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Hastalar İçin Mahremiyet Broşürü 

 

Yükümlülüklerimiz 
Kişisel bilgilerinizi mahremiyet yasasına göre ele almakla yükümlüyüz. 
 
Bu broşür, sizin hakkınızda nasıl ve niçin kişisel bilgileri topladığımızı, size ait bilgilere nasıl erişebileceğinizi 
ve bilgilerinizin NSW kamu sağlığı servisinde nasıl kullanılabileceğini ve diğer taraflara nasıl 
açıklanabileceğini anlatmaktadır. 
 

Kişisel bilgilerinizin toplanması 
Bilgileri mümkün olan durumlarda doğrudan sizden alırız. Bu mümkün değilse veya acil bir durumda, bilgileri 
bir aile mensubundan, arkadaştan, bakıcıdan veya sizin için uygun sağlık bakımı sağlamamıza yardımcı 
olabilecek başka bir kişiden de almamız gerekebilir. 
 

Toplanan bilgilerin güvenliği 
Size ait bilgiler NSW kamu sağlığı servisinde çeşitli şekillerde saklanabilir. En yaygın şekilde, sağlık kaydı 
kâğıdı ve/veya güvenlikli bir bilgisayar veri tabanının bir parçasını oluşturan elektronik sağlık kaydı olarak 
saklanabilir. Kimi bilgiler, röntgen veya fotoğraf dâhil bir imge şeklinde veya ses veya görüntü kaydı olarak 
da saklanabilir.   
 
Size ait bilgileri yetkisiz erişimden, kaybolmaktan veya kötüye kullanımdan korumak için bilgilerin tüm 
şekillerde güvenlikli olarak saklanması ile ilgili kesin kuralları ve politikaları izleriz. 
 

Bilgilerin kullanımı veya açıklanması  
Kâğıt veya elektronik olarak saklanan kişisel sağlık bilgileriniz NSW kamu sağlığı servisi tarafından 
kullanılabilir veya sağlık servisinin dışına, size, uygun bakım ve tedavi sağlanmasını olanaklı kılmak için, 
açıklanabilir. Örneğin size ait kişisel bilgiler şu şekillerde kullanılabilir veya açıklanabilir: 
 

 bakım veya tedavinizde yer alan diğer sağlık servislerine, hastanelere veya tıbbi 
uzmanlara 

 taburcu olma havale belgeleri ile sağlanan bilgiler dahil olmak üzere, bildirdiğiniz Genel 
Pratisyene 

 sonraki randevularla ilgili olarak sizinle ilişkiye geçmek için 

 bakımınızda ona yardımcı olmak üzere bakıcınız 

 NSW Cankurtaran Servisi’ne   

 patoloji testlerini, röntgenleri ve bunun gibi hizmetleri yürütmek üzere 

 hizmetlerimizi değerlendirmek ve iyileştirmek amacıyla bize yardımcı olmanız için, 
bizden gördüğünüz hizmetler hakkındaki görüşlerinizi almak üzere sizinle ilişkiye 
geçmek için 

 faturalamak ve borçların tahsilatı için 

 hastane din görevlileri dahil, ruhanî bakım sağlayan ruhanî bakım görevlilerine 

 eğitim amacıyla öğrencilere ve diğer görevlilere 

 örneğin acil bir durumda, birisinin yaşamına, sağlığına veya gönencine karşı ciddi ve 
yakın bir tehdidin önlenmesine yardımcı olmak için diğer sağlık servislerine veya yetkili 
üçüncü şahıslara 

 sağlık servisine ya da tedavide yer alan sağlık profesyonellerine karşı bir şikayetin, 
hukuksal davanın veya bir talebin gereğinin yapılması amacıyla talep müdürlerine ve 
bağlantılı kişilere 

 fon sağlamak, planlama yapmak, güvenlik ve nitelik iyileştirme etkinlikleri dahil olmak 
üzere NSW sağlık servisinin çalışmasıyla ve hastalarımızın bakımıyla ilgili amaçlar için. 



Sizin hakkınızdaki belirli bilgileri almamızı, kullanmamızı veya açıklamamızı istemiyorsanız, bize 
söylemeniz gerekir ve biz de bunun sağlık bakımınız üzerindeki olası sonuçlarını sizinle görüşürüz. 
 
Ayrıca yasa da kişisel sağlık bilgilerinizin üçüncü şahıslara açıklanmasına izin verir veya açıklanmasını 
gerektirir, şöyle ki: 
 

 yasal raporlar hazırlamak amacıyla Eyalet veya Federal hükümet dairelerine; örneğin, 
kanser veya bulaşıcı hastalıklar gibi bildirilmesi zorunlu hastalıkları bildirmek, doğum ve 
ölümleri rapor etmek ve Medicare ayrıntılarını sağlamak için 

 İnsan Araştırmaları Ahlak Komitesi tarafından onaylanan kamu çıkarları araştırma 
projeleri için araştırmacılara 

 bize, saldırı, ev içi şiddet, çocuk tacizi ve bunlar gibi ciddi bir suçla ilgili bilgi sağlarsanız 
diğer sağlık servislerine ya da polis gibi yasal yaptırım dairelerine 

 bilgilerin bir çocuğun veya gencin güvenliği, gönenci veya refahı ile ilgili olması 
durumunda diğer kuruluşlara 

 size ait kişisel bilgilerin mahkemede kanıt olarak istenmesi durumunda bir mahkeme 
çağrısına ya da arama emerine uymak için. 

 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) 
Personally controlled eHealth Record (PCEHR), sağlık bilgilerinizin güvenlikli bir çevrimiçi özetidir. eHealth 
kaydınız, sizin, doktorlarınızın, hastanelerinizin ve diğer sağlık bakımı sağlayıcılarınızın sağlık bilgilerinizi 
incelemenize ve paylaşmanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi için şu siteye girin: www.ehealth.gov.au  
 

Size ait bilgilere erişim  
NSW’deki sağlık servislerinde saklanan sağlık kaydınız dâhil tüm kişisel bilgilerinize erişmeyi isteme 
hakkınız vardır. Normal olarak, erişim için yazılı olarak başvurmanız ve kimlik sağlamanız istenecektir. 
Kişisel bilgilerinizin veya sağlık kayıtlarınızın bir kopyasını isterseniz sizden bir ücret alınabilir. Bilgilere 
ulaşım isteklerine en kısa zamanda, çoğu durumda 28 günü geçmeyecek şekilde yanıt verilecektir. 
 
Kişisel bilgilerinize erişim, erişimin size veya başka bir kişiye akılsal veya bedensel anlamda zarar 
vermesinin söz konusu olması durumunda, reddedilebilir. 
 
Hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin yanlış olduğuna veya bir yanlışlık yapıldığına inanıyorsanız, lütfen bize 
bildirin ve bu yanlışlığı düzeltelim veya sağlık kaydınıza bir not düşelim.   
 
Sağlık kaydınıza erişim için istekler Sağlık Bilgileri Servisi’ne veya gittiğiniz sağlık hizmeti kuruluşunun 
müdürüne iletilmelidir. 
 

Bizimle ilişkiye geçin 
Size ait kişisel bilgilerin mahremiyeti hakkında sorularınız veya bir şikâyetiniz varsa, lütfen sağlık servisinizin 
Mahremiyet İlişki Memuru ile ilişkiye geçin. İlişki ayrıntıları şu sitede mevcuttur: 
www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx 
 

Çeviri ve Tercümanlık Servisi 
Yukardaki servislerle ilişkiye geçmek için yardıma ihtiyacınız varsa veya bir çeviriye ihtiyacınız olursa lütfen 
13 14 50 numaralı telefondan Çeviri ve Tercümanlık Servisi (TIS) ile ilişkiye geçin. 
 
Bu broşüre diğer dillerde erişmek ve diğer çokdilli sağlık bilgileri için şu siteyi ziyaret edin: 
www.mhcs.health.nsw.gov.au 
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