HASTA

Biz Kimiz?
Sağlık verilerinin kötüye kullanılması tehdidi
hakkında toplumu bilgilendirmek istiyoruz.
BT Güvenliği Uzmanları tarafından destekleniyoruz.

VERI

Daha fazla bilgi için bakınız:

KORUMASI?

https://gesundheitsdaten-in-gefahr.de
https://freie-aerzteschaft.de
https://www.ig-med.de/
https://blog.medi-verbund.de/it/

Neden Sağlık verilerinizin
güvenliğini üstleniyoruz?

https://www.freiheit-fuer-ein-prozent.de/
https://www.dpnw.info
http://www.wispa-ms.de

Hastalarımıza zarar vermek ve buna seyirci
olmak söz konusu bile olamaz. Eğer Tıbbi
kayıtlarınızı Muayenehanelerde tutmaz, ePA`
ya (elektronik Hasta Kaydı) gönderirsek, hasta
dosyası gizliliğini artık garanti edemeyiz.

•

2500 yılı aşkın bir süredir ilk kez bu büyük
Oluşum sorgulanmaya başlandı.

•

Verilerinizi kimin alacağına, yalnızca Sizin
belirlemeniz gerektiğine inanıyoruz.

•

Sağlık Bakanının, Pratisyen ve Eczacıların Veri
ağına ve ePA’ya buna ek olarak Doktorların,
Psikoterapistlerin, BT Uzmanlarının ve de Veri
koruma Uzmanlarının eleştirisel seslerine
karşın, bağlanmaya zorladığı gerçeğini son
derece kritik bir durum olarak görüyoruz.

Hastaların çoğu şu ana kadar bu durumun yararları
ve riskleri hakkında hiç bilgilendirilmemiştir.
Biz bu Konunun alenen tartışılmaşını istiyoruz.
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•

ELEKTRONİK HASTA
KAYITLARININ VE
YAN ETKİLERİ

2021 den itibaren Sağlık Sigortalarının bir Elektronik Hasta Kaydı (EPA)
sunması zorunlu hale gelecek.

Elektronik Hasta Kaydı –
Güvenli, güvenli mi?

Ne yapabilirsiniz?

Bu ne anlama geliyor?

Kesin olan,

•

EPA (halen) Sizin için isteğe bağlı, onu kullanmak
zorunda değilsiniz!

Sağlık verileriniz, özel şirketlerin merkezi sunucularında saklanacak

… Verilerinizin özel Şirketlerin merkezi

•

Şimdiye kadar, sağlık verileriniz Muaynehanede
saklanır, güvence altına alınır ve sadece siz isterseniz yayımlanabilirdi.

... Internette bir kez görüntülenebilen Verilerin bir
daha asla silinemeyeceği

Sağlık sigortanızın Sizi baskı altına almasına izin
vermeyin

•

... Merkezi olarak depolanan bu verilerin işverenlerin, sigorta şirketlerinin, yetkililerin ve suça
eğilimli kişilerin ilgisini çekebileceği

Bu Veri ağına bağlı olmayan Muaynehaneleri
araş tırın (ör.: ti-frei.de, ti-watch.ig-med.de)!

•

... Verilerinize erişim haklarının yasa gereği
herhangi bir zamanda değiştirilebilineceği

Sağlık Sigorta Kurumu Veri Denetleme Kurumuyla
iletişime geçin

•

Davalara katılın!

•

Federal Meclis üyelerinizle ePA hakkında eleştirel
bir şekilde konuşun!

•

Konu ile ilgili davalara katılın!

Gelecekte Doktorlar, Muayenehane Personeli,
Hastaneler, Eczaneler, Fizyoterapistler, Hemşireler
gibi birçok kişi ve Kurum Tıbbi Dosyalarınıza
erişebilecek.
Sağlık Sektörü de verilerinizi (çocuklarınızın ve
torunlarınızın verilerini dahi) kullanmak istiyor.
Iddiaya göre bu da Hasta Bakımının iyiye gitmesini
sağlayacaktır

Demek istediğimiz:
Bu tıbbi Gizliliğin sonu demektir! Sağlık bilgileriniz
risk altında!

sunucularında kalıcı olacağı.

... ePA, Federal Veri Koruma Görevlisinin görüşüne
göre, şu anda ki Veri Koruma Yönetmeliği
(GDPR) ile uyumlu olmadığı,
... Ağ teknolojisinin yazılım hataları veya dışarıdan
gelen saldırılarla felç olabileceği
... „En güvenli“ Veri Merkezinin bile, Hacker saldırılarından veya Veri sızıntılarından kalıcı olarak
korunamadığı
... Elektronik Hasta kaydının, Hasta bakımında
eksik olan yüksek maliyetlere neden olduğu.

Çalışmamızı bir bağışla destekleyin!
(Dernek olmadığımız için bağış vergiden düşülemez)

... Çoğu tedavi için yararsız olduğu ve acil bir
durumda yeterince hızlı kullanılamadığı
... Pek çok verinin otomatik olarak araştırmayı
daha iyi hale getirmediği
... ePA'yı kullanmak için akıllı telefonunuzu ve
tabletinizi kullanmaya zorunluluğunuz olduğu
... Sağlık Sigortası Kurumları ve Bilişim şirketleri
özellikle faydalanabildiği.
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