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رایجسرت مربوط به کیفیت دندانها
از حیث پوسیدگی و لقی یا
شلشدن دندانها.

برای بهرتکردن کیفیت خدمات درمانی ما معلومات
رایجسرتشده در مورد بیامران را به سیستم اسکاپا
گزارش میمنائیم ،که یک سیستم ملی برای رایجسرتکردن
معلومات مربوط به کیفیت دندانهای باشندگان سویدن
بحیث پوسیدگی (داشنت سوراخ در دندانها) و پارادونیت
که لقشدن دندان است ،میباشد.

رایجسرتکردن کیفییت دندانها به بهرتشدن کیفیت کومک میکند.
رایجسرتکردن کیفییت درمانی معلومات نوی در اختیارما میگذارد که با استفاده ازآنها میتوان
که بهرتین راه تداوی را در بسیاری زمینهها را انتخاب کرد.
در این رایجسرتکیفیت ،معلوماتی از همه قسم بیامردر کل مملکت جمعآوری میشود که
مشتمل است بر معلوماتی در مورد معاینات ،تداوی و نتایج آنها.

تو به بهرتکردن خدماتدرمانی کومک میکنی!
با استفاده از معلوماتی از وضعیت دندانها و تداوی خودت ،تو به بهرتکردن خدماتدرمانی
کومک میکنی .هرچقدر تعداد بیشرتی در اینکار رشکت کنند ،نتایج حاصله قابل اعتامدتر
خواهدبود .از نتیجه این معلومات ما در کار خود برای بهرتکردن استفاده میکنیم.

از تو براساس قانون رازداری حامیت میشود.
از معلوماتی از تو که در این رایجسرتکیفیت موجوداست با رعایت رازداری محافظت میشود،
به هامن قسم که از دیگر معلومات بیامران در دوسیه آنها محافظت میشود.
وقتی که دیگر به معلومات بیامران رضورتی نباشد ،آنها را از این رایجسرت برمیدارند.
قانون ثبت معلومات بیامران قانونی است که تعیین میکند به چه قسم و چه اشخاصی
میتوانند که به معلومات مربوط به بیامر در این رایجسرتکیفیت دسرتسی داشته باشند.

معلومات مربوط به بیامریها و تکلیف خودت
معلومات در مورد وضعیت دندانهای خودت را از دوسیه تو پیش داکرتدندان میگیریم.
رصف آن کسی که پیش او تداوی میشوی حق دارد که به معلومات دوسیه خودت دسرتسی
داشته باشد.
معلومات در مورد تداوی خودت را بدون آنکه نام و تخلص تو ذکر شده یا جائی نوشته شود
در کنار معلومات از تداوی دیگر بیامران یکجا جمعآوری کرده و از آنها به قسم رسارسی و
ملی برای نتیجهگیری استفاده میکنند .از این معلومات میشود که به حیث مصارف تحقیقاتی
هم استفاده شود.
تو میتوانی که تقاضا کنی که معلومات مربوط به تو از این رایجسرت پاک شود یا اینکه
نخواهی که معلومات تو ثبت شود .از خاطر انجام اینکار با او کسی که پیش او برای تداوی
تکلیف دندان خود میروی باید که بتامس شوی.
غرض معلومات بیشرت در مورد اسکاپا میتوانی که با این منربتلفون بتامس شوی٠٥٤٦١٥٠٠٠ :
یا اینکه به این صفحه اینرتنتی در مورد این رایجسرت برویwww.skapareg.se :
دانسنت اینکه کدام قسم معلومات مربوط به شام در سیستم اسکاپا نگاهداری غرض میشود،
با هانس رامستد ،مناینده عامریت معلومات شخصیه دروالیت ورمالند که براساس بند ٢٦قانون
معلومات مربوط به احوال شخصیه میباشد (قانون پ.او.ال)  ،میتوانی که به متاس شوی.
با هانس رامستد با این منربتلفون میتوانی که بتامس شوی٠٥٤٦١٥٠٠٠ :

