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Інформація про Норвезький реєстр якості для ВІЛ інфікованих (NORHIV)  

Протягом наступних кількох днів ви отримаєте запит на електронну згоду через Helsenorge для 

Норвезького реєстру якості ВІЛ (NORHIV). Також є можливість підписати згоду фізично та за 

бажанням доставити її у свій відділ. Отже, ось інформація про те, що ця згода означає:  

Норвезький реєстр якості для ВІЛ  інфікованих осіб – це національний реєстр медичної якості та 

досліджень, який збиратиме інформацію про осіб, які живуть з ВІЛ інфекцією і які проходять 

спостереження в спеціалізованій медичній службі. У Норвегії існує кілька медичних реєстрів. 

Метою реєстрів є поккращення лікування та пропозицій для кожного окремого пацієнта. Ви 

отримаєте таке ж гарне ставлення, на яке маєте право, навіть якщо відмовитесь брати участь в 

даній програмі. Вся інформація в реєстрі деідентифікована.  

Реєстр якості (NORHIV) сприятиме забезпеченню якісної та єдиної діагностики, лікування та 

подальшого спостереження. Ми хочемо досягти цього шляхом:  

• поглиблення знань про виникнення, лікування, розвиток та наслідки діагностики ВІЛ та 

будь-яких інших захворювань. 

• використання данних з реєстру для покращення пропозиції лікування. 

• об'єднання даних реєстру та даних з інших реєстрів здоров'я, щоб зрозуміти будь-який 

зв'язок між ВІЛ-інфекцією та іншими захворюваннями. 

Що означає дана згода?  

• Ваша згода необхідна для того, щоб інформація про вас була зареєстрована та використана 

в реєстрі NORHIV. 

• У будь-який час ви можете побачити, яка саме інформація про вас зареєстрована в реєс трі. 

Ви маєте право на виправлення будь-яких помилок у збереженій інформації про вас. 

• Ви можете коли завгодно відкликати свою згоду без причини. Пі сля цього ваші дані будуть 

видалені та не підлягатимуть відновленню. Це не матиме ніяких наслідків і не впливатиме 

на якість медичних послуг, які ви отримуєте.  

Із згодою та переліком інформації, яка передається до NORHIV, можна ознайомитися на сайті 

реєстру: hops://www.kvalitetsregistre.no/register/andre/norsk-kvalitetsregister-hiv  

Ваші дані в NORHIV вносить медсестра (чи лікар) вашої полікліники. За законодавством, Вони 

мають обов’язок щодо конфіденційності ваших данних та відповідаю ть за те, щоб ваші дані 

не модуть бути відстежені. Це також люди, до яких ви може те звернутися, якщо у вас 

виникнуть запитання щодо NORHIV.  

https://www.kvalitetsregistre.no/register/andre/norsk-kvalitetsregister-hiv
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Для отримання додаткової інформації про NORHIV ви можете звернутися до організації захис ту 

прав пацієнтів HivNorge або Aksept - центру для всіх, хто постраждав від ВІЛ, за такими 

адресами/телефонами:  

Веб-сайт kirkensbymisjon.no/aksept/ Tелефон 23 12 18 20 Ел. поштаfirmapost.aksept@bymisjon.no 
Веб-сайт hivnorge.no                 Tелефон 21 31 45 80 Ел. пошта post@hivnorge.no  
      

З найкращими побажаннями  

Голова NORHIV Бенте Магні Бергерсен  

Координатор NORHIV Ханна Марі Фоллестад   

Електронна пошта norhiv@ous-hf.no  

Телефон 915 86 044 

http://www.kirkensbymisjon.no/aksept/
http://www.hivnorge.no/

