Hastalar için
Bilgilendirme

Elektronik Sağlık Dosyası ELGA'da (ELektronische GesundheitsAkte) hangi sağlık verileri hizmete
sunulur?
ELGA'da şu anda aşağıdaki ELGA sağlık verileri mevcuttur: Sağlık kuruluşlarından alınan tıbbi/bakımla ilgili
taburcu raporları, laboratuvar bulguları, radyoloji bulguları ve ilaç bilgileri. Diğer tüm sağlık verileri ELGA'da
mevcut değildir.
ELGA sağlık verilerime nasıl erişebilirim?
www.gesundheit.gv.at adresindeki ELGA Portalı üzerinden ELGA'da saklanan sağlık verilerinize erişebilirsiniz.
Başlamak için bir vatandaşlık kartına/mobil imzaya ihtiyacınız vardır. Ayrıca, her eyalette merkezler tesis etmiş olan
ELGA Kamu Denetçiliği Ofisi aracılığıyla ELGA'da hangi sağlık verilerinizin bulunduğunu ve bunlara kimlerin, ne
zaman erişim sağladığını öğrenebilirsiniz. ELGA'nın her kullanımı, bir günlük oluşturma sistemi tarafından
kaydedilir. Böylece dilediğiniz zaman tüm erişimleri boşluksuz olarak izleyebilirsiniz.
ELGA sağlık verilerime kimler erişebilir?
Siz kendiniz ve tedavinize katılan sağlık kuruluşu ekibi ELGA verilerinizi kullanabilir. Tüm erişimler günlüğe
kaydedilir. Bunun için ön koşul, ELGA'ya katılmaya itiraz etmemiş olmanızdır.
ELGA, doktor ile hasta arasındaki görüşmenin yerini mi alıyor?
Hayır. Kişisel görüşmenin yeri doldurulamaz; sistem, size ve doktorunuza bir bakışta ve tek bir tıklama ile ELGA
sağlık verilerinize yapılandırılmış bir genel bakış sağlar.
Sağlık kuruluşunuzda ELGA'nın size hangi yararları var?
ELGA, e-bulguları ve ilaç bilgilerini hem sizin için hem de sağlık kuruşundaki tedavi ekibiniz için görülebilir ve
kullanılabilir hale getirir. Bu nedenle, ELGA'da hizmete sunulan e-bulguları artık kağıt formunda saklamanıza ve
beraberinizde getirmenize gerek yoktur. ELGA ayrıca size reçete edilen veya verilmiş olan tüm ilaçların bir listesini
("e-ilaç listesi") sağlamaktadır. Bu sayede, size ileride yanlış ilaç reçete edilme riski azaltılmaktadır.
ELGA katılımcısı olarak hangi haklara sahibim?
Tüm haklara! ELGA'nızı istediğiniz zaman kullanma hakkına sahipsiniz. Diğer şeylerin yanı sıra, ELGA sağlık
verilerinizi engelleme, engelini kaldırma, silme veya ELGA sağlık hizmeti sağlayıcılarının ELGA'nızı
incelemesini engelleme, engelini kaldırma veya basitçe 28 günlük erişim süresini kısaltma hakkına sahipsiniz.
Özellikle güven duyulan belirli ELGA sağlık hizmeti sağlayıcıları için erişim süresi bir yıla kadar da uzatılabilir.
Ayrıca, ELGA kullanımına itiraz etme, yani ELGA veya ELGA sağlık verilerinin bireysel türlerinden (e-bulgular veya
e-ilaç) aboneliğinizi tamamen iptal etme hakkına da sahipsiniz. Bu durumda, bundan etkilenen tüm veriler geri
dönülemez şekilde silinir veya erişilemez hale getirilir. Bu süre zarfında yeni ELGA sağlık verileri de kaydedilmez.
Dilediğiniz zaman tekrar kayıt olabilirsiniz. Tüm bu işlemler günlük oluşturma sistemine kaydedilir. ELGA'da
herhangi bir e-bulgu veya ilaç bilgisini kendiniz saklayamazsınız.
Gerekecek olursa, sağlık verilerimin ELGA'ya kaydedilmesini reddedebilir miyim?
Evet, tedaviniz veya bakımınız sırasında ortaya çıkan sağlık verilerinin ELGA'ya kaydedilmesini önleyebilirsiniz
("durumsal ayrılma"). Yatarak tedavi durumunda, durumsal ayrılma taburcu olduğunuz güne kadar geçerlidir;
ayakta tedavi durumunda, geçerlilik süresini 1 gün, 90 gün veya 365 gün olarak belirleyebilirsiniz.
Sağlık verilerimin ELGA'ya kaydedilmesini (durumsal ayrılma) nasıl önleyebilirim?
Durumsal bir ayrılma istiyorsanız, lütfen kayıt işlemleriniz sırasında bunu kayıt masasına bildirin. Ayakta tedavi veya
yatarak tedavi sırasında durumsal bir ayrılma durumunu açıklamak için, lütfen bir hastane çalışanıyla iletişime geçin.
ELGA sağlık verilerinin kaydedilmesini reddedersem, herhangi bir dezavantaj yaşar mıyım?
Hayır, çünkü yasalar sizi dezavantaja karşı korumaktadır. Ne tıbbi bakıma erişim açısından ne de maliyetlerin
karşılanması açısından dezavantajlı duruma düşürülemezsiniz. Bununla birlikte, bu verilerin eksikliği nedeniyle
(gelecekteki) tedavinin hiç yapılamaması veya yeterince yapılamaması, sizin sorumluluğunuzdadır. ELGA sağlık
hizmeti sağlayıcıları, ELGA sağlık verilerini gizleyip gizlemediğinizi veya engelleyip engellemediğinizi ya da silip
silmediğinizi size sormakla yükümlü değildir.
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