bağlantı içeren bir SMS ve/veya e-posta alacaksınız.

Merkezi kişisel bilgi sorumlusu
Södersjukhuset AB
Kişisel bilgi memuru
Kişisel bilgi kullanımı hakkında sorularınız varsa arayınız:
GDPR.sodersjukhuset@sll.se (İsveççe ve İngilizce)
Kayıt Tutucu
Marianne Arner

HAKIR hakkında daha fazla edinmek için: www.hakir.se

Bu bilgilendirme broşürü 2018-05 Nina Lindblad tarafından derlenmiştir. Marianne Arner tarafından kontrol edilmiştir.

Ameliyatınızın üzerinden üç ile on iki ay geçtikten sonra bizden sizi takip anketine götürecek

BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

Nitelikli el cerrahisi kayıtları

Nitelikli kayıt kütüğü nedir?
İsveç’in sağlık hizmetlerinde birey temelinde verilmekte olan sağlık hizmetlerini ve tedavi sonuçlarını takip edebilmek ve tıbbi bakımı iyileştirerek hasta
olarak size verilen tedaviyi kademeli bir biçimde geliştirecek araştırmaların
önünü açabilmek için, nitelikli kayıtlar kullanılmaktadır. HAKIR, İsveç El
Cerrahisi Derneği (Svensk Handkirurgisk Förening) tarafından 2008 yılında
kuruldu ve bugün ülkenin el cerrahisinde büyük bir bölümünü kapsayan web
tabanlı ulusal nitelikli bir kayıt kütüğüdür. HAKIR (Registercentrum Syd )
Güney Kayıt Merkezine bağlıdır.
HAKIR hakkında
Bilgiler; hasta kayıt defterinde bulunan sizinle ilgili kayıtlardan, kendi ifadelerinizden ve tedavinizden sorumlu sağlık personelinden toplanır. Kişisel bilgileriniz, konulan tanı, cerrahi durum ve tedavide karşılaşılan istenmeyen durumlar (komplikasyonlar) kaydedilir. Ayrıca ameliyat öncesinde ve sonrasındaki
belirtileriniz, el/kol fonksiyonlarınız yanı sıra sizden, ameliyatınızın sonucunu
ve personelin size karşı tutumunu değerlendireceğiniz bir anket doldurmanız
istenir. Bazı ameliyatlardan sonra organın güç ve hareketliliğini tespit etmek
üzere genişletilmiş bir tedavi takibi ve bazen bir röntgen kontrolü de yapılır.
Bu takipler çoğunlukla size önceden belirtilmiş ve tedavi planınızda yer alan
ziyaretlerinizde yapılabilir.
Gizlilik ve güvenlik
Tüm kişisel bilgiler Kamusal Açıklık ve Gizlilik Yasası (SFS 2009:400)
kapsamında olup hasta ile ilgili kayıtlarda olduğu gibi işlenir. Nitelikli kayıt
kütüğünde toplanmış olan bilgilerin nasıl yönetileceği ve paylaşılabileceği
konusunda özel şartlar geçerlidir. Yani, kendi girdiğiniz veriler sistemde
şifrelenir, bu verilere sadece özel bir kart ile giriş yapan yetkili personel,
kayıt memuru ve Güney Kayıt Merkezi doğrudan erişebilir. Bilgiler sadece
tedavi kalitesini geliştirmek veya güvenceye almak, istatistik üretmek ve
ayrıca sağlık ve tedavi bakımı araştırmaları yapmak üzere sadece bu üç
konudan birini kullanacak kişi ile paylaşılabilir. Tüm raporlama şifrelenerek
anonimleştirilen veriler ile yapılır. Hasta Veri Yasası 7. Bölüm 10. Madde
uyarınca Stockholm İl Meclisindeki İl Meclis Arşivi kişisel bilgilerin HAKIR’de
iki sene muhafaza edebileceğini onaylamıştır ve bu durum üzerine ihtiyaç
oldukça HAKIR zamanın uzatılması için talepte bulunmaktadır.

Nitelikli Kayıt Kütüğüne kayıtlı olmak, isteğe bağlıdır ve istediğiniz herhangi
bir zamanda verilerinizi kayıtlarımızdan sildirme talebinde bulunabilirsiniz veya devam eden bir kaydı durdurabilirsiniz (Hasta Veri Yasası, SFS
2008:355). Kişisel bilgilerinize kimlerin nasıl bir erişim sağladığını öğrenmeye,
bilgileriniz Hasta Veri Yasasına veya Kişisel Bilgiler Yasasına uygun olarak
işleme tabi tutulmamış veya bir yanlış var ise düzeltilmesini talep etme
hakkınız vardır. Ücret ödemeden yılda bir kez bir kayıt çıktısı alarak
hakkınızda kaydedilen bilgileri öğrenme talebinde bulunabilirsiniz. Böyle
bir talebin yazılı olması ve tarafınızdan imzalanmış olması gerekmektedir.
İhtiyacınız olan tüm iletişim bilgilerini broşürün arka tarafında görebilirsiniz.

HAKIR neden bu kadar önemlidir?
Biz sizin, bizden en iyi bakımı alabilmenizi önemsiyoruz. Bu nedenle aldığınız
tedavi hakkında neler düşündüğünüzü öğrenmek istiyoruz. Kademeli bir
şekilde sonuçları geliştirmek ve oluşan komplikasyonları azaltabilmek için
farklı ameliyat yöntemlerini karşılaştırmak istiyoruz. Ayrıca ameliyattan önce,
yapılacak müdahale ve tedavinin nasıl sonuçlanabileceği ve oluşabilecek
komplikasyon riskleri hakkında da size doğru bilgi vermek istiyoruz.

Web sitemizde HAKIR’i nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi
okuyabilirsiniz. Sizden gelen cevaplar gelecekteki hastalarımıza daha iyi bir
tedavi sunabilmemiz için bize yardımcı olacaktır. Bu nedenle araştırmamıza
katılacağınızı ümit ediyoruz.
The General Data Protection Regulation
The General Data Protection Regulation (GDPR) is a regulation in EU law on
data protection and privacy for all individuals within the European Union. It
also addresses the export of personal data outside the EU. The GDPR aims
primarily to give control to citizens and residents over their personal data
and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU. It becomes enforceable on 25 may 2018.
For more information please visit
https://www.datainspektionen.se/in-inglish/

