التعريف
بـأوماكانتا
 -دليل للمواطنين
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ترى من خالل أوماكانتا
بياناتك الصحية
عندما تتعامل مع الرعاية الصحية العامة أو الخاصة
أو مع الصيدليات ،فيتم حفظ البيانات بخصوص زيارتك
في خدمات كانتا.
عندما ترغب بقراءة البيانات الخاصة بك ،يتوجب عليك
تسجيل الدخول في أوماكانتا.
ترى من خالل أوماكانتا على سبيل المثال وصفات الطبيب
التي تم وصفها لك والتدوينات التي سجلها الطبيب أي البيانات
بخصوص الزيارة.
سوف يكون ممكنًا في المستقبل رؤية بيانات الخدمات االجتماعية
ضا من خالل أوماكانتا.
أي ً
الخدمة االجتماعية هي على سبيل المثال خدمات ذوي االحتياجات
الخاصة والخدمات المتعلقة بالسكن.
إذا وافقت على ذلك ،فإن جميع المهنيين الذين يقومون برعايتك
وعالجك يرون البيانات الخاصة بك التي تم حفظها في كانتا.
منح الموافقة يُس ّهل عمل مهنيين الرعاية الصحية.
يتحدث هذا الدليل عن المعلومات التي تجدها في أوماكانتا.
ضا عن المعلومات التي يتم إظهارها بشأنك
يتحدث الدليل أي ً
للمهنيين الذين يستخدمون كانتا وكيف بإمكانك التأثير في ذلك.
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تسجيل الدخول في أوماكانتا
بإمكانك استخدام أوماكانتا،
إذا كان لديك رقم شخصي فنلندي
وكذلك أحد أدوات التعريف بالهوية التالية:

•
•إثبات الهوية للمحمول
•بطاقة هوية بها شريحة

التعريفات البنكية الشبكية

هكذا تسجل الدخول ألوماكانتا

1.1اذهب إلى الرابط.kanta.fi :
2.2أنقر على الزر الموجود في الزاوية العلوية اليمنى للصفحة
( .Kirjaudu Omakantaanأي سجل الدخول في أوماكانتا)
3.3اختر كيف ترغب بالتعريف بالهوية.
بعد التعريف بالهوية تدخل
إلى الصفحة الرئيسية ألوماكانتا.
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كيف بإمكاني االستفادة من أوماكانتا؟
بإمكانك من خالل أوماكانتا
مشاهدة وصفات الطبيب وطلب تجديدها

•
•مشاهدة بياناتك الصحية والمعلومات المتعلقة بعالجك ،على سبيل المثال
نتائج مختبر التحاليل الطبية والتشخيصات.
•
•مشاهدة بيانات الشخص القاصر أي الطفل الذي يقل عمره عن  18سنة
•التعامل بالنيابة عن شخص بالغ آخر ،إذا كان لديك توكيل أي إذن بذلك.
اإلبالغ عن الرغبة بالتبرع باألعضاء أو الرغبة بالعالج

تخزين المعلومات في كانتا يُعتبر مفيدا ً لك وكذلك للمهنيين
في الرعاية الصحية.
األمان الخاص بالعالج يُصبح أفضل عندما تكون بياناتك الصحية
في مكان واحد.
يُشاهد المهنيون الذين يقومون بعالجك بمساعدة كانتا األدوية التي
تم وصفها لك ونتائج فحوصاتك.
ال حاجة إلجراء نفس الفحوصات عدة مرات ،وبذلك يتم توفير
الوقت والمال.
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يتم االحتفاظ بمعلوماتك
بشكل آمن في كانتا.
بياناتك الصحية في أمان في خدمات كانتا.
من الممكن أن يرى بياناتك الصحية فقط المهنيون ،الذين تتعامل
معهم أو الذين يقومون بعالجك.
تُحفظ معلوماتك طي السرية ،وال يتم تسليمها لجهات أخرى
بدون موافقتك.
بإمكانك إذا أردت منح اإلذن لتسليم بياناتك فيما بين مختلف مؤسسات
الرعاية الصحية.
ضا بيانات
يرى المهني الذي يقوم برعايتك وعالجك حينئذ من خالل كانتا أي ً
الرعاية والعالج التي تم تدوينها في أماكن أخرى.
هي على سبيل المثال التدوينات التي تم إعدادها من خالل الرعاية الصحية
لمختلف البلديات أو للرعاية الصحية الخاصة.
بإمكانك أن تمنع تسليم بياناتك الصحية فيما بين المؤسسات كليًا أو جزئيًا.
بإمكانك على سبيل المثال منع تسليم البيانات المتعلقة بزيارة ُمعينة.
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التعامل بالنيابة عن الطفل
من خالل أوماكانتا
يرى ولي األمر البيانات الصحية للطفل الذي يقل عمره عن  10سنوات
من خالل أوماكانتا.
ضا بيانات األطفال الذين تبلغ اعمارهم  17−11سنة،
يرى ولي األمر أي ً
عندما يتم إجراء تغييرات
على منظومات المعلومات للرعاية الصحية الخاصة به.
يُقيم الشخص المهني القائم بالرعاية والعالج،
ما إذا بإمكان القاصر أي الشخص الذي يقل عمره عن  18سنة أن يُقرر
بخصوص رعايته وعالجه.
بإمكان الشاب/الشابة القادر على إصدار القرار أن يختار بنفسه
ما إذا كانت بياناته ستظهر لولي األمر في أوماكانتا.
إذا لم يكن بإمكان الشاب/الشابة إصدار القرار بشأن رعايته وعالجه بمفرده،
ضا بيانات الزيارة.
فيرى ولي األمر أي ً
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التعامل بالنيابة عن شخص بالغ آخر
من خالل أوماكانتا
ضا بالنيابة عن شخص بالغ آخر.
بإمكانك التعامل من خالل أوماكانتا أي ً
تحتاج من أجل المعامالت إلى وكالة من خالل (.)Suomi.fi
اسم الوكالة هو رعاية أمور الرعاية الصحية (Terveydenhuollon
.)asioiden hoito
بإمكانك من خالل نفس الوكالة التعامل بالنيابة عن الشخص البالغ اآلخر
ضا في العديد من الخدمات اإللكترونية األخرى للرعاية الصحية.
أي ً
من الممكن إعداد الوكالة من خالل الرابط (.)Suomi.fi
على سبيل المثال الشخص كبير السن أو الشخص المريض من الممكن أن يستفيد
من قيام شخص آخر برعاية األمور بالنيابة عنه من خالل أوماكانتا.
من الممكن بالنيابة عن شخص بالغ آخر على سبيل المثال
طلب تجديد وصفة الطبيب

•
•مشاهدة نتائج فحوصات مختبر التحاليل الطبية
•مشاهدة البيانات بخصوص الزيارة لدى الرعاية الصحية.
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من أين أحصل على معلومات إضافية؟
•

kanta.fi

•

من مهنيين الرعاية االجتماعية والصحية ومن الصيدليات.

كانتا على وسائل التواصل االجتماعي

•
•

فيسبوكKantapalvelut :

تويتّيرKantapalvelut@ :

يقوم كيال بصيانة خدمات كانتا.
يُطور كيال خدمات كانتا ( )Kantaبالتعاون مع
مؤسسة الصحة والرفاهية ومع
وزارة الخدمات االجتماعية والصحية.
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