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daha fazla bilgi.

Elektronik sağlık dosyam.
Benim kararım!

elga neler yapabilir?
ELGA size önemli sağlık verilerinizle ilgili kolaylıklar sağlar. ELGA sayesinde doktorunuz zaman ve mekandan bağımsız olarak güvenli ve 
kolay bir şekilde raporlarınıza erişebilir. Buradaki hedef, özellikle birden fazla sağlık kurumunun birlikte çalıştığı durumlarda daha iyi bir 
bilgi akışı ile tıbbi tedavi ve bakımın desteklenmesidir.

elga nedir?
ELGA, “elektronik sağlık dosyası” anlamına gelir. ELGA, size ve doktorunuza, hastanelere, bakım kurumlarına ve eczanelere sağlık 
bilgilerinize erişimi kolaylaştıran bir bilgi sistemidir. Örneğin, bir kişi ile ilgili tıbbi raporlar gibi sağlık bilgileri farklı sağlık kurumlarında 
oluşabilmektedir. ELGA bunları bir ağ üzerinden birleştirmekte ve bir bağlantı (“Referans”) üzerinden elektronik olarak kullanıma 
sunmaktadır.

elga ne fayda sağlar?
ELGA zamandan tasarruf ve net görünüm sağlayarak çoklu muayeneleri önler. Kendi ELGA raporlarınızı ve ilaçlarınızı (e-Medikation) 
görebilir, yazdırabilir veya kaydedebilirsiniz. Ne zaman ve nerede isterseniz. Doktorunuz, hastaneler ve bakım kurumları da ELGA 
sayesinde teşhis ve terapiler hakkında önemli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşır. Eczaneler e-Medikation bilgilerinizi iki saatliğine görebilir. 
Elektronik sağlık dosyası ELGA, böylece hasta güvenliğinin arttırılmasına önemli bir katkıda bulunmuş olur.

elga ne zaman başlıyor?
Aralık 2015 itibarıyla Steiermark ve Viyana devlet hastaneleri ELGA sistemine yavaş yavaş katılacaktır. Ardından diğer eyaletlerin diğer 
hastaneleri de sırasıyla ELGA sistemine geçecektir. Hastalık kasası ile çalışan muayenehaneler ile eczaneler de bunu takip edecektir.

kendi elga’mı nasıl edinebilirim?
Kişisel ELGA’nıza www.gesundheit.gv.at adresinde cep telefonu imzası veya vatandaşlık kartı ile kayıt olduktan sonra ELGA portalı 
üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu “elektronik kimlikle” açık bir kimlik tanımlama mümkündür. Cep telefonu imzası ve vatandaşlık kartı – Kayıt 
ve aktivasyon – hakkında daha fazla bilgi için: www.buergerkarte.at.

kendi elga’mda neler görürüm?
ELGA’ya adım adım bağlanıldıkça kişisel ELGA’nız da yavaş yavaş “büyüyecektir”. Önce taburcu belgeleri, ELGA ile çalışan hastanelerin 
laboratuvar ve radyoloji raporları kullanıma sunulacaktır. Sizinle ilgili ELGA sağlık bilgileri mevcut olduğunda bunları kendiniz ELGA 
portalı üzerinden çevrimiçi olarak görebilirsiniz. Daha önce alınan raporları ELGA üzerinden göremezsiniz. ELGA’nızda ayrıca sağlık 
bilgilerinize kimin ne zaman eriştiğini de görebilirsiniz.

elga ne kadar güvenlidir?
ELGA sağlık bilgilerinin görüntülenmesinde en yüksek güvenlik standartları uygulanmaktadır. Genel ELGA sistemindeki iletişim özel 
sağlık ağları üzerinden gerçekleşmekte olup veri transferi şifrelenmiş olarak gerçekleşir. ELGA sağlık bilgilerinin kötüye kullanımında 
büyük cezalar uygulanmaktadır.

kimler erişim hakkına sahip?
ELGA sağlık bilgilerinizi ELGA ile çalışan sağlık kurumları ancak sizin burada bir tedavi veya bakım görmüş olmanız ve bu kurumların 
ELGA’ya katılmış olmaları durumunda görebilir.
Örneğin, resmi makamlar veya sigorta şirketleri için çalışan doktorlar ile iş sağlığı hizmetinde görev alan doktorlar ELGA sağlık 
bilgilerine erişemez.

elga’ya katılmak zorunda mıyım?
Modern ve güvenli bir altyapı olarak ELGA, Avusturya sağlık sisteminden yararlanan herkesin kullanımına açıktır. Bunu kullanmak 
istemeyen kişiler ya ELGA portalı üzerinden ya da ELGA itiraz noktasında kayıtlarını sildirebilir. Kayıt sildirme işlemi e-Medikation veya 
e-Befunde seçenekleri gibi ELGA bölümleri için yapılabilir ve her zaman geri alınabilir.

TüRK

Sorularınız olduğunda ELGA servis hattına 050 124 4411 numaralı telefon üzerinden, Pazartesi-Cuma günleri 07.00 – 19.00  
saatleri arasında ulaşabilirsiniz. Diğer bilgileri çevrimiçi olarak www.gesundheit.gv.at (ELGA-Portal erişimi) veya  
www.elga.gv.at. adreslerinde bulabilirsiniz.


