفاة في هولندا؛ -

 

 ج المنزلي أو الليلي(؛طريقة عالج المرضى )غسيل الكلى، الغسيل الكلوي البريتوني، العال حولالحصول على معلومات  -

 

 مركز غسيل الكلى؛ لكلتحديد جودة عالج الغسيل الكلوي  -

 

 مقارنة جودة مراكز غسيل الكلى في هولندا؛ -

 

 عامة وطنية عن جودة العالجات؛ صورةالحصول على  -

 

 البحوث العلمية. تنفيذ -

 

 



 تبادل البيانات

.  (NTS)الهولندية لزرع الكلي مؤسسةالبتبادل البيانات مع  Nefrovisie، تقوم  "رينين"من أجل زيادة جودة البيانات في 

( من أجل إجراء مقارنة بين ERA-EDTAل األوروبي ألمراض الكلى )سجبيانات لل Nefrovisieوفر ت، باإلضافة إلى ذلك

 .يوروباأل على الصعيدالبلدان 

 

 www.nefrodata.nlو كذا   www.nefrovisie.nlللمزيد من المعلومات حول "رينين" يمكن اإلطالع على 

 

 ""رينينبياناتك في 

 مؤسستك للرعاية الصحية. فائدة لبذلك،  ت ترخيصاعطيقد أإذا كنت فقط  Nefrovisie مؤسسةيتم تقديم بياناتك ل 

 مؤسسةالمع ذلك  ومقاسمة سجل "رينين"إلى إذن منك لمعالجة هذه البيانات في  Nefrovisie، تحتاج باإلضافة إلى ذلك

 .ERA-EDTAوالتسجل األوروبي   (NTS)الهولندية لزرع الكلي

 

اإلذن، فال يمكن لمؤسستك الصحية إرسال بياناتك  اءعطريد إالمشاركة طوعية. إذا كنت ال تو ،إذن أم ال إعطاءأنت حر في 

 أيضا معالجة البيانات الخاصة بك. Nefrovisie لمؤسسة . ال يمكن"رينين"إلى 

 

الموافقة وتوقيعه وإعادته إلى مؤسسة الرعاية الصحية. ستحتفظ مؤسسة الرعاية  إستمارةيمكنك إعطاء اإلذن من خالل ملء 

 الموافقة في ملفك الطبي. بإستمارةالصحية الخاصة بك 

 

 ؟الموافقةسحب 

. سيستمر "رينين"معالجة بياناتك في أن تتم أي سبب، إذا لم تعد ترغب في  تقديمدون وموافقتك في أي وقت  يمكنك سحب

سحب موافقتك، يمكنك االتصال من أجل  حتى تقوم بسحب موافقتك.  "رينين"جمعها ومعالجتها في  تماستخدام البيانات التي 

 منشور. ي هذا الف ةمذكور ياالتصال كما ه بياناتعبر  Nefrovisieبـ 

 

 اإلحتفاظ بالبياناتفترة 

 . موجود "رينين"نحتفظ ببياناتك )الشخصية( طالما أن 

 

 وقكـحق

 نزود ان لديك الحق في فحص وتصحيح وحذف البيانات الشخصية المتعلقة بك. يمكنك أيًضا أن تطلب منا في بعض الحاالت

 .بياناتك الشخصيةجهات أخرى 

 

ا مذكور في هذ واالتصال كما ه بيانات، يمكنك إرسال طلبك إلى أعالهالحقوق المذكورة ممارسة إذا كنت ترغب في 

  ر. أشر بوضوح إى البيانات الشخصية التي تهمك. قد نطلب منك معلومات إضافية للتحقق من هويتك.وشمنال

 

 هل تريد معرفة المزيد ...؟

 

 ... عن حقوقك كمريض

 إلى رعاية. اتصل برقم الرعاية الوطنية عبر:هم في حاجة األشخاص الذين اتحاد المرضى في هولندا يدافع عن كل 

 سنتاً لكل مكالمة(  20) 80 67 235 0900  الهاتف:

 info@nationalezorgnummer.nl: البريد اإللكتروني

  www.npcf.nlكذا و  www.nationalezorgnummer.nl: على اإلنترنيتموقع 

 

 ... حول حماية البيانات الشخصية

يمكنك التابع لنا  FGلدى ( على االمتثال لقوانين وأنظمة الخصوصية المعمول بها. FGيشرف موظف حماية البيانات )

بواسطة  FGالحصول على مزيد من المعلومات حول معالجة بياناتك الشخصية. يمكنك االتصال بـ 

privacy@nefrovisie.nl. 

 

  www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevensو كذا  www.autoriteitpersoonsgegevens.nlعلى إطلع 

 يمكنك اإلطالع على الموقع التالي:  Nefrovisieد من المعلومات حول إجراءات الحماية التي تعتمدها للمزي

www.nefrovisie.nl/informatie-voor-de-patient 

 

http://www.nefrovisie.nl/
http://www.nefrodata.nl/
http://www.npcf.nl/
mailto:privacy@nefrovisie.nl
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/persoonsgegevens
http://www.nefrovisie.nl/informatie-voor-de-patient


 ... حول حماية البيانات الطبية

 www.rijksoverheid.nl( على WGBOالعالج الطبي ) إتفاقيةزيد من المعلومات حول قانون يمكنك العثور على م

 ".rechten van patiënten "حقوق المريض في الجزء الخاص بيمكنك البحث 

 

 لشكاوىا
في  ةمذكور ياالتصال كما ه بياناتإذا كانت لديك شكاوى حول كيفية تعاملنا مع بياناتك الشخصية، يمكنك االتصال بنا عبر 

ذلك، فيمكنك دائًما االتصال بهيئة حماية من  نتمكنلمساعدتك في العثور على حل. إذا لم  مستعدونر. نحن ونشمال اهذ

 .اويشكاللمزيد من المعلومات حول تقديم  www.autoriteitpersoonsgegevens.nlى لعإطلع البيانات. 

 

 هي: Nefrovisie لمؤسسةاالتصال  بيانات

Stichting Nefrovisie 
Postbus 830 

3500 AV Utrecht 

088 770 55 00 

info@nefrovisie.nl www.nefrovisie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستمارة اإلذنإ

mailto:info@nefrovisie.nl
http://www.nefrovisie.nl/


 

  ف "رونين"معالجة البيانات الطبية من طر

 

 

 نعم ☐

  

 

 .Nefrovisie مؤسسة تقديم بياناتي إلىمؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بي ل أرخص

 

المؤسسة وتقديم هذه المعلومات إلى  سجل "رونين"لمعالجة البيانات الخاصة بي في  Nefrovisie اإلذن لمؤسسة أعطي

 (ERA-EDTAراض الكلى )لسجل األوروبي ألمإلى ا . وكذلك (NTS)الهولندية لزرع الكلي

 

 إلذنامؤسسة الرعاية التي تمنحها بيانات 

 

 : رعاية الصحيةاسم مؤسسة ال

 عنوان مؤسسة الرعاية الصحية:

 رعاية:ومكان مؤسسة الالرمز البريدي 

 

 ال ☐

سجل في ومعالجتها ألطراف أخرى، لتقديم بياناتي  Nefrovisie مؤسسة أنا ال أعطي اإلذن لمؤسستي للرعاية الصحية و

 "رونين".

 

 اناتيــبي

 

 ىثأن ☐ ذكر ☐       :العائلياالسم 

 األحرف األولى: 

 تاريخ الميالد:

 التاريخ: 

 التوقيع:

 

 

 لتسجيل اختيارك في ملفك الطبي في مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بك. ضروريةالمعلومات المذكورة أعاله 

 

 ، يرجى ذكر اسم الممثل وتوقيعه.القيم الشرعيأو  القاصرينفي حالة  ، على سبيل المثال(ل )القانونيمثموجود  حالة في

 

الملف )يرجى عدم  من أجلإلى مؤسسة الرعاية الصحية الخاصة بك  رسالهاأو إملؤها  التي تمالموافقة  إستمارةيرجى إعادة 

  (.Nefrovisieإلى  اإرساله


