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من األھمیة بمكان أن تدرك كیفیة استخدامنا لمعلوماتك الشخصیة. وبناًء علیھ، یرجى قراءة ھذه البطاقة وإبالغنا فوراً إذا كان لدیك 
 أیة أسئلة أو استفسارات. 

ھیئة بما أنك مسجل لدى طبیب عام، فإنھ یحق لك الحصول على الفحص الطبي لمرض أم الدم األبھریة البطنیة كجزء من برنامج 
الخدمات الصحیة الوطنیة في إنجلترا. وقد یتضمن ذلك االتصال بك مرًة أخرى في المستقبل إلجراء المزید من الفحوصات في حال 
تغییر السیاسة الخاصة بنا. وكجزء من الرعایة التي نقدمھا لك، قد نقوم بإرسال البیانات الخاصة بك إلى أخصائیي الرعایة الصحیة 

صحیة الوطنیة المنوطین باجراء الفحص أو ما یلیھ من فحوصات أخرى وعالج. ومن أجل مساعدتنا على تقدیم بھیئة الخدمات ال
خدمة فحص طبي آمنة وفعالة، فإننا نقوم بتسجیل البیانات الخاصة بك والخاصة بزیارتك لعیادة الفحص الطبي في النظام الحاسوبي 

بھریة البطنیة) تتضمن ھذه البیانات إجاباتك عن األسئلة المتعلقة بصحتك، إضافًة لنا (نظام الفحص الطبي الوطني لمرض أم الدم األ
 إلى صور لشریانك األورطي والقیاسات التي نسجلھا في العیادة. 

 وبناء علیھ، فإننا نطلب الحصول على إذٍن منك من أجل: 

فحص الطبي الوطني لمرض أم الدم األبھریة تخزین وحفظ البیانات الخاصة بك وبزیارتك لعیادة الفحص الطبي في نظام ال .1
 البطنیة، وباستخدام ھذه البیانات في مساعدتنا على تقدیم خدمة فحص طبي آمنة وفعالة. 

فحصك للتحقق من إصابتك بمرض أم الدم األبھریة البطنیة من عدمھ (بما في ذلك إجراء أشعة فوق صوتیة للبطن)  .2
 وإبالغك بالنتیجة 

بمرض أم الدم األبھریة البطنیة، فإننا سنقوم بمشاركة بیاناتك الشخصیة مع أخصائي جراحة أوعیة  في حال ظھور إصابتك .3
). إننا نحتاج إلى التأكد من حصول األفراد على العالج المطلوب NVRدمویة من خالل السجل الوطني لألوعیة الدمویة (

 في الوقت المناسب وبجودة عالیة.

 كنت تسمح لنا باستخدام بیانات الشخصیة في األغراض البحثیة االتصال بك حتى نسألك إذا ما  .4

 المذكورین أعاله. 3و 2و 1یرجى مالحظة أنھ یمكننا إجراء الفحص لك فقط في حال موافقتك على النقاط 

بیبك العام في حالة اختیارك عدم إجراء ھذا الفحص، فإننا سوف نحتفظ بسجل یوضح أننا قد قمنا باالتصال بك، وقد نقوم بإبالغ ط
طالع خیارات ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة لمعرفة كیفیة تعاملنا مع بیاناتك الشخصیة على الموقع بأنھ لم یتم فحصك. 
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