Bilgileriniz şu şekilde korunmaktadır

Ekim 2011’de beri piyasada

Şahsi sağlık bilgilerinizin korunması günümüzde de en
yüksek önceliğe sahiptir. Yeni elektronik kartla da bu
durumda bir değişiklik olmayacaktır. Özellikle yeni teknik olanaklar nedeniyle güvenliğe ve verilerin korunmasına özel bir önem verilmektedir.

Her sigortalıya üzerinde resimli bir kendine ait elektronik sağlık kartı verilecektir. Sadece 15 yaşından küçük
çocuklar ve sağlık nedenlerinden dolayı resim çektirmeleri mümkün olmayan sigortalılara resimsiz kart
verilecektir.

Haksız erişime karşı koruma
Gelecekte elektronik sağlık kartına tıbbi bilgilerin kaydedilebilmesi planlanmıştır - ancak sadece sizin istemeniz halinde, zira acil durum bilgileri veya elektronik
hasta dosyası gibi gelecekteki uygulamalar gönüllü
olacaktır. Bu işlevler birkaç yıla kadar kullanıma hazır
olduğunda, kartınıza tıbbi bilgilerin kaydedilip kaydedilmemesine veya hangilerinin kaydedileceğine sadece
siz karar vereceksiniz.

Kartın masraflarını yasal sağlık sigortanız karşılamaktadır. Size sadece resim çektirme masrafı doğmaktadır. Sağlık sigortaları bunun ardından, elektronik sağlık
kartlarına yapıştırılacak bir resim hazırlamaları amacıyla sigortalılarına başvuracaktır. Bunun için normal bir
vesikalık resim yeterlidir.

Sizin şahsi onayınız olmadan kimse hakkınızdaki gizli
bilgilere de erişemeyecektir. Verilere erişime onayınızı sonra gizli bir şifreyle verirsiniz - Bu şifre kartınızı
gelecekte sizin şahsi anahtarınız haline getirmektedir.
Doktorlara da, sağlık mesleği kimliği denilen kendilerine ait bir kart verilecektir. Ancak sağlık kartını ve
doktorun sağlık mesleği kartını kart okuma cihazına
soktuğunuzda ve hem sigortalının hem de doktorun
ilgili şifreleri (PIN) ile kimliklerini ispat etmelerinden
sonra veriler deşifre edilebilmekte ve okunabilmektedir. Doktorun PIN-girişinin yeterli olduğu acil durum
bilgileri bundan müstesnadır. Şifrenizle, karta ayrıca
bilgi ilave ettirebilecek veya sildirebileceksiniz. Ayrıca, belirli bilgiler de gizlenebilecek veya sadece belirli
doktorların erişimine sunulabilecektir.

Yasal sağlık sigortaları 1 Ekim 2011’den beri elektronik
sağlık kartını vermektedir. Hastanelere, doktor ve dişçi yazıhanelerine önceden hem yeni elektronik sağlık
kartlarını hem de şimdiye kadar kullanılan sağlık sigortası kartını okuyabilen yeni okuma cihazları kurulmuştur. 70 milyon yasal sigortalının hepsine yeni kart
verilmesi işleminin 2013’e kadar tamamlanması düşünülmektedir. Yeni kart, sağlık sigortanızdan aldığınız
zaman hemen geçerlidir.
Yeni sağlık kartı ile ilgili sorularınız olması halinde,
lütfen sağlık sigortanıza başvurun.

Elektronik sağlık
kartı hakkında en
önemli bilgiler

Sevgili Sigortalı,
2011 sonbaharından beri sağlık sigortası kartının yerini sağlık kartı almaktadır. Şu an verilen sağlık kartları
yeni uygulamalara hazır hale getirilmiştir. Bu uygulamalar zamanla geliştirilmekte ve uygulamaya konulmadan önce iyice denenmektedir.
Yeni kart hem daha değişik bir görünüme sahip hem
de daha kullanışlıdır. Zira, elektronik sağlık kartında,
önceki karttan farklı olarak verileri ve bilgileri istenmesi halinde kaydedebilen ve gönderebilen bir mikro
işlemci çip bulunmaktadır. Yeni sağlık kartı bu olanak
sayesinde size daha fazla avantaj, tıbbi bakımda her
şeyden önce daha fazla kalite ve güvenlik sunmaktadır.
Yeni kart sayesinde gelecekte şahsi sağlık verileriniz
için anahtarı daima beraberinizde bulundurmaktasınız.
Elektronik sağlık kartının hedefi, tıbbi bilgilerin tedavi
edenler arasında iyileştirilmiş ve emin bir şekilde alışverişine olanak sağlamaktadır. Siz, hasta olarak bu şekilde bakımın daha iyi kalitesinden yararlanmaktasınız.
Müteakip sayfalarda elektronik sağlık kartı hakkında
daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yeni kartla ilgili sorularınız olması halinde, lütfen sağlık sigortanıza başvurunuz.
Saygılarımızla

Yeni kart bu şekilde görünecek

Yeni kart gelecekte
şunları da yapabilecek

Elektronik sağlık kartı dış görünüş olarak önceki karttan farklı bir görünüme sahiptir. Ön tarafta güncel bir
fotoğrafınız yapıştırılmış olacak. Bu, kartın sahibinin siz
olduğunuzu çabuk ve net bir şekilde göstermektedir.
Bu şekilde, hizmetlerden haksız yere yararlanılmasının
önüne geçilebilir.

Sigortalının standart bilgilerinin güncelleştirilmesi:
Gelecekte elektronik karttaki idari bilgiler online olarak güncelleştirilebilecektir. Artık kartın değiştirilmesine - örneğin adres veya durum değişikliklerinde gerek kalmayacaktır.
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Mikroçipe önce, şimdiye kadar
olduğu gibi idari bilgiler kaydedilecektir: Adı, doğum tarihi,
adres bilgileri, sigorta numarası ve üye veya sigortalının aile
ferdi olarak sigortalı gibi sigortalılık durumunuz hakkındaki
bilgiler. Yeni olarak, cinsiyet
hakkındaki bilgi bulunacaktır.
Tıbbi bilgileriniz de gelecekte
kart sayesinde kaydedilebilir.
İşlemci çip, bu bilgileri haksız
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erişime karşı koruyan bir şifreleme işlevi içermektedir.
Adınız ve soyadınız ile kartın sahibi olduğunuzu kanıtlarsınız.
Yeni kartla birlikte size verilen
ve gelecekte bir sağlık sigortası değişiminde de daima aynı
kalacak yeni sağlık sigorta numaranız
Resim, kartın haksız kullanımını önler.
Standart kart adı

Arka sayfada bir Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (EHIC)
bulunmaktadır. Bu, AB’de yurtdışı sağlık sigortası
belgesinin yerine geçmektedir ve Avrupa’daki yurtdışında diğer ülkelerde tıbbi tedaviyi kolaylaştırmaktadır.

GKV-Spitzenverband
1
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich bei der
ausstellenden Krankenkasse versichert bin.
Diese Karte ist nicht übertragbar.
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İmza kısmı
Sağlık sigortası numarası
Kart kodu
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Doğum tarihi
Sağlık sigortasının kodu
EHIC geçerlilik süresi

Acil durum bilgileri:
Bir acil durumda ilkyardım doktorunun hızlı hareket etmesi gerekmektedir. Sigortalılar, alerji, müzmin
hastalıklar, ilaç dokunmaları ve diğer önemli teşhisler
gibi acil durum halinde önem arz eden bilgileri gönüllü
olarak kartlarına kaydettirebilir. Bu uygulama planlanmaktadır.
Elektronik dosya
Bir hastanın tedavisine çoğu kez birçok tıbbi kuruluş
veya doktor katılmaktadır. Elektronik dosya, ilgili tüm
tarafların tedavinin dokümantasyonuna erişimine ve
böylece hastanın tıbbi bakımı hakkında daha iyi mutabakat sağlamasına olanak sağlayacaktır.
Performans sağlayıcı iletişim
Doktorlar ve sağlık sektöründeki kuruluşlar arasında
güvenli bir iletişimin uygulamaya konulması da planlanmıştır. Günümüzde daha ziyade posta yolundan
yararlanılmaktadır. Bu, bir yandan önemli bilgilerin
tedavi eden doktora her zaman hızlı bir şekilde ulaşamamasına sebebiyet vermekte, diğer yandan da bilgilerin yazıhane yazılımında kullanıma hazır olması için
bir doktor mektubunun sonradan yazıhanede masraflı
bir şekilde dijitalleştirilmesini gerektirmektedir. Hızlı ve güvenli bir bilgi alışverişinin koşulları şimdiden
oluşturulmaktadır. Bulgular gelecekte elektronik olarak daha hızlı ve güvenli bir şekilde doktordan doktora
gönderilebilir.

