
Daha iyi izlem, daha da iyi 
sağlık hizmeti
Ulusal hasta izlem sistemi. Sağlık hizmetlerinde 
bilgilerinize erişebilmek için yeni olanaklar.

T
u
rk
is
k
a

Ulusal hasta izlem sistemi artık tüm İsveç’te yavaş yavaş 
hayata geçiyor. Çoğu kent, belediye ve özel sağlık kurumunda 
kullanılmaya başladı bile.

Sizin herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Yani şu anda gerekmiyor. Fakat 
gelecek sefer sağlık hizmeti için başvurduğunuzda doktor veya diğer bir sağlık 
görevlisi kayıtlarınızdaki bilgilere erişim için sizin onayınızı isteyebilir.

Ulusal hasta izlem sisteminin dışında kalmayı isteme hakkına sahipsiniz. Eğer 
sistemi kullanmaktan imtina ederseniz size iyi ve güvenli sağlık hizmeti suna-
bilmeleri için sağlık personeline bilmeleri gereken bilgileri vermekten siz so-
rumlu olacaksınız.

Internet üzerinde 1177.se/sammanhallen-journalforing web sitesinde tüm ilgili 
bilgileri bulabilirsiniz. Yanıtlanması gereken bir sorunuz olduğunda bu siteyi 
ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bu sitede sağlık kurumunuzun bu ulusal hasta izlem 
sistemini ne zaman kullanmaya başlamayı planladığını da görebileceksiniz.

Daha iyi bütüncül izlem



Artık tümü bağlantılı

Kendinizi nasıl hissettiğiniz birçok faktörün bir birleşimine bağlıdır. 
Eğer sağlık çalışanları olarak bizler sizin hakkınızda daha fazla 
şey bilirsek size daha hızlı ve daha iyi sağlık hizmeti sunabiliriz. 
İşte kayıtları da bu nedenle tutuyoruz.

Bu kayıtlar sizin belirli bir sağlık kurumundaki tüm tıbbi geçmişinizi içerir. 
Bununla birlikte farklı sağlık kurumlarındaki kayıtlarınız tek bir yerde toplan-
maz. Bir sağlık kurumundan aldığınız herhangi bir sağlık hizmeti başka bir 
sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından otomatik olarak görülmeyecektir.

Patientdatalagen (Hasta Bilgi Güvenliği Kanunu) artık çoğu sağlık kuru-
munun kayıtlarınızı görebilmesine imkân sağlıyor. Yani muayene için gittiğiniz 
kişi artık, tedavi için gitmiş olduğunuz tüm kent, belediye veya özel sağlık 
kurumlarındaki sizin hakkınızdaki tüm ilgili bilgilere erişebilecektir.

Bu ulusal hasta izlem sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sistem tüm tıbbi 
geçmişinizi daha kolay görerek size daha iyi ve güvenli sağlık hizmetini daha 
hızlı vermemize imkân sağlayacak şekilde kurulmuştur.



Sizin açınızdan

Ulusal hasta izlem sistemi size sağlık hizmet sunacak kişinin 
geçmişte hangi tedavileri gördüğünüzü anında görmesine olanak 
sağlıyor. Örneğin herhangi bir şeye karşı hassasiyetiniz olup 
olmadığı veya diğer ilaçlarla birlikte alınmaması gereken bir ilaç 
kullanıp kullanmadığınızı görebiliyorlar.

Sizinle sadece hasta-doktor ilişkisi olan sağlık görevlileri kayıtlarınızdaki bilgi-
leri görebilirler. Bu görevliler dahi önce size sorarak rızanızı almak zorundadır.

Mesela tüm bilgileri değil sadece bazı bilgileri göstermek mi istiyorsunuz? 
Kayıtlarınızda başka sağlık görevlilerinin görmesini istemediğiniz bilgileri 
engelleme/bloke etme hakkına sahipsiniz. Hangi bilgilerin ne süreyle görül-
mesinin engelleneceği size kalmıştır. Herhangi bir zamanda bu engellemenin 
kaldırılmasını isteme hakkınız da var.

Bu da size kalmış bir husustur.



Bilgilerimi kimler 
görebilir?   
Size iyi ve güvenli sağlık 
hizmeti sağlamak için bu 
bilgilere gereksinimi olan 
sağlık personeli ancak 
güvenli erişimle ulusal 
hasta takip sistemi bilgile-
rine erişebilir. Bu kişilerin 
sizinle hasta doktor ilişkisi 
olması ve sizin rızanızı 
almaları gerekir.

Çocuğumun bilgilerini 
engelleyebilir miyim?
Hayır. Çocuğunuzla ilgili 
bilgilere erişimi engelley-
emezsiniz. Çocuklar 
büyüyüp daha olgunlaşınca 
kendileri bilgileri 
engelleyebilirler.

Benim kişisel 
gizliliğimin 
korunduğunu nasıl 
kontrol ediyorsunuz?
Sizin hasta kayıtlarınıza 
sadece güvenli erişimden 
geçebilen yetkili sağlık 
personeli görebilir. Bu 
kişilerin sizinle hasta 
doktor ilişkisi olması ve 
sizin rızanızı almaları 
gerekir. Kayıtlarınıza 
erişim günlüğü dosyaları 
kullanılarak kimin sizin 
bilgilerinize eriştiğinin ta-
kibi mümkündür, bu erişim 
günlüğü dosyalarına erişim 
hakkınız vardır. Tüm 
sağlık kurumları bu erişim 
günlüklerini sistematik 
olarak izlemektedir.

Hangi Bilgi 
Teknolojisi güvenliği 
kullanılıyor? 
Hasta Bilgi Güvenliği 
Kanunu ve ilgili mev-
zuat yetkilendirme ve 
erişim kontrolü için özel 
hükümler içermektedir. 
Datainspektionen (Bilgi 
Teftiş Kurulu) gözetimden 
sorumludur.

Engelleme koyarsam 
ne olur? 
Ulusal hasta izlem sistemi 
bilginin engellendiğini gös-
terecektir. Engellediğiniz 
herhangi bir bilgiyi sağlık 
personeliyle paylaşıp 
paylaşmayacağınıza siz 
karar vereceksiniz.

Bilincim yerinde 
değilse ne olacak?
Böyle bir durumda sağlık 
personeli ulusal hasta izlem 
bilgilerinize erişim için 
’acil durum erişim’ tale-
binde bulunabilir. Bununla 
birlikte bu farklı bir sağlık 
kurumuyla ilgili bloke 
edilmiş bilgileri kapsamaz. 
Acil durum erişimi sağlık 
kurumunca düzenli olarak 
izlenir.

Bir hasta – bir 
kayıt öbeği mi? 
Hayır. Hasta olarak rıza 
gösterdiyseniz ulusal hasta 
izlem sistemi çeşitli sağlık 
kurumlarının birbirinin 
bilgilerine erişebileceği 
anlamına gelir.

Bilgilere erişimi 
engelleyebilir miyim?
Evet, ulusal hasta iz-
lem sistemindeki hasta 
kayıtlarınıza tümüyle 
veya kısmen engelleme 
koyup koymayacağınıza 
siz karar vereceksiniz. Bu 
engellemenin kaldırılıp 
kaldırılmayacağına veya ne 
zaman kaldırılacağına da 
siz karar vereceksiniz

Ulusal hasta izlem 
sisteminde yer almak 
istemiyorum! 
Ulusal hasta takip sis-
teminin dışında kalma 
hakkına sahipsiniz. Sağlık 
kurumunuza bu tercihinizi 
belirtirseniz başka hiçbir 
sağlık kurumu bilgilerinize 
erişemeyecektir.

Kayıtlarım internet 
üzerinde mi?
Hayır, tüm kayıtlar 
sağlık kurumlarının 
yerel kayıt sistemlerinde 
saklanmaktadır.

Ulusal Hasta İzlem 
Sistemiyle ilgili 14 
sık sorulan soru



Ulusal hasta 
izlem sistemi niye 
gerekli görüldü? 
Yasa koyucular hasta 
kişisel bütünlüğü, gü-
venlik ve güvencelerini 
güçlendirmek istediler. 
Sağlık personeli tıbbi 
geçmişinizin bütüncül 
görünümüne daha kolayca, 
daha güvenli ve daha hızlı 
şekilde erişebilecekler ve 
bu size iyi ve güvenli sağlık 
hizmetini daha süratle 
sağlamalarına imkân 
verecek.

Ya yurtdışındaysam?
Ulusal hasta izlem sistemi 
sadece İsveç sınırları içers-
inde geçerlidir.

Benim adıma 
herhangi başka 
bir kişi rıza 
gösterebilir mi?
Hayır, hasta olarak sadece 
siz rıza gösterebilirsiniz.

Kullandığım ilaçlarla 
ilgili bilgiler var mı?
Evet, ulusal hasta izlem sis-
teminde kullanılan ilaçlarla 
ilgili bilgiler mevcuttur.

Sözlükçe

Erişim günlükleri Sağlık personeli kayıtlarınıza eriştiğinde 
bu işlem kaydedilir ve daha sonradan kon-
trol edilebilir. Kayıtlarınızdaki bilgilere 
kimin eriştiğini görme hakkınız vardır.

Acil durum 
erişimi

Bu sağlık personeline sizin onay verecek 
durumda olmadığınızda kayıtlarınızdaki 
bilgilere erişim imkânı sağlar. Acil durum 
erişimi sağlık kurumunca düzenli olarak 
izlenir.

Hasta Bilgi 
Güvenliği
Kanunu

2008 Tarihli sağlık hizmetlerinde kişisel 
bilgiler üzerindeki işlemleri düzenleyen 
yasadır. Bu yasa gizlilik, ulusal hasta 
takip sistemi, hasta bilgilerine erişim 
hakkına sahip kişileri ve hastaların bilgi-
lere erişimi engelleme hakkını düzenler.

Hasta Doktor 
ilişkisi

Sağlık personelinin sizinle bakım ve 
tedavi sağlamak üzere kurduğu ilişkidir.

Ulusal hasta 
izlem sistemi

Sağlık personeline başka bir sağlık 
kurumunda tutulan kayıtlardaki bilgilere 
erişim imkânı sunar.

Rıza Evet demek suretiyle sağlık personeline 
ulusal hasta takip sistemindeki bilgilerini-
ze erişime rıza göstermeniz anlamındadır.

Engelleme Başka sağlık kurumları tarafından görül-
mesini istemediğinizi bilgileri engelleme-
niz/bloke etmenize imkân verir.

Sağlık Kurumu Sağlık hizmeti veren kent, belediye düzey-
inde ve diğer kurumlar veya özel sağlık 
kurumlarıdır.

Sağlık Personeli Sağlık kurumunca tedavi ve bakım 
hizmeti vermek için istihdam edilen 
personel.

Daha ayrıntı bilgi mi gereki-
yor? Bizimle irtibat kurun!

1177.se/sammanhallen-journalforing

datainspektionen.se/lagar-och-regler/patientdatalagen

regeringen.se/sb/d/10671

Bilgi edinebileceğiniz farklı siteler aşağıdadır:


