
 

 عزيزتي الـمريضة، عزيزي الـمريض
التقدم العلمي في الطب في الكشف الـمبكر، وتشخيص الـمرض، والعالج والرعاية الالحقة عزز فرص الشفاء من أمراض السرطان في كثير من 

تكرار اإلصابة بالـمرض، وعالجه وتطوره لدى كافة مرضى السرطان الذين تم معالجتهم في هامبورج، الحاالت. فقط عند توفر معلومات موثوقة عن 

 يمكن تقييم الرعاية الطبية بشكل صحيح.

  

 العلمي.الـمومأ إليها ومعالجتها وتوفيرها لطبيبك الُمعالج وأيضا للبحث  وهنا يشرع سجل سرطان هامبورج عمله ويقوم باستمرار بجمع البيانات

  

 والهدف من ذلك هو تحسين جودة الرعاية لـمرضى السرطان.
 سجل السرطان في هامبورج

سجل سجل السرطان في هامبورج هو من أقدم سجالت السرطان في العالم الـمرتكزة على السكان. بعد إدراج قانون الكشف الـمبكر للسرطان وقانون 

 السرطان على الـمستوى االتحادي تطور ليصبح سجل سرطان يرتكز على السكان وطريقة العالج. 

  

مرضى أساسا على اكتمال وجودة البيانات التي تم استخالصها وجمعها. وبالتالي تمثل الـمعلومات عن وتعتمد االستفادة من سجل السرطان لجميع الـ

 حالتك مساهمة هامة في أبحاث السرطان ومكافحته.

  

 لذا نطلب دعمك عن طريق القيام بتسجيلك في سجل السرطان في هامبورج.

 األساس القانوني
العيادات الطبية والـمستشفيات في هامبورج ُملـزمة قانونيا وتحق لها في ذات الوقت بإبالغ سجل السرطان  أصبحت  2014يوليو عام  01منذ تاريخ 

 في هامبورج عن حالة مرضية سرطانية تم  فحصها أو معالجتها، بـما في ذلك الـمراحل الـمبكرة، وأيضا األورام الحميدة في الجهاز العصبي

 الـمركزي.

  

التي أُدرجت حديثا على الـمستوى االتحادي من  قانون   65c§ ( وتعديالته وأيضا الـمادة HmbKrebsRGسرطان هامبورج )ويُشّكل قانون سجل ال

( والقانون االتحادي لبيانات سجل SGB V( في الكتاب الخامس للقانون االجتماعي )KFRGالكشف الـمبكر عن السرطان وقانون سجل السرطان )

 قانونية لذلك. ( األُسس الBKRGالسرطان )

 معلومات يتم إرسالها إلى سجل السرطان 

الـمعلومات  تـشمل التقارير التي يتم إرسالها إلى سجل السرطان في هامبورج 

 الشخصية التالية عنك:

 االسم  

 العنوان 

 تاريخ الـميالد  

 الجنس 

 معلومات عن التأمين الصحي 

السرطان الذي باإلضافة إلى معلومات طبية مهمة عن مرض 

 تعاني منه:

 نوع ومكان الورم  

 تاريخ التشخيص  

 نوع تأكيد التشخيص 

 نوع العالج وبدايته ومدته ونتائجه 

 تطور الـمرض  

 حماية بياناتك الشخصية

يخضع سجل السرطان لقواعد صارمة في حماية البيانات، ويتبع حجم البيانات وحفظها واستخدامها وحذفها قواعد محددة تماما في قانون سجل 

لة السرطان. وبذلك ال يمكن مثال نقل البيانات إلى سجالت سرطان في واليات أخرى أو إلى مؤسسات علـمية أخرى إالّ في ظل ظروف محدّدة وقاب

ن بشكل خاص ال يمكن لجهات من الخارج الوصول إليها ويتم حفظها ومعالجتها بللتح سرية قق منها. ويتم حفظ جميع بياناتك الشخصية في كمبيوتر مؤمَّ

 في نطاق محصور شخصيا وتقنيا.  

  ويمكنك أن تتلقّى في أي وقت معلومات عن البيانات الـمحفوظة عنك في سجل السرطان.

 حقك باالعتراض

 كل فرد في اتخاذ قراره في نقل معلومات عن شخصه هو نقطة مهمة في سجل السرطان هامبورج ويلعب دورا هاما بالنسبة لنا. إذا كنت ترغب في حق

ممارسة حقك في االعتراض فلديك خياران: يمكنك االعتراض على حفظ كافة الـمعلومات الخاصة بك عن طريق إبالغ طبيبك بذلك أو أن تقدم 

حديد على حفظ بياناتك التي تُحدد هويتك ـ الحقا أيضا على البيانات في سجل السرطان إذا اقتضى األمر. وهذا يعني بالنسبة لك أنه ال يمكن ت اعتراضا

تساهم هويتك بعد إتمام الـمحاسبة. فقط الـمعلومات عن حالة مرضك بالسرطان، مثل نوع الورم والعالج تبقى محفوظة في سجل السرطان ويمكنها أن 

 على هذا النحو في تحسين عالج مرضى السرطان.
 
 
 
 
 

 

 الـمزيد من الـمعلومات تحصل عليها هنا:

Hamburgisches Krebsregister - Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Süderstraße 30 - 20097 Hamburg - Tel:  +49 40 428 37 22 11 - Fax: +49 40 427 94 85 03 

www.hamburg.de/krebsregister - HamburgischesKrebsregister@bwfgb.hamburg.de 

 الـمزيد من التفاصيل في مطوياتنا )البروشور(.
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 معلومات لـلـمرضى
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