Evet! Sağlık bilgilerimi paylaşmak istiyorum
Tıbbi kayıtlarınızı paylaşmak için izin verin!
(mayıs 2021 versiyonu)

Bu broşürde ne yazıyor?
Bu broşürde sağlık bilgilerini paylaşma hakkında bilgiler okuyabilirsiniz. Örneğin (ev) doktorun veya
eczane gibi kendi sağlık hizmet kurumun, seni tedavi eden başka doktor ile sizin sağlıgınızla ilgili
bilgiler paylaştığı zaman. Bunun için sen kendin izin vermen gerekiyor. Bunun nasıl yapılması
gerektiğini bu broşürde okuyabilirsin.

Sağlık bilgilerini neden paylaşmak?
Bazen senin sağlık bilgilerin başka bir sağlık hizmeti kurumuna lazım oluyor. Mesela hastanede
yattığın zaman. Veya acil sağlık bakımı gerektiğinde. Veya başka bir eczaneye gittiğinde. Izin verdiğin
zaman başka sağlık hizmeti kurumları hızlı, iyi ve güvenli bir şekilde en önemli bilgileri sorgulayabilir.

Bilinmesi gerekenler:
•
•

Verdiğin izni her zaman için sonradan geri çekebilirsin.
Bütün bilgilerinin paylaşılmasını istemiyor musun? Bunu bağlı olduğun sağlık hizmet kurumu
ile gorüşün.

Izin vermek
3 ayrı şekilde izin verebilirsin:
•

Bağlı olduğun (ev)doktoruna veya eczane'ye bunu söyleyerek izin verebilirsin. VEYA

•

Bu broşürdeki formu doldurup (ev)doktoruna verebilirsin. Bunu bağlı olduğun eczane için de
yapabilirsin. VEYA

•

www.volgjezorg.nl toestemming geven internet sayfasindan da izin verebilirsin. Bu internet
sitesinde daha önce izin verip vermediğini ve kime verdiğini görebilirsin.

Daha fazla eczanelere uğruyorsan, bunlara da izin verebilirsin

Güvenlik/Senin bilgilerin güvende
Senin bağlı olduğun (ev)doktoru ve eczaneler dijital verilerin alımı ve gönderimi için senin sağlık
bilgilerini değişik sistemlerden paylaşıyorlar. Bunun için çoğu zaman Landelijk Schakelpunt (LSP)
kullanılıyor. Bu çok sıkı güvenlikli bir ağ. Bunu sadece seni tedavi eden sağlık hizmet kurumları
kullanabilirler. Ve sadece iyi bir sağlık hizmeti için gerekli olduğunda. Sağlık sigortaları, şirket
doktorları ve işverenler sağlık bilgilerine bakamazlar.

Senin bağlı olduğun hizmet kurumları başka sistem de kullanabilirler. Bu konu hakkında daha fazla
bilgi mi istiyorsun? Bunu bağlı olduğun sağlık hizmet kurumlarına sorun.
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Senin bilgilerini kim sorgulayabilir?
www.volgjezorg.nl internet sayfasında Landelijk Schakepunt sisteminden bilgi sorgulama yapma izni
olan sağlık hizmet kurum türlerinden bir liste mevcut. Buna ileride başka sağlık hizmet kurumları da
eklenebilir. Örneğin dişçi gibi. Onun için herzaman www.volgjezorg.nl internet sayfasına bakın.

http://www.volgjezorg.nl
www.volgjezorg.nl internet sayfasında bağlı olduğun sağlık hizmet kurumunun Landelijk Schakelpunt
ile hangi bilgileri paylaşabileceklerini okuyabilirsin.
tıklayarak SMS-kodu veya Digid uygulaması yoluyla DigiD'iniz ile giriş
yapabilirsin.
Burada yapabileceğin islemler:
•

Izin vermek veya izni geri çekmek.

•

Bağlı olduğun sağlık hizmet kurumlarının hangi sağlık bilgilerine baktıklarını görebilirsin. Ve bunu
ne zaman yaptıklarını görebilirsin.

Twente'da izni ayarlamak?

Twente bölgesinde mi oturuyorsun veya o bölgeden bir sağlık hizmet kurumuna izin mi vermek
istiyorsun? O halde iznini ZorgNetOost'un internet sayfasından ayarlayın,
https://www.zorgnetoost.nl/zno/toestemming/

Daha fazla bilgi için:
•

Telefon aç: 070 - 317 34 56
(Ek arama ücreti yoktur)
Pazartesinden cuma'ya kadar, saat 08:30'dan 17:00'a kadar VEYA

•

E-posta gönder: info@volgjezorg.nl VEYA

•

Internet sayfasına bak: www.volgjezorg.nl

VZVZ KurumuLandelijk Schakelpunt ağından sorumlu olup, güvenliğini sağlamaktadır.
Senin sağlık bilgilerin bu ağda saklanmamaktadır. Sadece kendi doktorların ve bağlı olduğun
eczaneler bu bilgileri saklıyorlar.
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