
Daha iyi bilgi ile
daha iyi destek

Sizin tıbbi verilerinizin 
elektronik olarak 
değiş-tokuş edilmesi

Nasıl izin verirsiniz?

Aile doktorunuz ve eczane güncel tıbbi bilgilerinizi rastgele 
herkesin kullanımına açamaz. Bu ancak siz izin verdiğinizde 
mümkündür. Böylece özel verileriniz korunmuş olur. Buna 
izin verip vermemekte tamamen serbestsiniz. 

İzni 3 şekilde verebilirsiniz
1.  Bunu aile doktorunuza ve eczanenize anlatırsınız.
2.  Aile doktorunuza ve eczanenize tamamen doldurulmuş

izin formunu sunarsınız.
3.  www.ikgeeftoestemming.nl adlı web sitesi vasıtasıyla online

izin verirsiniz.

Aile doktorunuz ve eczane izninizi dosyanıza not ederler. 
Akabinde dosyanızın en önemli bilgilerini LSP'ye bildirirler.  
Ve sonra diğer doktor ve eczaneler bu bilgileri inceleyebilirler. 
Bunu da ancak tedaviniz için gerekliyse yapabilirler.

İzin vermezseniz ne olur? Bu durumda diğer doktor ve 
eczaneler bilgilerinizi LSP vasıtasıyla isteyemez. Acil 
durumlarda bile bunu yapamazlar.

Daha fazla bilgi ister misiniz?

Örneğin, hangi bakım sunucularının bilgilerinizi 
isteyebilecekleri konusunda? Veya tam olarak hangi 
bilgilerin söz konusu olduğu hakkında? Bu durumda aile 
doktorunuzdan veya eczanenizden 'Uw medische gegevens 
elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!' adlı 
broşürü isteyiniz. Ayrıca www.vzvz.nl web sitesinde 
bakabilir veya VZVZ Bilgilendirme noktasına telefon 
edebilirsiniz: (070) 317 34 56.

Bu broşürü hazırlayanlar

Bilmeniz iyi olacağı konular

•  Aile doktorunuza ve eczaneye ayrı ayrı izin

verirsiniz.

•  Aile doktorunuzdan ve eczanenizden belli bilgilerin

saklanmasını isteyebilirsiniz. Bunlar o zaman LSP

vasıtasıyla görülmez.

•  Kimin ne zaman bilgilerinizi istediğinin dökümünü

her zaman alabilirsiniz. Bu dökümde hangi aile

doktoru ve eczanenin bilgilerinizi kullanıma

açtıkları da yazılıdır.

•  İzninizi her zaman yine geri çekebilirsiniz.

Vereniging van 
Zorgaanbieders voor 
Zorgcommunicatie 
(VZVZ=Bakım İletişimi 
için Bakım Sunucularının 
Derneği) LSP vasıtasıyla 
bilgi işleminden 
sorumludur. VZVZ, 
LSP'in iyi çalışmasını ve 
iyice korunmuş olmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca 
bakım sunucularına LSP 
kullanımında da destek 
verir.
www.vzvz.nl

NPCF adlı hastalar 
federasyonu 
hasta ve tüketici 
organizasyonlarının 
bir işbirliğidir. Ve şimdi 
ve gelecekte bakıma 
muhtaç tüm kişiler için 
önayak olmaktadır. 
www.npcf.nl

LSP'yi kim kullanır?

Gittikçe daha fazla bakım sunucu LSP ile çalışmaktadır.  

www.vzvz.nl adlı web sayfasında hangi bakım 

sunucuların LSP'yi kullandıklarını görebilirsiniz.
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Bayan De Vries'in kalp şikayetleri var

'Aile doktorum biraz sabretmemi önerdi. Belki bu 
kötü öksürük soğuk algınlığından kaynaklanıyordu. 
Ve geçen aldığım yeni ilaçlarla alakası olmayabilirdi. 
Ancak öksürüğüm devam ederse başka ilaç 
alabileceğimi de anlattı. Hafta sonunda öksürükten 
daha da rahatsız oldum. Hatta aile doktorlarının acil 
merkezine telefon edecek kadar rahatsız idim. Hemen 
gelmemi istediler. Ve çok şükür aile doktorlarının acil 
merkezindeki doktor, kendi aile doktorumun bana 
başka ilaç vermeyi istediğini görebildi. Çünkü LSP 
için izin vermiştim. Hemen bana yeni ilaç verildi ve 
öksürük de kayboldu.' 

Aile doktorunuz ve eczaneniz tıbbi bilgilerinizi 

elektronik olarak neden paylaşmak ister? Bunu 

bu broşürde okuyabilirsiniz. Ayrıca buna nasıl 

izin verdiğinizi de okursunuz.

Doğru bilgi ile daha iyi bakım

Hastalık, sakatlık veya bir kaza genellikle beklenmedik 
bir anda olur. Belki de bu nedenle başka bir doktora, 
aile doktorlarının acil merkezi veya başka bir eczaneye 
gelirsiniz. Bu durumda doktorun veya eczanenin sağlığınız 
hakkındaki güncel bilgiyi inceleyebilmeleri önemli olabilir. 
Böylece size seri olarak ve en iyi şekilde yardımcı olabilir. 

LSP (Landelijk Schakelpunt - Ülkesel Bağlantı 
Noktası) gerekli güncel bilgileri sağlar

LSP korunmuş bir ağdır. Doktor ve eczaneler bilgisayar 
sistemlerini buna bağlayabilirler. Bu ağ vasıtasıyla 
dosyalarınızdaki en önemli bilgileri kendi aile doktorunuz 
ve eczanenizden isteyebilirler. Tıbbi bilgileriniz böylece 
her zaman mevcut olur. Akşamları ve hafta sonları da 
buna dahildir. Ancak bu sadece, aile doktorunuzun ve 
eczanenizin bu bilgileri LSP'ye bildirildiğinde geçerlidir. Ve 
bu işlem için izniniz gereklidir!

LSP nasıl çalışır?

Aile doktorunuz ve eczaneniz, sizin hakkınızda bir 
dosya tutarlar
Aile doktorunuzun dosyasında şikayetleriniz ve bunların 
nasıl tedavi edildiğini yazılıdır.
Eczanenizin dosyasında ise hangi ilaçları almış olduğunuz 
yazılıdır. Bir de belli ilaçları kullanmamınız gerektiği de yazılıdır.

LSP için izin verebilirsiniz
İzin verdiğinizde, aile doktorunuz veya eczaneniz 
dosyanızdaki en önemli bilgileri LSP'ye bildirirler. Aile 
doktorlarının acil merkezindeki nöbetçi aile doktorları bu 
durumda o tıbbi bilgileri inceleyebilirler. Başka eczaneler ve 
hastanedeki uzmanlar sadece ilaç bilgilerinizi görebilirler. 
Bilgileriniz kendi aile doktorunuzun veya eczanenizin 
bilgisayar sisteminde kalır.

Varsayalım, hafta sonunda bir kaza geçirdiniz
Aile doktorlarının acil merkezine veya hastaneye gelirsiniz.  
Orada size başka bir doktor yardımcı olacaktır.

Bu başka doktor en önemli tıbbi bilgilerinizi ister
Bunu da ancak tedaviniz için gerekliyse yapar.  
Böylece nelerin hesaba katılması gerektiğini bilir. Örneğin, 
bunlar mevcut başka şikayetleriniz veya kullandığınız ilaçlar 
olabilir.

Belki de ilacı başka bir eczaneden alırsınız
O eczane LSP vasıtasıyla sizin kendi eczanenizden hangi 
ilaçları aldığınızı görebilir. Böylece aldığınız ilaçların diğer 
ilaçlarla uyumlu olup olmadığını bilir. Bir de belli ilaçlara 
karşı alerjinizin olup olmadığını da görebilir. 

Tedaviden sonra kendi aile doktorunuz ve eczaneniz 
LSP vasıtasıyla haberdar edilirler
Böylece aile doktorunuz sizin hangi tür tedavi görmüş 
olduğunuzu bilir. Ve eczaneniz hangi ilaçları almış 
olduğunuzu bilebilir.
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