Çalışma saatleri dışında aile hekimleri
Bayan De Vries’ın bir kalp rahatsızlığı vardır. Bundan dolayı
kısa bir süredir ilaç kullanmaktadır. Birkaç haftadır bir
türlü geçmeyen bir öksürük çok rahatsız etmektedir. Aile
doktoru bir süre daha öksürüğünü takip etmeyi önerir.
Eğer şikâyetler devam edecek olursa başka ilaç
kullanacaktır. Öksürüğün şiddeti artar ve Bayan De Vries
hafta sonunda nöbetçi aile hekimliğini arayıp, kendisine
bir randevu ayarlar.
Nöbetçi, Bayan De Vries’ın dosyasının bir özetini ister.
Bunu yapabilmektedir çünkü bunun için Bayan De Vries
daha önce onay vermiştir. Hızlı bir şekilde Bayan De
Vries’ın aile doktorunun, eğer öksürük devam ederse
başka bir ilaç yazmak istediğini, görür. Hemen bu yeni ilaç
için bir reçete düzenler. Nöbetçi, güvenli ağ aracılığıyla
Bayan De Vries’ın aile doktoruna da bir mesaj yollar.
Böylelikle o da bir sonraki randevuda neler olup bittiğini
tam olarak görebilecektir.

Daha çok bilgi
Tıbbi verilerinizin elektronik olarak değiş-tokuşu ile ilgili daha çok
bilgiye mi ihtiyacınız var? Sizin verilerinizi kimin görebileceği veya bu
ağın güvenliği hakkında sorularınız mı var? O vakit aile doktorunuzdan
veya eczanenizden ‘Tıbbi verilerinizin paylaşımı mı? Sadece sizin
onayınızla’ isimli broşürü isteyiniz. Aynı zamanda www.vzvz.nl
adresine de bakabilirsiniz veya 070 317 34 56 numaralı telefondan
Sağlık İletişimiyle ilgili Bilgi noktasını da arayabilirsiniz.

VZVZ, Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie
(Sağlık-bakım Hizmeti
Sunanların Tıbbi iletişim
Birliği)’nin kısaltılmışıdır ve ağ
üzerinden bilgi paylaşımından
da sorumludur. VZVZ bu ağın
düzgün çalışmasını ve güvenli
olmasını sağlar. Aynı şekilde ağı
kullanan: aile doktorları, nöbetçi
aile hekimliği, eczaneler ve
hastaneler gibi kişileri de
desteklemektedir.

Hasta Federasyonu NPCF,
hastalar ve tüketici
kuruluşlarının işbirliği
yaptıkları bağlantıdır ve şu
anda ve gelecekte de
bakıma muhtaç kişiler için
güçlü olmaya devam
edecektir.
www.npcf.nl adresindeki
NPCF over…..Elektronische
uitwisseling van medische
gegevens bölümüne bakınız.
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Daha iyi bilgi ile
daha iyi destek

Sizin tıbbi verilerinizin elektronik
olarak değiş-tokuş edilmesi

Bu dosyada neden aile doktorlarının ve eczanelerin tıbbi

verilerinizi elektronik olarak değiş-tokuş ettiklerini

okuyacaksınız. Bir de bunun için sizin nasıl onayınızı

verebileceğinizi belirteceğiz. Daha başka sorularınız için

‘Daha çok bilgi’ bölümüne bakabilirsiniz.
Sizin dosyanız

Aile doktorunuz ve eczacınızın her biri sizin hakkınızda kendi
dosyalarını düzenlemektedirler. Bu sayede örneğin aile doktorunuz
sizin şikâyetinizin ne olduğunu ve nasıl tedavi etmesi gerektiğini
tespit etmektedir. Eczacınız da dosyanızda hangi ilaçları kullandığınızı
ve sizin bazı ilaçlara karşı alerjiniz olup olmadığını belirtmektedir. Aile
doktorunuzun ve eczacınızın size daha iyi yardım edebilmek amacıyla
bu bilgilere ihtiyaçları vardır. Bu şekilde örneğin almakta olduğunuz
ilaçlarla beraber iyi bir kombinasyon oluşturmayan ve bundan dolayı
da gerekli etkiyi göstermeyen veya sizde alerjiye sebep olabilecek
olan daha başka ilaçları kullanmamanız da sağlanmaktadır.

Elektronik değiş-tokuş
Eğer bir akşam veya hafta sonunda aniden başka bir aile doktoruna
veya bir eczaneye uğramanız gerekirse, bu kişiler sizin aile doktorunuz
veya eczacınız ile temasa geçip sizin verilerinizi isteyebilirler. Sizde, o
sırada, size hızlı ve doğru bir şekilde yardım edilmesini istersiniz. O
anda sizin güncel bilgileriniz bu konuda çok faydası dokunabilir. Aynı
şekilde acil durumlarda da sizin bilgilerinize hızlı bir şekilde
ulaşabilmek önemlidir. Bu şekilde hatalarında önüne geçilebilir.
Bu sebeplerden dolayı sizinle ilgilenen Sağlık Hizmetleri önemli tıbbi
verilerinize elektronik olarak ulaşabilmek istemektedir. Böylelikle
sizin sağlığınız hakkındaki bilgiler, çok hızlı ve her an ulaşılabilir
olacaktır. Bu hem akşamları hem de hafta sonunda da olabilir. Aile
doktorları ve eczaneler bunun için özel bir ağ kullanacaklardır. Bu ağ
sizin kişisel bilgilerinizi koruyacak şekilde güvenlidir. Tıbbi verileriniz
bu ağ üzerinde tutulmamaktadır. Bu veriler aile doktorunuzun ve
eczacınızın bilgisayarında kalmaktadırlar. Aynı zamanda, sağlığınız
hakkındaki bilgilerin de en güncelleri olması sağlanmaktadır.

Sadece sizin onayınızla
Sağlık Hizmetlerinin sizin kişisel bilgilerinizi koruma yükümlülüğü
vardır. Başka sağlık çalışanları ile öylesine sizin tıbbi verilerinizi
paylaşamaz. Aile doktorunuzun ve eczacınızın ilk önce sizin
verilerinize ulaşılabilir olmasını onaylamaları gerekmektedir. Başka
sağlık çalışanları bu verilere sadece sizin tedaviniz için gerekli
olduğunda başvurabilirler.

Bu ağı kimler kullanmaktadır?

Aile doktorunuzun veya eczanenizin bu ağa bağlı olup olmadıklarını
öğrenmek mi istiyorsunuz? O zaman www.vzvz.nl/informatiepunt
adresine bakınız.
Bu ağ dışında bazı yerlerde tıbbı verilerin başka bölgesel değiştokuşu da gerçekleşmektedir. Aile doktorunuza ve eczanenize bunun
sizin bölgenizde nasıl gerçekleşmekte olduğunu sorabilirsiniz.

• Eğer onay verirseniz hem aile doktorunuz hem de eczacınız
bunu dosyanıza işlerler. Sizin en önemli tıbbi verileriniz o anda
başka Sağlık Hizmetlerinin kullanımına açılmış olacaktır.
İstediğiniz herhangi bir zamanda onayınız geri çekebilirsiniz.
• Eğer onay vermezseniz, başka aile doktorları veya eczaneler
sizin verilerinize bu ağ aracılığıyla ulaşamazlar. Bu acil
durumlarda bile geçerlidir.

Onayı nasıl vereceksiniz?
Aile doktorunuza veya eczanenize vardığınızda sizden bunun için
onayınız isteyeceklerdir. İsterseniz onayınızı www.ikgeeftoestemming.nl adresinden veya doğrudan aile doktorunuz veya eczacınız
ile temasa geçerek te verebilirsiniz. Sizin onay vermiş olduğunuz
andan itibaren, bilgileriniz ulaşılabilir olacaktır.

