
 محترم اطالعاتی برای والدین

eNewborn چیست؟ 

eNewborn  ( مربوط به نوزادانها اطالعات )پایگاه داده یک پایگاه 

نوزادان در سراسر جهان است. هیچ کدام  مراقبت از در بخش های بستری

نمی باشند. این  ) نوزاد(قابل شناسایی eNewbornاز اطالعات موجود در 

در  فردی  اتیاطالعبه این معناست که نمی توان از پایگاه داده ها، 

در کالج امپریال لندن،  eNewbornمورد نوزادان کسب کرد. دفتر مرکزی 

  .، قرار داردیکی از ده دانشگاه برتر جهان

eNewborn انگلستان یقاتیاخالق تحق یمل سیتوسط سرو 

 UK National Research Ethical Service (LO/1046/20)مرجع  

بهبود  جهتحفاظت از داده ها و  یقاتیتحق نیوانکارگیری قبه  در   

توسط مقامات  نیهمچن eNewbornشده است.  دییمراقبت از نوزادان تأ

شده است. کالج  دییشبکه نوزادان مشارکت کننده تأ ای بخشهر  یمل/یمحل

و مسئول مراقبت از  eNewborn های کنترل کننده داده ،لندن الیامپر

تمامی از آنها است.  حیداده و استفاده صح گاهیاطالعات موجود در پا

 کردهحفاظت کودک شما را  یداده ها، لندن الیکالج امپر شاغل درافراد

. دکنن یم یرویپ یخصوص میحفظ حر نیدارند و از قوان ینگه م امنو 

  .می شودارائه  ریزدر  eNewbornدر مورد  یشتریاطالعات ب همچنین

 ؟، داده جمع آوری می کنیمeNewborn یبراما  چرا 

است. محققان ارشد و  ماریمراقبت از بو ارتقاء  بهبود eNewborn هدف

انجام مطالعات از  یبرای الملل نیب اتیقیتحق های گروه یاعضا ریسا

eNewborn جهتتوانند  یافراد و سازمانها م ریکنند. سا یاستفاده م 

خود را   درخواست یالملل نیب یقاتیبه گروه تحق، eNewbornاستفاده از 

در و  در راستای منافع نوزاداندرخواست  در صورتی که. ارئه کنند

و اگر باشد کنند  یم افتیدرآنها  که  ییمراقبت ها نتیجه، جهت بهبود

از  نانیاطم حصول یالزم را برا یقانون یها هیدییتمام تأ انیمتقاض

 یاست و استانداردها یاستفاده از داده ها در جهت منافع عموم نکهیا

 یالملل نیب اتیقیگروه تحقد، به دست آورند، نکن یم تیرا رعا یاخالق

 تائید شده د. به محققان نده یمجوز مها  ستبه این نوع از درخوامعموالً 

داده ها را در  لیو تحل هیشود تا تجز یاجازه داده م قانونیبصورت 

نتقال در داده ها نباید گونه ا چیامن انجام دهند. هو یمجاز طیمح کی

به خارج از کالج  می توانند لیو تحل هیتجز جیفقط نتا صورت گیرد و

  لندن منتقل شود. الیامپر

 نوزاد شما یسالمت یداده ها

 یبستگدریافت می کند،  در بخش نوزادان  د شما یی که نوزاها مراقبت

ی مکتوب دارد که پرستاران و پزشکان در پرونده ها ینیبه اطالعات بال

مادر  مربوط به  اتیاطالعات شامل جزئ نیکنند. ا یثبت م یکیو الکترون

و  یافتیدر ی، مراقبت هااو  ی پزشکیها صی، تشخ مانیمانند نوع زا

از  راقبتم ند نتوا یداده ها م نیاست. ا او  مربوط به نوزاد جینتا

 ارتقاءنوزادان در بخش های مانند کمک به  ،گرید ینوزاد را از راه ها

از  تیمراقبت از نوزادان و حما دیجد یروش ها ارزیابی و  آنهاکار 



بهبود مراقبت، مشارکت در  اقداماتاز  یکید. نخانواده ها بهبود بخش

ما می دهیم که شرح   متعاقبا ست. ، اeNewborn یالملل نیب یهمکار

 ، از نوزادان یمراقبت اقدامات بهبود جهت نوزاد شما یداده ها از چگونه

 . استفاده می کنیم   eNewborn قیاز طر

 ست؟یچ eNewbornهدف 

این که ما و   مراقبت از نوزاداننحوه  ارزیابی  جهت eNewbornاز  ما

از کشورها  یاریمراقبت در بسنحوه   سهیمقا ،چه کار می خواهیم بکنیم

( و توسعه  Benchmarkingو ارزیابی با استفاده از روش های) بخش هاو 

 ی( استفاده مقیمراقبت از نوزادان )تحق و ارتقاء   دیجد یروشها

 .مینک

 

 

 از داده ها محافظت می کنیم؟چگونه 

داده ها را به صورت  ،شبکه ای مارستانیدر هر ب یمحل سرپرست

محل لندن ،  الیامن به کالج امپر ستمیس کیبا استفاده از  یکیالکترون

 نهو  نه نام بیمار در داده ها ،کند. ی، ارسال مeNewbornقرارگیری 

 ای، که ممکن است شما خیتار ایتولد ، آدرس  خیمانند تار یاطالعات

 یمحل مارستانیسرپرست ب، درج نشده است. کند یینوزاد شما را شناسا

نمی توانند در از نوزادان  کی چیکه ه به همه این اطمینان را می دهد

 .شوند ییشناسا آن

 درج نکنم؟ eNewbornدر  را توانم اطالعات نوزادم یم ایآ

 نوزاداطالعات  مختارید کهحفاظت از داده ها، شما  یمقررات عموم طبق

کودک  یمعناست که داده ها به این نی. ادرج نکنید eNewbornدر را خود 

کند.  ینم مشارکت eNewborn در  مورد نظر  از اهداف کی چیه ، درشما 

 eNewborn بامرتبط  هایبخش در که  یمربوط به تمام نوزادان یداده ها

مگر  درج می گردند،در این پایگاه به طور معمول  ،بستری می شوند 

امتناع کنند. گنجاندن اطالعات مربوط به هر  از این کار نیوالد نکهیا

ها و مطالعات  یابیها، ارز یزیتمام مم نکهیاز ا نانینوزاد با اطم

، به حداکثر ندناز نوزادان حمایت ک می توانند یبه درست یقاتیتحق

نوزاد خود را  یداده ها دیستین لیکند. اگر ما یکمک م ایرساندن مزا

نوزادان محل  بخشاز کارکنان  یکی، لطفًا به دیقرار ده eNewbornدر 

دستورات اقدامات الزم جهت عدم . آنها دینوزاد خود اطالع ده ینگهدار

 را انجام می دهند.  eNewbornدر  اطالعات نوزاد شما درج

 ست؟یچ eNewbornمن در مورد  یانتخاب ها

بخش از اطالعات مربوط به نوزاد خود را که  یکپ کی دیتوان یم شما

برای این .دیکند، درخواست کن یارسال م eNewbornبه  ،شما اننوزاد

که محل مراقبت نوزاد  نینوزادا بخشاز کارکنان  یکیلطفًا از  منظور 

 لیدر هر زمان، بدون ذکر دل دیتوان ی. شما مدرخواست کنید شما است ، 

 ، عملخود  نوزاد از یمراقبتاقدامات  ی برهیچ گونه تاثیرو بدون 



اطالعات . ما هرگونه دیمتوقف کنرا  eNewbornبه دتان ارسال اطالعات نوزا

 .میکن یحفظ م را eNewborn پیش درج شده دراز 

 eNewborn یحقوق یمبان

، با استفاده از این ظرفیت دانشگاه است و  کیلندن  الیامپر کالج

 ، مراقبتسالمتی  ارتقاء  در راستای قاتیانجام تحق جهت یاطالعات شخص

سازمان  کیبه عنوان  ،لندن الی. کالج امپرشوند یو خدمات استفاده م ها

مطمئن شود که  یهنگام استفاده از اطالعات شخص دی، بادولتیبا بودجه 

و مراقبت  مرتبط با سالمتی  قاتی. تحقاین کار به نفع عموم باشد

از  یرویامر با پ نیباشد. ا یمنافع عموم راستایدر  دیبا بیماران

و با  یو مراقبت اجتماع سالمت قاتیتحق درانگلستان  های استیچارچوب س

اطالعات  ونیسیدفتر کم یها ییها و راهنما هیو توص قانون تیرعا

 .تحقق پیدا می کندانگلستان 

 یالملل نیب داده هایانتقال 

انتقال داده  ،نیبنابرا .اروپا است یخارج از منطقه اقتصاد انگلستان

 بخش یحفاظت از داده ها نیلندن مطابق با قوان الیها به کالج امپر

کشور است. در صورت لزوم،  قرارداد اشتراک داده با /ینوزادان محل

 دییمورد تأ که ی استاندارد قرارداد یشامل بندها، لندن الیکالج امپر

 هااز نحوه پردازش داده  شمامنعقد میگردد تا  ،است اروپا ونیسیکم

 اطمینان حاصل کنید  .

 چه اقداماتی جهت طرح شکایت الزم است؟

کالج لندن در مورد نحوه  الیامپر هیعل تیشکاطرح به  لیصورت تما در

 لیمیا قی، لطفًا از طرشما  یشخص یبرخورد با داده ها

(dpo@imperial.ac.ukتلفن ، )(+3502 7594 20 (0) 44)  کالج  الیبا مسئول امپر

 ,Imperial College London): یپستشکایت خود را به آدرس  ای دیریلندن تماس بگ

Data Protection Officer, Faculty Building Level 4, London SW7 2AZ) .ارسال کنید 

کالج  دیکن یفکر م ای دیستین یراض ی که دریافت می کنید،اگر از پاسخ

پردازش  ستین یکه قانون یشما را به گونه ا یشخص یداده ها الیامپر

 Information Commissioner’s (ICOاطالعات ) ونیسیبه دفتر کم دیتوان یکند، م یم

Office دیکن تیشکا .ICO قبل از اینکه آنها را درگیر  کند که یم هیتوص

مسائل را با کنترل کننده داده )کالج  ی کنید خودتانسع ماجرا کنید،

 حل کنید.لندن(  الیامپر

، لطفاً با سرپرست دیکن تیخود شکاان فرزند نوزاد بخشاز  دیخواه یم اگر

 .دیریبگ تماس یمحل

 رم؟یتماس بگ یبا چه کس شتریاطالعات ب یبرا

 دیخواه یبوده باشد. اگر م دیشما مف یاطالعات برا نیا میدواریام

 لیمیا enewborn@imperial.ac.ukلطفًا به  دیبدان شتریب eNewbornدرباره 

از کارکنان بخش نوزادان  یکی ازآنها را ، لطفًا در صورت داشتن هر نوع سوال .دیبزن

 .دیخود بپرسند زفر


