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بيانات كانتا
للمواطنني

Kanta

نقوم ببناء خدمات كانتا
من أجل تحسني صحتك ورفاهيتك
وأمانك.
مبساعدة خدمة  -كانتا
يكون هناك وقت أكرث
لدى مهنيني الرعاية الصحية
لريكزوا يف رعاية أمورك.
املعلومات املحفوظة يف كانتا
والتي تم تدوينها عنك
يف الرعاية الصحية ويف الصيدليات
ويف املستقبل يف الرعاية االجتامعية أيضاً
سوف تشاهدها عىل أوماكانتا بنفسك.
سوف يشاهد بياناتك أيضاً
املهنيون الذين يعالجون مبوافقة منك.
أمن العالج يتحسن
عندما تكون بياناتك الصحية كلها يف مكان واحد.
عندما تكون األدوية التي تم وصفها لك
ونتائج الفحوصات معلومة لدى
املهنيني الذين يعالجوك،
فال تكون هناك حاجة لتكرار إجراء الفحوصات.
يُوفر الوقت واملال.
كيف تؤثر خدمات كانتا
عىل حياتك؟ اقرأ املزيد.
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أوماكانتا ()Omakanta
هي عبارة عن خدمة شبكية
للمواطن
سوف تشاهد عىل أوماكانتا بيانات العالج الخاصة بك
وأدويتك التي وصفت بوصفة طبيب.
يف املستقبل بإمكانك أن تشاهد هناك
بيانات عالقتك كزبون للرعاية االجتامعية.
بإمكانك من خالل خدمة أوماكنتا
أيضاً أن ترسل وصفات الطبيب للدواء لتجديدها.
إذا أجريت قياسات أو تقييامت أو استبيانات
أو فحصوات متعلقة بالصحة أو الرفاهية
من خالل تطبيقات اإلنرتنت
أو تطبيقات الهاتف الجوال،
فبإمكانك يف املستقبل تخزين
هذه البيانات أيضاً يف أوماكانتا.
بإمكانك منح املوافقة
ملهنيني الرعاية االجتامعية والصحية
ليتمكنوا من مشاهدة بياناتك.
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من الذي بإمكانه استعامل أوماكانتا؟

من املمكن أن يستعمل أوماكانتا ذلك الشخص
الذي لديه رقم شخيص فنلندي.

ويل األمر بإمكانه أن يشاهد من خالل الخدمة
بيانات الطفل الذي يقل عمره عن  10سنوات.
بإمكان ويل األمر أن يطلب البيانات الصحية
وبيانات الوصفات الطبية للقارص الذي يزيد عمره عن  10سنوات
من الرعاية الصحية أو من الصيدلية
كام هو عليه الوضع من قبل أيضاً.

هكذا تسجل الدخول يف خدمة أوماكانتا

اذهب إىل الرابط.kanta.fi :
أنقر عىل اإلزرار
سجل الدخول يف أوماكانتا (.)Kirjaudu Omakantaan
يوجد اإلزرار يف الزاوية العليا عىل ميني الصفحة.
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قم بالتعريف بنفسك للدخول للخدمة

اخرت يف البداية طريقة التعريف.
طرق التعريف هي:
 التعريف البنيك (من خالل تعريف البنك الشبيك) من خالل إثبات الهوية للمحمول من خالل البطاقة التأكيدية (بطاقة الهوية اإللكرتونية)من املمكن التعريف للدخول للخدمة
أيضاً من خالل بطاقة املؤسسة
التي مينحها مركز تسجيل السكان أو
من خالل البطاقة املهنية للرعاية االجتامعية والصحية.
بعد التعريف ت ُفتح الصفحة الرئيسية
ألوماكانتا.

اقرأ البيانات وامنح موافقتك،
يك يكون من املمكن االستفادة من بياناتك

 1اقرأ املعلومات يف البداية
بشأن استعامل بيانات املريض.
 2وافق عىل عملية االطالع عىل البيانات.
حينئذ يتمكن من مشاهدة بياناتك
أولئك األشخاص الذين يعالجوك

يتحسن أمن املريض
عندما يحصل األطباء واملمرضني
عىل املعلومات من أجل عالجك بسهولة
وبالصيغة اإللكرتونية.
بإمكانك أيضاً من خالل أوماكانتا منع
اإلفصاح عن بياناتك وتسليمها فيام يتعلق بالوصفات الطبية واملرض.
بإمكانك تعديل هذه اإلعدادات
أي أنه بإمكانك فيام بعد السامح من جديد
باإلفصاح عن بياناتك وتسليمها إذا رغبت بذلك.
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تصفح بياناتك

اخرت من روابط الصفحة
تلك البيانات التي ترغب بتصفحها:
 إذا كنت ترغب بالحصول عىل معلومات عنزياراتك الخاصة بالرعاية الصحية
فأنقر عىل البيانات الصحية ”.”Terveystiedot
 إذا كنت ترغب مبشاهدةنتائج فحوصات مخترب التحاليل الطبية،
فأنقر عىل البيانات الصحية ” > ”Terveystiedotالفحوصات ””Tutkimukset
واخرت تاريخ الزيارة.
 إذا رغبت بتصفح بيات الوصفات الطبية الخاصة بكفاخرت من الجانب األيرس
من الخيارات الوصفات الطبية ”.”Reseptit
بإمكانك من خالل أوماكانتا مشاهدة
أين تم تداول وصفاتك الطبية،
ستشاهد أيضاً ،أين تم إرسال
بياناتك املتعلقة بالصحة من خالل خدمات كانتا.

هكذا تشاهد ،أين تم تداول
بيانات وصفتك الطبية

الوصفات الطبية:
 اخرت الوصفة الطبية أنقر عىل الجهة السفليةتسليم البيانات
هكذا تشاهد ،ألي وحدة من وحدات الرعاية الصحية
تم تسليم بيانات العالج الخاصة بك
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البيانات الصحية:

 اخرت البيانات الصحية ”.”Terveystiedot -أنقر عىل تسليم البيانات الصحية ”.”Terveystietojen luovutukset

أرسل طلب لتجديد الوصفة الطبية من خالل أوماكانتا

بإمكانك أن ترسل من خالل أوماكانتا
طلباً لتجديد الوصفة الطبية.
بإمكانك أن تطلب تجديد الوصفة الطبية،
التي كنت قد استعملتها لرشاء الدواء.
إذا كانت الوصفة الطبية سارية املفعول ملدة سنتني،
فبإمكانك تجديدها ملدة  28شهرا ً
ابتدا ًء من يوم تحريرها.
من املمكن تجديد باقي الوصفات الطبية
ملدة  16شهرا ً.

قم مبا ييل:
-

-
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اخرت الوصفات الطبية ””Reseptit
أنقر عىل رابط تجديد الوصفات الطبية ””Reseptien uusiminen
اخرت الوصفات الطبية التي ترغب بتجديدها
أنقر عىل استمر ””Jatka
اخرت مستقبل طلب التجديد
بإمكانك إذا رغبت تسجيل
رقم هاتفك يف أوماكانتا.
سوف تحصل عىل رسالة هاتفية قصرية
ببيانات تجديد الوصفة الطبية.
بإمكانك منح الطبيب موافقة
عىل أن يكون بإمكانه مشاهدة
بيانات وصفاتك الطبية األخرى أيضاً.
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يف العادة يتم تجديد الوصفات الطبية
يف الرعاية الصحية الخاصة بك.
أوماكانتا تقرتح
بأن يستقبل طلب التجديد
وحدة أو فعالية الرعاية الصحية
التي وصفت الوصفة الطبية.
إذا أوماكانتا مل تقرتح
مستقبل لطلب التجديد،
فبإمكانك أن تختاره من قامئة الخيارات.
أرسل طلب التجديد إىل تلك الوحدة،
املسؤولة عن عالجك.

حدد الجهة املعالجة و
الرغبة يف التربع باألعضاء يف أوماكانتا

حدد الجهة املعالجة و
الرغبة يف التربع باألعضاء يف أوماكانتا.
بإمكانك أن تبدي رغبتك أو أن تحدد
الجهة املعالجة،
فيام يتعلق بعالجك.
يتم االلتزام بالجهة املعالجة
عندما ال تكون قادرا ً بنفسك
عىل التعبري عن رغبتك.
يف الرغبة بالتربع باألعضاء توافق
عىل التربع بأعضائك أو
أنسجتك بعد موتك
أو متنع التربع بها.
البيانات تنتقل من أوماكانتا
إىل الرعاية الصحية.
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كم طول املدة التي تظهر خاللها بياناتك
يف أوماكانتا؟

الوصفات الطبية اإللكرتونية ومشرتيات الدواء
تظهر يف أوماكانتا ملدة  2,5سنوات
من ذلك اليوم الذي تم تحرير الوصفة الطبية فيه.
البيانات الصحية تظهر يف أوماكانتا
طوال الفرتة التي يسمح القانون بها.

أغلق خدمة أوماكانتا بشكل آمن

عندما تنتهي من استعامل أوماكانتا،
أغلق الخدمة من رابط إغالق الخدمة ”.”Kirjaudu ulos
يوجد اإلزرار يف أعىل ميني الصفحة.
قم أيضاً بإفراغ إعدادات اإلنرتنت
من حيث الذاكرة املؤقتة للجهاز وتاريخ تصفح الصفحات.
قم بعد ذلك بإغالق جميع صفحات متصفح اإلنرتنت.
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جميع خدمات كانتا تسهل حياة املواطنني

سواء كنت يف أي مكان يف فنلندا.
يستعمل خدمات كانتا
القطاع العام والخاص
للرعاية الصحية ،والصيدليات كذلك.
استعامل خدمة كانتا يُعترب إلزاميا
ألولئك الذين تم تحديدهم بالقانون.
هكذا تكون بيانات املرض لديك وبيانات وصفاتك الطبية
متاحة لتساعد املهنيني
عندما يقوموا بعالجك.
يتم التعامل مع بيانتك التي تم حفظها
يف خدمة كانتا برسية وأمان.
تقوم بالتعامل مع البيانات الصيدليات
وكذلك األشخاص املهنيني للرعاية االجتامعية والصحية.
يُتطلب من األشخاص املهنيني
التعريف بالهوية عند الدخول لخدمة كانتا.
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الوصفة الطبية

يتم تحرير جميع الوصفات الطبية بالصيغة اإللكرتونية.
وتحصل عىل إرشادات املريض بالصيغة الورقية.
سوف تجد فيها أسامء األدوية واإلرشادات بشأن قدر االستعامل.
الوصفة الطبية سارية املفعول ملدة سنتني،
إذا مل يتم تقييد فرتة رسيان املفعول.
الوصفات الطبية لألدوية التي تؤثر عىل
الجهاز العصبي املركزي ( )PKVواملواد املخدرة
تكون سارية املفعول ملدة سنة واحدة كحد أقىص.
إذا قام شخص آخر بإحضار دوائك من الصيدلية
فيتوجب بأن يكون معه
إرشادات الطبيب الخاصة بك أو بطاقتك لكيال (.)Kela
إذا طلب الشخص الذي يتعامل بالنيابة عنك
التعويض عن الدواء ،فهو يحتاج إىل
بطاقتك لكيال ( )Kelaأو إىل إذن مكتوب،
بأنه يجوز االستفسار عن بيانات التعويض املبارشة الخاصة بك.
عندما متنح موافقة مكتوبة
أي وكالة ،فإنه بإمكان شخص آخر
أن يقوم باألشياء التالية بالنيابة عنك:
 طلب ملخص عن األدويةالتي تستعملها
 طلب إلغاء وصفتك الطبية،عندما مل تعد بحاجة إىل الدواء
 طلب تجديد وصفتك الطبية.بإمكانك تقديم إذناً مكتوباً عىل سبيل املثال
إىل عاميل الرعاية املنزلية أو بيت الخدمات.
بعد ذلك هو سوف يقوم برعاية وصفتك الطبية.

َمن الذي بإمكانه مشاهدة بيانات وصفتك الطبية؟
 بإمكان الطبيب مشاهدة الوصفات الطبية،إذا كان هو الذي كتبها.
 بإمكان الصيدلية مشاهدة الوصفات الطبية،عند إحضار األدوية.
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 الطبيب أو املمرضة اللذان يقومان بعالجكبإمكانهام مشاهدة وصفتك الطبية،
إذا سمحت لهم بذلك شفوياً.
 ليس بإمكان الطبيب بدون موافقتكأن يشاهد بياناتك إال يف حالة الطوارئ.
استثناء :إذا قام الطبيب بتحرير وصفة طبية لدواء
يؤثر عىل الجهاز العصبي املركزي ( )PKVودواء ذو تأثري مخدر،
فبإمكانه أن يشاهد الوصفات الطبية لتلك األدوية.
 بإمكانك من خالل خدمة أوماكانتا أن متنعاألطباء اآلخرين والصيدليات
من مشاهدة بيانات وصفتك الطبية.
تذكر حينئذ ،بأنك سوف تحصل عىل دوائك
من الصيدلية فقط عندما ت ُري
إرشادات الطبيب أو ملخص مطبوع
عن الوصفات الطبية.

بالوصفة الطبية الفنلندية من املمكن إحضار
الدواء من صيدليات إستونيا
يف خريف عام  2018بإمكانك رشاء األدوية
من إستونيا بوصفة دواء فنلندية.
يف العام القادم بإمكان اإلستونيني أيضاً
رشاء الدواء من فنلندا بوصفات الدواء اإلستونية.
سوف يستمر التعاون فيام بعد مع السويد أيضاً.
قم باتباع اإلرشادات عىل صفحات .www.kanta.fi -

أرشيف بيانات املريض

البيانات بشأن عالجك ونتائج الفحص
ت ُخزن يف أرشيف بيانات املريض.
إذا منحت اإلذن (املوافقة) ،فإنه بإمكان
األطباء واملمرضات الذين يعالجوك يف كل فنلندا
مشاهدة بيانات املرض السابقة لديك.
هكذا تنتقل املعلومات املتعلقة بعالجك
بشكل أفضل ،وال تكون هناك حاجة للقيام
بتكرار إجراء الفحوصات.
بإمكانك من خالل خدمة أوماكنتا مشاهدة
بياناتك بخصوص املرض بسهولة.
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َمن لديه الحق يف استعامل بيانات املرض لديك؟

بيانات املرض املوجودة
يف أرشيف بيانات املرض
متاحة الستعامل فعاليات الرعاية الصحية
التي قامت بحفظ املعلومات.
تسليم البيانات إىل
فاعيل الرعاية الصحية اآلخرين
يتطلب إذن منك.

اإلذن يكون ساري املفعول بشكل دائم
ويتضمن جميع املعلومات املوجودة يف املنظومة
وبيانات املريض التي تم تخزينها فيها.
بإمكانك عىل كل حال تقييد
استعامل بياناتك باملنع.
بإمكانك إلغاء املوافقة أو املنع
لدى الرعاية الصحية أو من خالل أوماكانتا.

مخزون البيانات الشخصية ألوماكانتا

سوف يكون متاحاً يف خدمة كانتا
مخزون البيانات الشخصية ألوماكانتا.
مبساعدته ميكنك متابعة رفاهيتك
وتخزين البيانات املتعلقة برفاهيتك هناك.
بإمكان أن تخزن يف الخدمة عىل سبيل املثال
نتائج القياس لضغط الدم
ولسكر الدم والتقييامت بشأن األعراض
والفحوصات وخطط الرعاية والعالج الذاتية.

يُستعمل مخزون البيانات الشخصية
بتطبيق معني للرفاهية
تقبل به أوماكانتا.
تطبيق الرفاهية من املمكن أن يكون
يف الجهاز املتحرك (كالهاتف النقال ،الكمبيوتر اللوحي)
أو من املمكن أن يكون برنامج أو خدمة
تُستخدم بواسطة جهاز الكمبيوتر.
عىل سبيل املثال االستبيان بشأن تقييم األعراض
الذي يُستعمل من خالل متصفح اإلنرتنت.
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يف املستقبل من املمكن أن يستفيد من
بيانات مخزون البيانات الشخصية
املهنيون الذين يعالجوك أيضاً
من أجل دعم العالج ،إذا وافقت عىل ذلك.
عندما تكون الخدمة متاحة الستعامل الجميع،
بإمكانك قراءة إرشادات االستعامل بشكل أدق من:
kanta.fi/omatietovaranto

أرشيف بيانات الزبون للرعاية االجتامعية

خدمات العائالت التي لديها أطفال  -خدمات الذين هم يف سن العمل -
خدمات كبار السن
عالج املسكرات/املخدرات – خدمات اإلعاقة – الخدمات الحقوقية العائلية
– حامية الطفل
الفاعلون األوائل للرعاية االجتامعية
يقومون بتخزين مستندات الزبائن
يف أرشيف بيانات الزبون للرعاية االجتامعية.
ابتدا ًء من خريف عام  2018بإمكان الفاعلني
اآلخرين العامني والخاصني للرعاية االجتامعية
بالبدء يف استعامل األرشيف.
يف البداية تكون املستندات املخزنة يف األرشيف
متاحة الستعامل تلك الوحدة،
التي قامت بتخزينها.
فيام بعد تكون مستندات الزبون
متاحة الستعامل الفاعلني اآلخرين للرعاية االجتامعية
إذا تغري املكان الذي تتعامل معه.
من املمكن أن يشاهد بياناتك فقط
ذلك املوظف الذي يتعامل معك.
بإمكانك يف املستقبل أن تشاهد بنفسك أيضاً
بيانات الرعاية االجتامعية الخاصة بك
عىل خدمة أوماكانتا.
سوف نستعمل هذه الخدمة
يف سنة .2020
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كانتا بيانات الدواء
Lääketietokanta

كانتا بيانات الدواء تخدم
عىل وجه الخصوص املهنيني.
الخدمة تحتوي عىل معلومات عن الدواء،
الالزمة لوصف الدواء
أو الالزمة إلرسال الدواء،
كالبيانات عن سعر الدواء،
والتعويض
وعن األدوية القابلة للتبديل.
كانتا بيانات الدواء تضمن طرق للتعامل
متناسقة أثناء التعامل مع الدواء
وتجعل من املمكن العمل بجودة عالية.

كيالين
()Kelain

كيالين يناسب عىل وجه الخصوص االستعامل الخاص
لألطباء وأطباء األسنان.
حيث أنه من املمكن تحرير وتجديد الوصفات الطبية من خالله.

خدمات كانتا الجديدة

يتم تطوير خدمات كانتا بشكل مستمر.
يف بعض وحدات الرعاية الصحية
تستعمل األرشفة للبيانات القدمية للمرىض،
والتي تسهل من عملية
األرشفة التي يتطلبها القانون.
هذه البيانات من غري املمكن مشاهدتها
يف أوماكانتا.
إحدى أرشيفات بيانات املريض
يف الخدمة القادمة هو
أرشيف املواد املصورة.
تتم أرشفة مواد الصور يف الخدمة،
كصور األشعة السينية وصور التصوير املغناطييس.
أرشيف املواد املصورة مخصص الستعامل
األشخاص مهنيني الرعاية الصحية.
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تقرير الرعاية األولية يجلب إىل خدمات كانتا
مجموعة جديدة من املستخدمني.
الهدف هو تخزين يف خدمات كانتا
تقرير الرعاية األولية
كجزء من التقرير عن املريض.
يتم إعداد تقرير الرعاية األولية
عىل سبيل املثال يف اإلسعاف.
يُهدف للحصول يف أرشيف بيانات املريض
أيضاً عىل بيانات الرعاية الصحية بالفم
واملوجودة يف أوماكانتا أيضاً.
يشارك أيضاً الفاعلون الكبار يف املجال،
ومراكز عالج األسنان الصغرية
التي تبدأ يف استعامل الخدمة بالتدريج.

تجديد  -سويت ()Sote

خدمات كانتا تعترب من اآلن جز ًء مهامً
من الخدمات االجتامعية والصحية يف فنلندا.
مع تجديد الخدمات االجتامعية والصحية
يتوجب أن تعرب املعلومات
من فاعل إىل آخر ،وخدمات كانتا
تجعل ذلك ممكناً يف كل الدولة.
تجديد  -سويت ( )Soteيجلب أيضاً
شيئاً جديدا ً إىل خدمات كانتا.
التغيري األهم هم متعلق
بإمكانية املواطنني أن يختاروا بأنفسهم
مركز الخدمات االجتامعية والصحية واملستوصف الخاص بهم.
من املمكن االختيار يف املستقبل
من خالل أوماكانتا.
يتم تجريب االختيار يف جزء من الدولة
يف خريف عام .2018
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من أين أحصل عىل معلومات إضافية؟

omakanta.fi
kanta.fi
األسئلة الشائعةkanta.fi/ukk :
تقدم بردّك واسألkanta.fi/palaute :
وحدات الرعاية االجتامعية والصحية
الصيدليات

kanta.fi

تم إنشاء خدمات كانتا بالتعاون مع وزارة الرفاه االجتامعي والصحة (،)STM
مؤسسة الصحة والرفاهية ( )THLوخدمات كانتا لكيال ( )Kelaوفالفريا ( )Valviraومركز السجل السكاين.

