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Status: Definitief 

 

 إذن منك من أجل البرنامج الوطني للقاحات 

 معلومات حول منح األذونات المتعلقة بالبرنامج الوطني للقاحات 
 

 

نوفر الحماية لألطفال من األمراض الُمعدية الخطيرة.  (RVP)من خالل البرنامج الوطني للقاحات 

السحائية. يقوم المعهد الوطني الهولندي للصحة  مثل السعال الديكي والحصبة ومرض المكورات 

توفر مؤسسة الرعاية الصحية  (. RVPبتنظيم البرنامج الوطني للقاحات )( RIVMالعامة والبيئة )

اللقاحات في المنطقة. ويتم ذلك على سبيل المثال في مركز تقديم المشورة ( JGZلألطفال والشباب )

 رياضية.ورعاية األطفال أو في صالة األلعاب ال

 

سوف  (.RVPوفقًا للقانون، نحتاج إلى الحصول على إذن منك من أجل البرنامج الوطني للقاحات )

 نشرح لك هنا كيف يتم ذلك. 

 

 ( RVP)  إذنان للبرنامج الوطني للقاحات

 يتطلب القانون الحصول على إذن منك من أجل ما يلي:

 إعطاء اللقاحات.  -

المعهد الوطني  ( وJGZالرعاية الصحية لألطفال والشباب )تبادل البيانات بين مؤسسة  -

 . (RIVM) الهولندي للصحة العامة والبيئة

 

من المهم أن تعرف ما الذي تتعلق به األذونات. يُرسل المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة  

المعلومات الواردة ( دائًما منشورات مع دعوات الحصول على اللقاح. ومن خالل RIVMوالبيئة )

 في المنشور، يمكنك تحديد ما إذا كنت ستمنح اإلذن أم ال.

، سوف يقدم لك طبيب األطفال  ((JGZأثناء زيارة مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب 

والشباب أو الممرضة معلومات عن اللقاحات وما يمكنك توقعه. ويمكنك أيًضا طرح أي أسئلة قد  

 ك، سوف يطلب منك طبيب األطفال والشباب أو الممرضة إعطاء األذونات.تكون لديك. وبعد ذل

 

يمكنك إعطاء األذونات شفهيًا لطبيب األطفال والشباب أو الممرضة. ال يلزم أن توقع على هذه  

(. يمكنك تغيير  RVPاألذونات. وتكون األذونات صالحة لكل لقاحات البرنامج الوطني للقاحات )

كنت ترغب في ذلك. يمكنك تقديم هذا الطلب إلى مؤسسة الرعاية الصحية  قرارك في أي وقت، إذا

 داء سبب قرارك.(. وال تحتاج إلى إبJGZلألطفال والشباب )
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 من يمكنه إعطاء اإلذن؟ 

( إعطاء JGZفيما يتعلق باألشخاص الذين تطلب منهم مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )

 على عمر الطفل:األذونات، فإن ذلك يعتمد 

 سنة، نطلب اإلذن من الوالد )الوالدين(. 12بالنسبة لألطفال حتى عمر  -

سنة، نطلب اإلذن من الوالد   16سنة و 12ذين تتراوح أعمارهم بين بالنسبة لألطفال ال -

 )الوالدين( والطفل. 

 سنة، نطلب اإلذن من الطفل أيًضا.  16بدًءا من ُعمر  -

 يجب أن يتم ذلك بموجب القانون. 

 

(  JGZتبادل البيانات بين مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )ما الذي يتعلق به إذن 

 ؟(RIVM)والمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

هل أعطيت إذنًا للحصول على اللقاح وهل حصلت على اللقاح؟ إذًا، سوف تقوم مؤسسة الرعاية  

اح بدقة. تتعلق هذه البيانات باللقاح  ( بتسجيل بيانات الحصول على اللقJGZالصحية لألطفال والشباب )

 الذي تم إعطاؤه. وأين ومتى تم ذلك.

( هذه البيانات إلى المعهد الوطني الهولندي JGZتقدم مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )

(  RIVM(. ألن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )RIVMللصحة العامة والبيئة )

(. ومتابعة ما إذا كان البرنامج يتم تنفيذه  RVPالبيانات لتنسيق البرنامج الوطني للقاحات )يستخدم 

 بشكل صحيح.

 

( دائًما البيانات المتعلقة باللقاحات إلى المعهد JGZتقدم مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )

فإن مؤسسة الرعاية   . وإذا وافقت على ذلك،(RIVMالوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

( سوف تقدم بياناتك الشخصية إلى المعهد الوطني الهولندي للصحة  JGZالصحية لألطفال والشباب )

( بإعطاء JGZ(. ال يُسمح لمؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )RIVMالعامة والبيئة )

( وتاريخ الميالد BSNالبيانات الشخصية )االسم والعنوان ومكان اإلقامة ورقم خدمة المواطن )

( أواًل إذنًا JGZوالجنس( إلى جهات أخرى. حيث تطلب مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )

 منك من أجل ذلك.

 

يوفر تبادل البيانات المتعلقة باللقاح والبيانات الشخصية بين مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب 

(JGZو )المعهد الوطني الهولندي للصحة ا( لعامة والبيئةRIVM.العديد من المزايا ) 

 

( في تحسين حالتك  RIVMحيث يمكن أن يُساهم المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

 الصحية عندما يكون ُمحاًطا علًما باللقاحات التي حصلت عليها.

(  RIVMعلى سبيل المثال، سوف يرسل المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة ) -

 إليك تذكيًرا للحصول على اللقاح إذا لم تكن قد حصلت على هذا اللقاح بعد. 

يمكنك أيًضا بسهولة طلب قائمة بجميع اللقاحات التي حصلت عليها من المعهد الوطني  -

(. على سبيل المثال، إذا فقدت شهادة اللقاحات RIVMالهولندي للصحة العامة والبيئة )

للقاحات يكون ضروريًا أحيانًا للسفر في رحالت خارجية. ويمكن  الخاصة بك. حيازة قائمة ا

 أن يكون مفيدًا عند زيارة الطبيب )طبيب األسرة( أو المستشفى. 
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( أن يتحقق  RIVMباإلضافة إلى ذلك، يمكن للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة ) -

 لمناسب.دائًما مما إذا كنت قد حصلت على اللقاح المناسب في الوقت ا

( الصحة العامة للشعب فيما  RIVMويمكن أن يراقب المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

 ما يلي عن كثب: يتعلق ب

هل يوجد تفشي لمرض معٍد في هولندا؟ في حال حدوث ذلك، يمكن أن يعرف المعهد الوطني  -

بالحماية الحاصلين على   ( عدد األشخاص المتمتعينRIVMالهولندي للصحة العامة والبيئة )

اللقاح بالضبط. ومن هم هؤالء األشخاص. على سبيل المثال، يقوم المعهد الوطني الهولندي 

( بتقييم ما إذا كان المرض يمكن أن ينتشر في المجتمع.  RIVMللصحة العامة والبيئة )

ة الناس وأيًضا تقييم ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات. على سبيل المثال، من خالل دعو

 للحصول على اللقاح )أو جرعة إضافية من اللقاح(.

( جودة البرنامج  RIVMبجانب ذلك، يُراقب المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة ) -

(  RIVM(. ويتحقق المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )RVPالوطني للقاحات )

 جيدة للسكان في هولندا وإلى متى تستمر هذه الحماية. مما إذا كانت اللقاحات توفر حماية 
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تبادل البيانات بين مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب  مزيد من المعلومات حول إذن 

(JGZ( والمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )RIVM  ) 

 

( مع المعهد الوطني JGZلألطفال والشباب )ما هي البيانات التي تتبادلها مؤسسة الرعاية الصحية 

 ؟ (RIVM)الهولندي للصحة العامة والبيئة 

هل حصلت على لقاح؟ في هذه الحالة، يمكن أن تقدم مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب 

(JGZ دائًما البيانات التالية المتعلقة باللقاح إلى المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة ) والبيئة

(RIVM:)أيًضا دون الحصول على إذن منك بذلك( ) 

( وما هو  JGZما هو نوع اللقاح الذي أعطته لك مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب ) -

 المرض أو األمراض التي يحمي منها اللقاح. 

 رقم دفعة إنتاج اللقاح.  -

 ( اللقاح. JGZ)التاريخ الذي أعطتك فيه مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب  -

( التي أعطتك اللقاح، والفرع الذي  JGZاسم مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب ) -

 مركز تقديم المشورة ورعاية األطفال.  حصلت فيه على اللقاح. على سبيل المثال،

مؤسسة  إذا كنت قد أعطيت اإلذن بتبادل البيانات المتعلقة باللقاح والبيانات الشخصية، فسوف تقدم 

البيانات المتعلقة اللقاح والبيانات الشخصية )االسم  ( JGZالرعاية الصحية لألطفال والشباب )

وتاريخ الميالد والجنس( إلى المعهد الوطني ( BSNوالعنوان ومكان اإلقامة ورقم خدمة المواطن )

ة معالجة يمكنك قراءة مزيد من المعلومات عن كيفي(. RIVMالهولندي للصحة العامة والبيئة )

للبيانات الشخصية في بيان الخصوصية  ( RIVMالمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

(Privacyverklaring RIVM | RIVM). 

 

لبيانات المتعلقة باللقاح والبيانات  ما هي التبعات المترتبة على إعطاء أو عدم إعطاء إذن لتبادل ا 

 الشخصية؟ 

، ولكن ليس لتبادل البيانات  (RVPيمكنك إعطاء إذن إلعطاء لقاحات البرنامج الوطني للقاحات )

وفي هذه الحالة، لن يعرف المعهد الوطني الهولندي للصحة  المتعلقة باللقاح أو البيانات الشخصية.

( اللقاح الذي حصلت عليه. وعندئذ سوف تتحمل أنت مسؤولية أكبر فيما يتعلق RIVMالعامة والبيئة )

بمتابعة المعهد للقاحات التي تحصل عليها. وتتمثل هذه المسؤولية في االحتفاظ بشهادة اللقاحات وعدم  

( بتحديث JGZعليك التأكد من قيام مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )فقدها. وعندئذ يجب 

 شهادة اللقاحات بشكل صحيح عند أخذ كل لقاح. 

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول التبعات المترتبة على إعطاء اإلذن أو عدم إعطائه لتبادل  

 .جدول أدناه( في الRVPالبيانات من أجل البرنامج الوطني للقاحات )

  

https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-rivm
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 عدم الموافقة على إعطاء اإلذن  الموافقة على إعطاء اإلذن 

 التبعات المترتبة عليك أنت نفسك 

يُتابع المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة  

( أوال بأول اللقاحات التي RIVMوالبيئة )

حصلت عليها والتي لم تحصل عليها بعد. وال  

 بنفسك. تحتاج إلى متابعة ذلك 

ال يمكن أن يتابع المعهد الوطني الهولندي 

( اللقاحات RIVMللصحة العامة والبيئة )

التي حصلت عليها والتي لم تحصل عليها بعد. 

بع أنت ذلك بنفسك أو وعندئذ يجب أن تتا

مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال  بالتعاون مع

 (. JGZوالشباب )

اللقاحات، إذا لم تكن قد حصلت على أحد 

فسوف تتلقى تذكيًرا من المعهد الوطني  

(  RIVMالهولندي للصحة العامة والبيئة )

للحصول عليه. ويمكنك التحقق مما إذا كان هذا  

 التذكير صحيًحا.

سوف تتلقى تذكيًرا للحصول على اللقاح من  

المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

(RIVM)هذا   ، حتى إذا كنت قد حصلت على

من  بالفعل. وبالتالي، تحقق بنفسك أواللقاح 

خالل مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال 

( مما إذا كان هذا التذكير JGZوالشباب )

 مناسبًا أم أنك حصلت على اللقاح بالفعل.

يمكنك بسهولة طلب الحصول على قائمة 

اللقاحات من المعهد الوطني الهولندي للصحة  

على سبيل المثال، إذا   (.RIVMالعامة والبيئة )

فقدت شهادة اللقاحات الخاصة بك. حيث إن 

حيازة قائمة اللقاحات يكون ضروريًا أحيانًا  

للسفر في رحالت خارجية. ويمكن أن يكون 

مفيدًا عند زيارة الطبيب )طبيب األسرة( أو  

 المستشفى. 

ويجب عليك االحتفاظ بشهادة اللقاحات في 

ات متاحة لدى مكان آمن. ال توجد قائمة لقاح

المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

(RIVM يمكنك أن تستفسر لدى مؤسسة .)

(  JGZالرعاية الصحية لألطفال والشباب )

عن اللقاحات التي حصلت عليها. ولكن ذلك  

 عادة ال يكون سهالً جدًا. 

تحرص مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال 

اللقاح ( على أن تحصل على JGZوالشباب )

المناسب في الوقت المناسب. يتحقق المعهد  

الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

(RIVM  دائًما بعد ذلك مما إذا كانت األمور )

 قد سارت على ما يُرام. 

تحرص مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال 

( على أن تحصل على اللقاح JGZوالشباب )

المناسب في الوقت المناسب. ال يمكن أن 

تحقق المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة  ي

( بعد ذلك مما إذا كانت  RIVMوالبيئة )

 األمور قد سارت على ما يُرام.

هل هناك شيء ليس على ما يُرام فيما يتعلق  

باللقاح الذي حصلت عليه؟ في هذه الحالة،  

سوف يتصل بك المعهد الوطني الهولندي 

إذا ( مباشرة RIVMللصحة العامة والبيئة )

 لزم األمر. وهذا مهم لسالمتك. 

هل هناك شيء ليس على ما يُرام فيما يتعلق  

باللقاح؟ في هذه الحالة، لن يعرف المعهد 

الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

(RIVM .أنك حصلت على هذا اللقاح )

وسوف يتعين على مؤسسة الرعاية الصحية  

وغالبًا ( االتصال بك. JGZلألطفال والشباب )

 ما يستغرق ذلك وقتًا أطول.
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 التبعات بالنسبة لكل هولندا

يمكن أن يتابع المعهد الوطني الهولندي للصحة  

( عن كثب عدد األطفال RIVMالعامة والبيئة )

 ومن منهم حاصل على اللقاح ويتمتع بالحماية.

يكون المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة   

لى متابعة عدد  ( أقل قدرة عRIVMوالبيئة )

األطفال ومن منهم حاصل على اللقاح ويتمتع  

 بالحماية.

هل يوجد تفشي لمرض معٍد في مكان ما في  

هولندا؟ في هذه الحالة، يمكن أن يحسب المعهد  

الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

(RIVM  بشكل جيد احتمالية انتشار هذا )

زم  المرض. واتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا ل

األمر. على سبيل المثال، من خالل دعوة الناس  

في تلك المنطقة للحصول على اللقاح )أو جرعة 

 إضافية من اللقاح(.

إذا ظهر مرض معدي، فإن قدرة المعهد 

الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

(RIVM ) قدرة على حساب احتمالية انتشار

المرض تكون أقل. واتخاذ إجراءات أقل  

فًا للفئات الصحيحة. وفي هذه الحالة، قد  استهدا

يدعوك المعهد الوطني الهولندي للصحة  

للحصول على لقاح  (RIVMالعامة والبيئة )

 ال تحتاجه أو جرعة لقاح ال تحتاجها.

يمكن أن يُراقب المعهد الوطني الهولندي للصحة  

( جودة البرنامج الوطني  RIVMالعامة والبيئة )

كثب جودة. ويتحقق المعهد  ( عن RVPللقاحات )

الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة 

(RIVM  مما إذا كانت اللقاحات توفر حماية )

جيدة للسكان في هولندا وإلى متى تستمر هذه  

الحماية. هذه المعلومات مهمة لتحسين البرنامج 

 (.RVPالوطني للقاحات )

تكون قدرة المعهد الوطني الهولندي للصحة  

( على مراقبة جودة  RIVMلبيئة )العامة وا

( عن كثب  RVPالبرنامج الوطني للقاحات )

أقل. وتقل قدرة المعهد الوطني الهولندي 

( على التحقق  RIVMللصحة العامة والبيئة )

مما إذا كانت اللقاحات توفر حماية جيدة للسكان  

 في هولندا وإلى متى تستمر هذه الحماية.

 

المعهد الوطني  ت الُمتعلقة باللقاح والبيانات الشخصية المتوفرة لدىمن يمكنه االطالع على البيانا

 ؟ (RIVMالهولندي للصحة العامة والبيئة )

االطالع  ( RIVMيمكن لعدد قليل فقط من موظفي المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

( الذين سوف يعطونك  RVPالبرنامج الوطني للقاحات ) . على سبيل المثال، موظفوعلى البيانات

 قائمة اللقاحات إذا طلبت ذلك. 

 

هل يتم استخدام البيانات المتعلقة باللقاح والبيانات الشخصية ألغراض البحث العلمي بواسطة المعهد 

 ؟(RIVMالوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

( البيانات المتعلقة باللقاح والبيانات RIVMالعامة والبيئة )يستخدم المعهد الوطني الهولندي للصحة  

الشخصية فقط ألغراض البحث العلمي لتنفيذ مهام قانونية. على سبيل المثال، للتحقق مما إذا كان يتم 

 ( بشكل صحيح.RVPتنفيذ البرنامج الوطني للقاحات ) 

ستخدام البيانات دون الكشف عن هوية وفيما يتعلق باألبحاث العلمية األخرى، يُسمح للباحثين فقط با

أصحابها. وذلك يعني أن الباحثين ال يتلقون أي بيانات شخصية. ونادًرا جدًا ما يكون من الضروري 

استخدام البيانات الشخصية إلجراء بحث ما. وفي هذه الحالة سوف نطلب منك إذنًا إضافيًا قبل القيام 
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 إذا لم تكن ترغب في إعطاء اإلذن. بذلك. ويمكنك دائما رفض إعطاء هذا اإلذن 

 في كل الحاالت، لم يُسمح بأن تؤدي نتائج األبحاث إلى التعرف على هوية األشخاص.

 

 ما هي مدة االحتفاظ بالبيانات؟ 

عاًما بعد  20( بتخزين البيانات لمدة تصل إلى JGZتقوم مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )

( بتخزين  RIVMويقوم المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )آخر تواصل مع المريض. 

عاًما أخرى على األقل. يجب أن يتم ذلك بموجب   15عاًما وبعد ذلك لمدة  18البيانات حتى سن 

 القانون.

 

 هل يمكنك إزالة بياناتك؟

وفقًا للقانون، يجب أن (. JGZال يمكنك إزالة بياناتك من مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )

 ( بيانات المرضى. JGZتخزن مؤسسة الرعاية الصحية لألطفال والشباب )

(. يجب  RIVMيمكنك إزالة بياناتك الُمخزنة لدى المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

قسم ( ) RIVMعليك االتصال بأحد المكاتب اإلقليمية للمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )

 . ((DVPتوفير اللقاحات وبرامج الوقاية )

 

 معلومات عن الحقوق في قطاع الرعاية الصحية 

موقع  على ال المعلومات حول حقوقك في قطاع الرعاية الصحيةيمكنك العثور على مزيد من 

 .اإللكتروني للحكومة الوطنية

 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/contact/dvp-dienst-vaccinvoorziening-en-preventieprogrammas
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/contact/dvp-dienst-vaccinvoorziening-en-preventieprogrammas
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy



