
Hasta bilgi formu

Bu sağlık kuruluşu Medicineİnsight’da (Tıbbî 
Kavrama) yer almaktadır
MedicineInsight Avustralya’da sağlık bakımı kalitesini 
iyileştirmek için düzenli olarak toplanan bilgileri kullanan bir 
ulusal sağlık bilgileri programıdır. Bu program bu kuruluşta 
tutulan sağlık kayıtlarından bilgi toplamaktadır. Bu bilgiler 
doktorlarınızın mümkün olan en iyi ve en güvenli hasta 
bakımı sağlamalarına yardım için kullanılır.

NPS MedicineWise MedicineInsight programını 2011 yılında 
başlattı. NPS MedicineWise bağımsız, kâr amacı gütmeyen 
ve kanıta dayalı bir kuruluştur. Avustralya Hükümeti Sağlık 
Bakanlığından fon almaktayız.

MedicineInsight herkes için daha iyi sağlık 
sonuçları başarmak için bilgi toplar.
MedicineInsight sağlık bakımı bilgilerini Avustralya 
genelinde katılımcı tıbbî kuruluşların/tıp merkezlerinin tıbbî 
kayıtlarından toplar. Bu bilgileri MedicineInsight programının 
veri tabanını yaratmak için bir araya getiririz.

Toplanan bilgiler bir hastanın aşağıda gösterilen bilgilerini 
kapsar:
• nüfus bilgileri (yaş ve cinsiyet gibi),

• sağlık geçmişi (sağlık durumları, alerjiler, ameliyatlar,
ağırlık, yaş cinsiyet gibi),

• sağlık bakımı (ilaçlar testler, yönlendirmeler gibi), ve

• yaşam biçimi(sigara ve alkol tüketimi gibi).

MedicineInsight tarafından toplanan bilgiler hastanın posta 
kodunu, Aborijin veya Torres Straight Adalı olup olmadığını 
kapsar ve hepatit C ve insan bağışıklık yetmezliği virüsü 
(HIV) gibi duyarlı ve bildirilmesi gereken durumları 
kapsayabilir.

Mahremiyetim korunuyor mu?
İsim, doğum tarihi ve adres gibi sizi tanımlayabilecek 
bilgiler MedicineInsight ile paylaşılmıyor. Bunun anlamı, 
hasta bilgileri Avustralya halkının sağlığını iyileştirmek için 
kullanılabilir, fakat bu bilgilerin hangi hastalardan geldiğini 
hiç bir kimse bilmeyecektir. Çünkü, topladığımız hasta 
bilgileri tanımlama yapılamayacak bir biçimdedir, tekrar-
tanımlama riski son derece düşüktür.

Sağlık kuruluşunuz ve NPS MedicineWise topladığımız, 
muhafaza ettiğimiz ve kullandığımız sağlık bilgilerinizin 
güvenli, güvencede ve Avustralya Gizlilik Yasası’na uygun 
olmasını sağlayacaktır. Mahremiyetiniz ve güvenliğinizin 
korunmasını sağlamak için sıkı önlemler alıyoruz.

Tüm MedicineInsight bilgileri Avustralya’da güvenli olarak 
muhafaza edilmektedir.

MedicineInsight bu bilgileri nasıl kullanıyor?
Bu bilgileri hastalara sağlanan sağlık bakımının kalitesinin 
iyileştirilmesi için MedicineInsight programına katılan 
tüm sağlık kuruluşlarına geri bildirim sağlamak için 
kullanıyoruz. Bu sağlık kuruluşundan toplanan bilgiler 
diğer sağlık kuruluşlarından gelen verilerle de birleştirilir ve                   
NPS MedicineWise eğitim programları ve faaliyetlerine dahil 
edilir.

Bu bilgiler sağlık araştırma projeleri  ve sağlık programlarını 
bilgilendirmek için de kullanılabilir. Örnekleri aşağıda 
belirtilen konularda analiz yapar ve bildirimde bulunuruz:
• ilâç, aşı veya cihaz güvenliği

• testlerin nasıl istendiği

• sağlanan sağlık bakımını geliştirmenin mümkün olup
olmadığı;

• sağlık hizmetlerinin Aborijinler veya Torres Strait
Adalılar gibi farklı gruplar tarafından veya farklı yerlerde
kullanılması

• kronik hastalıkların tedavisi (diyabet, astım, kanser gibi)

• enfeksiyonların yönetimi (grip, hepatit C, insan bağışıklık
yetmezliği virüsü [HIV] gibi).

MedicineInsight programındaki bilgilere erişim gerektiren tüm 
proje teklifleri çalışma başlamadan önce, tüketici savunucuları, 
gizlilik uzmanları ve araştırmacıları içeren bağımsız bir komite 
tarafından ve gerektiğinde, bir insan araştırma etiği komitesi 
tarafından değerlendirilir. 
Bazen bu üçüncü taraflar, araştırmacıların insanların sağlık 
seyirlerini ve tedavi ve hasta bakımında iyileştirmelere yol 
açabilecek hasta deneyimini daha iyi anlamalarına yardımcı 
olmak için sizinle ilgili farklı veri kaynaklarından (örneğin 
hastane kayıtları, eğitim kayıtları) kimlikten arındırılmış 
bilgileri bir araya getirmek isteyebilirler.

Bağlantılı verileri kullanan tüm çalışmaların etik onayı 
olmalıdır ve araştırmacılara sadece kimlikten arındırılmış 
bilgiler verilir.
MedicineInsight programının bir parçası olarak, ekibimiz 
topladığımız kimlikten arındırılmış verilerin doğru 
olduğundan emin olmak için denetim, eğitim, değerlendirme 
veya kalite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirebilir.
MedicineInsight, Avustralya Hükümeti Sağlık Bakanlığı 
tarafından finanse edilmektedir. MedicineInsight bilgilerini 
kullanan onaylanmış projeler üçüncü taraflarca yürütülebilir 
ve finanse edilebilir. Bunlar devlet daireleri, düzenleyici 
otoriteler, üniversiteler, tıbbî yardım kuruluşları, ilaç şirketleri 
veya sigorta şirketlerini içerir.
Onaylanmış projelerin listesini  
https://www.nps.org.au/approved-projects-using- 
medicineinsight-data adresindeki NPS MedicineWise 
internet sitesinde bulabilirsiniz.

Sizin seçiminiz
MedicineInsight içinde yer almamayı tercih ederseniz        
NPS MedicineWise ve bu kuruluşun görevlileri bu kararınızı 
saygıyla karşılar. 
Eğer bu kuruluşun tıbbî kayıtlarınızdaki bilgileri 
MedicineInsight ile paylaşmaya devam etmesini istemi-
yorsanız, arka sayfadaki formu doldurup resepsiyona vererek 
herhangi bir zamanda programdan çıkabilirsiniz
MedicineInsight’a katılmamayı seçmek, aldığınız tıbbî bakımı 
hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

Daha fazla bilgi
Telefon: 1300 721 726

NPS MedicineWise gizlilik ilkeleri https://www.nps.org.au/privacy       
adresinde bulunabilir

E-posta: medicineinsight@nps.org.au
Ziyaret adresi: https://www.nps.org.au/medicine-insight
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 Hasta vazgeçme formu

Aşağıda belirtilenleri kabul ediyorum:

 • MedicineInsight hasta bilgi sayfasını okudum ve anladım.

 • MedicineInsight hakkında soru sorma fırsatım oldu. Program bana açıklandı ve 
sorularıma verilen cevaplar beni tatmin etti.

 • Vazgeçersem, bu kuruluşun kimlikten arındırılmış bilgilerimi MedicineInsight’a 
göndermeyi durduracağını anlıyorum.

 • İmzalı vazgeçme formunun bu sağlık kuruluşunda saklanacağını ve                        
NPS MedicineWise ile paylaşılmayacağını biliyorum.

 • Avustralya Gizlilik Yasası ( 1988 ) uyarınca, NPS MedicineWise’ın önceden toplanan 
kimlikten arındırılmış bilgileri saklama ve kullanma yetkisine sahip olduğunu 
anlıyorum.

 • Tıbbî bakımım, MedicineInsight’a katılmama kararımdan etkilenmeyecektir.

 MedicineInsight programından çıkmak istiyorum

Ad:

Adres:

Doğum tarihi: / / Cinsiyet:  kadın  erkek  diğer

İmza:

Tarih:

Tamamlandığında, lütfen bu formu aile doktorunuza veya sağlık kuruluşunun 
resepsiyonuna verin.

SADECE OFİS KULLANIMI İÇİNDİR
Bu form kuruluş kayıtları için güvenli bir yerde tutulmalıdır. Bu formu                            
NPS MedicineWise’a iade etmeyin.

Ek bilgi için MedicineInsight’ı 1300 721 726 numaralı telefondan arayın.

 Hasta MedicineInsight veri toplama aracından çıkartılmıştır 

 Hastanın kayıtlarının kullanılmamasını sağlayacak işlemler yapılmıştır

İşlem görevlisinin adı:

Tarih:

MedicineInsight


