
 

English  Arabic/ العربية 

How the NHS handles your personal 
health information 

مع  NHSة الوطنية هيئة الخدمات الصحي  تعامل تكيف 

 ةخصي  ة الش  معلوماتك الصحي  

 

The NHS will only share your personal health 
information in a lawful and fair manner. 

 Your personal health information is information about your health 

that identifies you. It’s also called personal health data. 

 Your local NHS Board and your GP surgery are usually the main 

organisations that will hold and be responsible for your personal 

health data. Other organisations such as your dentist, your 

community pharmacy or social care services may also hold some 

of it. These organisations are called “data controllers”. 

 Your health records contain information about health, medications 

and any care or treatment you have received. Records are written 

on paper, held on computer or both. 

 The NHS uses your information to provide the care and treatment 

you need. It adds to your health records every time you get care or 

treatment. When your care is provided jointly by the NHS and local 

authorities the NHS may share relevant information with other 

 والنزيهة .بالطرق القانونية إال  ة الشخصية معلوماتك الصحي   NHSهيئة  نشرتلن 

o   تك. د هوي  تحد  وتك صح   تخص  ة هي معلومات ة الشخصي  معلوماتك الصحي

 ة.ة الشخصي  أيًضا بيانات الصح   ايطلق عليهو

o هيئة الخدمات الصحية الوطنية مجلس  ونيک ما دةعاوNHS Board 

 تسساؤلما يه  GP surgeryالعام وعيادة طبيبك كب صلخااالمحل ي 

 هيئاتقد تحتفظ و.  ةخصي لش ا ةلصحي ا كبيانات نع المسؤولة  ئيسيةر  لا

عاية الر   تأو خدما مجتمعك المحلي ةأو صيدليأخرى مثل طبيب أسنانك 

 البيانات".مراقبة "وحدات  ـب الهيئاتى هذه تسم  واالجتماعية ببعضها. 

o   رعاية  وأي  وأدوية  ةة على معلومات حول الصح  التك الصحي  تحتوي سج

 ور أعلى الكمبيوت حفظها أو كتابة السجالت على الورق عالج تلقيته. يتم  وأ

 كليهما.

o هيئةستخدم ت NHS   ذي تحتاجه. عاية والعالج ال  معلوماتك لتوفير الر

ة تحصل فيها على مر   ة في كل  إلى سجالتك الصحي   معلومات وتضيف

 العالج. وعاية أالر  

o هيئة قومت دق NHS صألشخاا مع لةلص ذات ا تماولمعلا بمشاطرة 

 ةالجتماعي ا تمادلخا كلذ في بما ، كعايتر في نکيرلمشاا نيرآلخا

 نم ركمشت لبشک ة لكعاير  ال ميدتق م  يت مادعن، المحلي خدمات المجتمعو

قة المعلومات المتعل   مشاطرة يتم  فإن ه  .لمحلي ةا تاطلس لوا NHS هيئة لقب

 برعايتك فقط.
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people involved in your care, including social work and community 

services.Only information that is relevant to your care will be 

shared. 

 Usually the NHS will not share your personal health data with, say, 

a relative or friend without your permission – unless it is in your 

best interest or you are unable to give consent yourself. 

 The NHS uses and shares information for a variety of lawful 

reasons, including: 

 To help improve the public’s health and NHS services, or to 

check that money has been spent properly. The NHS uses 

relevant information about you, your health and the 

healthcare services you have used 

 For training and research. 

 To investigate or prevent a serious crime, or to protect a 

child or vulnerable adult from harm. 

 Wherever possible, information that identifies you is removed for 

these purposes. Whenever your personal information is shared, 

the NHS will only share the minimum data required, and will share 

data only in compliance with the law.  Sometimes this will require 

your consent. 

 

 

 

o هيئةقوم ت ال NHS  ة بك  ةلشخصي ا ةلصح ا تبيانابمشاطرة عادة الخاص 

إال  إذا كان ذلك في  ،كمنإذن  دونب للمثاا لسبي علی قيدصوأ بيرق مع

 .كبنفس فقةوالما ءاطعإيكن بإمكانك لم أو  مصلحتك

 

 تستعمل هيئة ال NHS وتشاطر المعلومات ألسباب قانونية مختلفة بمافي

 ذلك:

o  ة العمومية وخدمات هيئة ال ،  NHSللمساعدة في تحسين الصح 

 .كان قد تم  استعمال األموال بطريقة مناسبة أو لمراقبة ماإذا

تك  NHSتستعمل هيئة ال  المعلومات الخاصة بك وبصح 

 والخدمات الصحي ة ال تي استعملت 

o .ألسباب الت دريب واألبحاث 

o لحماية ، أوالمنع من حدوثها أو رةيطخ يمةرج في قللت حقي 

ن هم في وضعي ة هشة كبار السن   أوألطفال ا  ذىألا نم مم 

 هيئة قوم تسوف وNHS لهذه  تكد هوي  إزالة المعلومات التي تحد  ب

لدى مشاركتها  NHS وستقوم هيئة ال ذلك. ما أمكنكل  األغراض 

 البيانات المطلوبة فقط  وفقًا للقانون فقطبمعلوماتك بمشاطرة أدنى حد  من 

 .بذلك منك إعطاء إذن األمر بطل  تيوقد 

 

  حدأ تخبرأن  فينبغي، بياناتكمشاطرة   لحو سئلةأ ةي أ لديك كانتإذا 

ه ال توجد حاجة أن  بإذا كنت تعتقد و. برعايتك المعني NHS هيئة فيموظ 

 فيمكنك االعتراض. ،معلوماتك لمشاطرة
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 If you have any questions about your information being shared, 

you should tell a member of the NHS staff involved in your care. If 

you believe there is no need to share your information, you can 

object. 

Your privacy rights 

 You have the right to know if your personal health data is being 

used across NHS Scotland 

 You have the right to see and have a copy of your health records 

at no charge 

 You have the right to have your data kept up to date and corrected 

as appropriate 

 ةحقوقك في الخصوصي  

  من  ةة الشخصي  ما إذا كان يتم استخدام بياناتك الصحي  لديك الحق في معرفة

 NHS Scotland طرف

   ة والحصول عليها دون مقابللديك الحق في رؤية نسخة من سجالتك الصحي 

 كل المناسبتحديث بياناتك وتصحيحها بالش   أن يتم   لديك الحق في 

 إليهاالبيانات التي لم تعد هناك حاجة  مسح لديك الحق في طلب 

  حول بياناتك اقلق أن تبديلديك الحق في 

 هم في الحفاظ جبابو ايلتزموأن  ةلصحي ا عايةلر ا مهنيي من تتوقعأن  يمكنك

 السرية على

 .ة في القانونمعظم الحقوق شروط خاص  يلحق 

الع على ط  يرجى اإل ، ة بكة الخاص  حول حقوق الخصوصي   من المعلومات مزيدلل

 Information  ض المعلوماتة لمكتب مفو  المواقع اإللكتروني  
Commissioner’s Office،(https://ico.org.uk/your-data-
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 You have the right to ask for data no longer needed to be erased 

 You have a right to raise a concern about your data 

 You can expect health care professionals to abide by their duty of 

confidentiality 

Most rights come with specific conditions in the law. 

Find out more about your privacy rights, please see the websites of the 

Information Commissioner’s Office, (https://ico.org.uk/your-data-matters/),  

NHS inform and your local NHS Health Board. 

If you are not happy with anything written in your records, first speak to a 

member of the NHS staff providing your care. 

matters/)، وNHS inform مجلس وNHS Health Baord ي الخاص  حل  الم

 .بك

في أحد موظ   معالً ث أو  فتحد  ، التكشيء مكتوب في سج   إذا لم تكن راضيًا عن أي  

 عاية.الر  مون لك ذين يقد  ال   NHS هيئة

For more information 

You can find plenty of information on the NHS inform website about: 

 NHS Scotland 

 how the NHS handles your personal health information  

 how to see your health records 

 confidentiality when using the NHS 

 معلوماتلمزيد من الل

 حول: NHS informموقع في بإمكانك أن تجد معلومات كثيرة 

 NHS Scotland 

  هيئة تعامل تكيفNHS   ةمع معلوماتك الشخصي 

   الصحية التكلع على سج  كيف تط 

   خدمات استعمال لدى ة السريNHS  

   خدمة بمعلوماتك معاآلمن االحتفاظ SPIRE ،Scottish Primary 

Care Information Resources 

   إلى اإلدارة انشغالك حول بياناتكتصِعد  وأم شكوى كيف تقد 

   غارمعلومات للص 

 حماية البيانات  ومسؤولData Protection Officers لدى NHS 

Scotland 
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 keeping your information safe with SPIRE, the Scottish Primary 

Care Information Resource 

 how to make a complaint or escalate concerns about your data 

 information for young people 

 Data Protection Officers in NHS Scotland 

 your privacy rights on ico.org.uk 

You can also get this information from GP and dental surgeries, hospitals 

and other places where you get NHS care. Or you can ask your local 

NHS Board for a copy of this leaflet, phone the NHS inform helpline on 

0800 22 44 88 or look on the internet: www.nhsinform.scot 

Contact NHS inform for information in other languages and formats. 

  على موقعحقوقك في الخصوصية ico.org.uk 

 

وعيادات  GPطبيبك العام عند  يمكنك أيًضا الحصول على هذه المعلومات منو

 وأ.  NHSهيئةمن  ةاألسنان والمستشفيات وأماكن أخرى تحصل فيها على رعاي

 وأ، ةشرلن ا هذه من نسخة لديكالمحل ي   NHS Boardمجلس من تطلبأن  يمكنك

 ،0000884400 قملر ا على  NHS inform ب ص  لخااستعالم اال بخط  صلت ا

 www.nhsinform.scot  على  إلنترنتاتطل ع في وأ

 أخرى. صيغللحصول على معلومات بلغات و NHS inform ـب االتصاليرجى 

The security of your data matters to us 

NHS staff, data-sharing partners and subcontractors are trained in how to 

safely handle your information. The NHS is required to comply with Cyber 

Essentials® and best practice in information security standards, such as 

the ISO 27001. 

 نهتم بقضية أمن بياناتك

البيانات والمقاولين  ونتبادلال ذين ي والش ركاء NHS  هيئة فيتدريب موظ   يتم  

أن  NHSهيئة ويقتضي األمر من عامل مع معلوماتك بأمان. على كيفية الت   الفرعي ين

لمكافحة الهجمات اإللكترونية   ®Cyber  Essentials مشروع توافق معت

 .ISO 27001مثل فضل الممارسات في أمن المعلومات، معايير أو

الخاصة بأمن نظم الشبكات والمعلومات  8000لمعايير عام   NHS تمتثل هيئة

NIS .للتأكد من أن المعلومات محفوظة بشكٍل آمن 

 صل بناات  
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The NHS complies with the standards of The Security of Network and 

Information Systems (NIS) Regulations 2018 to ensure information is held 

securely. 

Contact us 

The contact details of your local Data Protection Officer are available on 

the websites of your NHS Health Board, hospital and NHS inform. 

www.nhsinform.scot/data-protection. 

Produced by NHS Scotland 

 Data Protectionلمحليا تلبياناا حماية لؤبمس ةلخاص ا لصاالت ا لتفاصي

Officer   مجلسب ةلخاص ا نيةروإللکتا قعوالما علیمتوفرة NHS Health 

Board والمستشفى وNHS inform. 

www.nhsinform.scot/data-protection. 
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