Bilgilendirme mektubu
Öğrenci sağlığı için tıbbi faaliyetler ulusal kalite sicili, EMQ
Öğrenciler ve velilere
Siz de katılın ve iyileştirme çalışmalarımızda bize yardımcı olun!
Eğitim Yasasına göre, eski adıyla okul sağlığı olan öğrenci sağlığı için tıbbi faaliyetlerin amacı, okul öğrencilerine sağlık hizmetlerini geliştirme ve önleyici faaliyetleri sunmaktır. Öğrencilerle ilgili sağlık çalışmalarını
sürekli olarak iyileştirmek için bir ulusal kalite sicili, EMQ, vardır. Bunlar okul hemşireleri ve okul doktorların geliştirdiği, işlendiği ve bilgilerin EMQ’ya aktarıldığı faaliyetlerdir. Kalite sicilinin amacı iyileştirme
çalışmalarının sürekli olmasını mümkün kılmak, eşdeğer bir öğrenci sağlığı hizmeti yaratmak ve araştırma
yapmaktır.
Sağlık muayeneleri ve sağlık görüşmelerinden toplanan sağlık bilgileri kalite sicilinde bir araya getirilir. Öğrencilerin sağlık sonucu sadece grup düzeyinde görülebilir, bu da tek bir öğrencinin tespit edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Kalite sicilinde hangi bireysel sağlık bilgilerinin bulunduğunu bilmek isterseniz, bunu
web sitesinde okuyabilirsiniz www.emq.nu. Kimlik numaraları araştırma için toplanır ve bunun için bir etik
inceleme kurulunun onayı gereklidir.
Her yıl yaklaşık 100 000 öğrenci hakkında toplanan veriler bilgi ve geliştirme için büyük bir kaynaktır!
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Kalite siciline katılımın isteğe bağlıdır ve okul hemşiresi ve okul doktoru tarafından
sunulan hizmetleri etkilemez
Bilgiler İsveç yasaları uyarınca korunur ve sadece sağlık bakımının geliştirilmesi ve
araştırma için kullanılabilir
Kalite siciline erişimi olan kişiler, okuldaki okul hemşiresi ve okul doktoru olup, EMQ
kalite sicilinden de sorumludurlar.
Bilgilerinizin kalite siciline aktarılmasını kabul etmeyebilirsiniz; bkz. haklarınız başlıklı
bölüm.
Bilgilerin düzeltilmesini talep etme ve bilgilerin sınırlandırılması hakkına da sahipsiniz.
Kabul ettiyseniz, ancak fikrinizi değiştirirseniz ve bilgilerinizin kalite siciline
aktarılmasını istemezseniz, şurayla irtibat kurun:
Dataskyddsombud@regionostergotland.se
O zaman kalite sicilindeki tüm bilgilerin silinmesini istemek hakkınız olur.
Bilgilerinizin kalite siciline aktarılmasını reddeder ve sonradan katılmaya karar
verirseniz bunu okul hemşiresine bildirin.

Kalite sicili hakkında daha fazla bilgiyi bir sonraki sayfada ve kalite sicili web sitesinde
bulabilirsiniz www.emq.nu ve www.kvalitetsregister.se

Ulusal kalite sicili nedir?
Ulusal kalite sicilinin amacı, toplanan verilerin sağlık ve hasta bakımı çalışmalarını iyileştirilmesi,
sağlık hizmetlerini geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için kullanılmasıdır. Sağlık ve hasta

bakımı ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde izlenebilir, zaman içinde öğrencilerdeki sağlık değişiklikleri görülebilir ve farklı yaklaşımlar ve tedavi yöntemleri ile karşılaştırılabilir. Kalite siciline mümkün
olduğunca çok insanın katkı sağlaması çok önemlidir; çünkü bu sonuçların ve değerlendirmenin
güvenilirliğini artırır. Sonuçlar sürekli iyileştirme çalışmalarında, İsveç'te standart bir hizmet ve
bakım elde etmek için kullanılacaktır.
Bilgilerin kaydı
Sağlık muayenesi ve sağlık görüşmeleri kapsamındaki hasta kayıtları bilgileri toplanır. Kalite
sicilinde hangi bireysel bilgilerin bulunduğunu bilmek isterseniz, web sitesinden daha fazla bilgi
edinebilirsinizwww.emq.nu. Bilgiler sadece bakım kalitesinin geliştirilmesi ve korunması,
istatistiklerin hazırlanması ve araştırma için kullanılabilir. Bilgiler gizlilik testinden sonra şu üç
amaçtan biri için verilebilir.
Gizlilik
Bilgiler, Kamu Erişimi ve Gizlilik Yasası uyarınca sağlık ve sağlık bakımı gizliliği ile korunur. Görüntülenen listelerdeki bilgilerden yola çıkılarak çocuğunuzun bir birey olarak tanımlanması mümkün
değildir. Araştırma çalışmaları için her zaman bir etik inceleme kurulunun ve merkezi kişi bilgileri
sorumlusunun onayı gereklidir.
Güvenlik
Çocuğunuza ait bilgiler yetkisiz erişime karşı korunur. Bu konuda özel şartlar öngörülmüştür, yani
bilgilere sadece ulaşmaları gerekli kişiler erişebilir. Yetkisiz hiçbir kişinin bilgi edinememesi ve bilgi
edinmek için oturumun güvenli bir şekilde açılmasını sağlayan sistematik bir kontrol vardır. Veriler
aynı zamanda şifreleme yoluyla da korunur.
Erişim
Sağlık Personeli sadece kalite siciline işlenen veriler hakkında bilgi edinebilirler. Hiçbir sağlık personeli bu bilgilere erişim hakkına sahip değildir. Kayıtları merkezde işleyen sorumlu kişiler çocukla
ilgili verileri bunların doğruluğunu anlamak amacıyla edinebilirler.
Gereksiz bilgileri ayıklama
Bilgiler gerek kalmadığında bakım kalitesini geliştirmek ve sağlamak için silinir. Arşiv yetkilisi bazı
kayıtların ikinci bir emre kadar tarihsel, istatistiksel ya da bilimsel amaçlar için saklanmasına karar
verebilir.
Haklar
Kalite siciline katılım isteğe bağlıdır ve çocuğunuzun okul hemşiresi ya da okul doktorlarından
aldığı hizmet ya da bakımı etkilemez. Bu yazıdaki bilgileri edindikten sonra çocuğunuzun kalite siciline kaydedilmesini istemiyorsanız bunu okul hemşiresine bildirin. Çocuğunuza ait bilgilerin ileride
sicilde olmasını istemiyorsanız şurayla irtibat kurun: Dataskyddsombud@regionostergotland.se
Kararınızdan her zaman cayabilir ve çocuğunuzun bilgilerini kalite sicilinden sildirebilirsiniz.
Çocuğunuza ait bilgilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak kullanılması halinde
tazminat ve bilgilerin düzeltilmesini ve sınırlandırılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca,
çocuğunuza ait bilgilere gerçekleştirilen erişimler hakkında bilgi alma hakkına da sahipsiniz. Yılda
bir kez, çocuğunuz hakkında hangi bilgilerin kayıtlı olduğunu bilme hakkına sahipsiniz (sicil sureti
şeklinde). Böyle bir dilekçenin yazılı olması ve imzalanarak ulusal kalite sicili görevlisine gönderilmesi gerekir. Çocuğunuza ait bilgilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ya da Hasta Veri Kanununa aykırı olarak kullanılması tazminat hakkınız da doğar. Denetim kurumuna şikayet dilekçesi
verme hakkınız vardır.
Kişisel bilgilerin gizliliği
Öğrenci sağlığı tıbbi faaliyetlerinde ulusal kalite sicilindeki kişisel bilgilerden sorumlu makam Östergötland Bölgesidir.
Kalite sicili iletişim bilgileri, EMQ
Dataskyddsombud@regionostergotland.se

