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BPSD Siciline Kayıt Olacak Kişiler İçin Bilgilendirme 

Sağlık hizmetlerinde daha iyi kalite 
Sağlık ve bakım hizmetinin kalitesini artırmak ve garantilemek için ulusal kalite sicilleri 
kullanılmaktadır. Bu siciller, sağlık ve bakım hizmetini takip etmeye ve iyileştirmeye olanak 
sağlıyor ve ne kadar çok kişi katılırsa sonuçlar o kadar güvenli oluyor. Bilgilerinizin, kalite 
siciline kaydedilmesine izin vererek sağlık ve bakım hizmetinin iyileştirilmesine katkı 
sağlayabilirsiniz.  
 

Bu broşürdeki bilgiler, Demansta Davranışsal ve Psikolojik Belirtiler için bir İsveç kalite sicili 
olan BPSD sicili hakkındadır. BPSD sicilinin amacı demans hastalıklarından mustarip olan 
kişilerin davranışsal ve psikolojik belirtilerini (BPSD) azaltarak refahını artırmak ve ıstırabını 
azaltmaktır. Sicildeki çalışmalar, her bir kişinin ihtiyaçları ve kaynakları esas alınarak yapılan 
kişi merkezli sağlık işlemlerine dayalıdır. Kaydedilen bilgiler örneğin, sağlık işlemleri, kimlik 
numarası, tanı ve ilaçlardır.  
 

Sağlık ve bakım hizmetinin kalitesini artırmak ve garantilemek için (sağlık tedarikçisini 
belirtin) 

 

___________________________________________________________________________ 

bilgilerinizi, BPSD siciline rapor etmek istiyor. Bilgileriniz, gizliliğe tabidir ve bilgilerinize 
ihtiyaç kalmadığında sicilden silinecektir. Bilgilerinizi sildirebilir veya hayır diyerek sicile 
kaydedilmesini reddedebilirsiniz. 
 
 

Kalite sicilindeki bilgileriniz ne şekilde işleme alınıyor  
Bilgileriniz, bizzat sizden ve sizin tıbbi kayıtlarınızdan toplanmaktadır. Bu bilgiler sadece sağlık 
ve bakım hizmetinin kalitesini artırmak ve garantilemek, istatistik üretmek ve sağlık ve bakım 
kuruluşlarında araştırmalar için kullanılacaktır. Yukarıdaki alanlardan herhangi birinde bu 
bilgileri kullanacak kişilere erişim ancak gizlilik değerlendirmesi yapıldıktan sonra verilecektir. 
Araştırmalar yapılmadan önce araştırmaların bir etik inceleme kurulu (EPN) tarafından 
onaylanması gerekmektedir. 
 
Gizlilik Bilgileriniz, Kamu Erişim ve Gizlilik Yasası’na (Offentlighets- och sekretesslagen) göre 
gizliliğe tabidir. Dolayısıyla hakkınızdaki bilgiler, bilginin paylaşılması durumunda sizin veya 
herhangi bir yakınınızın zarar görmeyeceği kesinleştikten sonra paylaşılabilecektir. Bu 
değerlendirme sicilin baş sorumlusu tarafından yapılacaktır.  
 
Güvenlik Bilgileriniz hem rutin denetimlerle teknik olarak hem de yetkinlik için özel şartlar 
istenerek korunmaktadır. Bunun nedeni sadece bilgilere ihtiyacı olan kişilerin bilgilere 
güvenli bir şekilde erişebilmesini sağlamak içindir.  
 
Bilgilere erişim Sicile verdiği bilgilere erişebilen sağlık tedarikçiniz yanı sıra sicili merkezi 
olarak yöneten kişiler bilgilerinize erişebilir. Başka hiçbir sağlık tedarikçisi bu bilgilere 
erişemez.  
 
Silme Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve garantilemek için bilgilerinize ihtiyaç 
kalmadığında bilgileriniz silinecektir.  
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Yasal dayanak 
Kişisel bilgileri işleme alan herkes yasal bir dayanaktan destek alarak işlem yapmalıdır.  

Kayıt yapan birimin adı;  
 

__________________________________________________________________________ 

ve Skåne bölgesinin Bölge Yönetimi, bu bilgiler toplumda kamu yararı için gerekli bilgi 

olduğundan bu bilgileri toplayabilir ve BPSD siciline kaydedebilir (madde 6.1 e). Sicildeki 

sağlıkla ilgili bilgileri, iş sağlığı ve sağlık hizmeti sağlamakla bağlantılı sebepler nedeniyle 

gerekli olduğu için işleme alabiliyoruz (madde 9.2 h). Personelimizin ve Skåne bölgesinin 

Bölge Yönetimi personelinin yasaya dayalı sır saklama yükümlülüğü de vardır (madde 9.3). 

Veri Koruma Yönetmeliği’ne göre kalite sicillerinde kişisel bilgilerin işleme alınmasıyla ilgili 

İsveç mevzuatında da yasal dayanaklar olacaktır. Bu hükümler, 2008:355 sayılı İsveç Hasta 

Verileri Kanunu’nun (Patientdatalagen) 7. maddesinde mevcuttur.   

 

Haklarınız  
Sicile katılımınız isteğe bağlıdır ve aldığınız sağlık hizmetini etkilememektedir. Bilgilerinizi 

kaydeden sağlık tedarikçiniz, kayıt işleminin kalite siciline doğru bir şekilde yapılmasından 

sorumludur. Eğer bilgilerinizin kaydedilmesini istemiyorsanız sağlık tedarikçiniz ile görüşün.  

Dilediğiniz zaman bilgilerinizi sicilden sildirme hakkına sahipsiniz. Bu durumda BPSD sicilinin 
irtibat kişisi ile iletişime geçin (iletişim bilgileri belgenin en altında mevcut). 

Hangi sağlık biriminin, hangi tarihte bilgilerinize eriştiğini öğrenebilirsiniz.  

Hatalı olan kişisel bilgilerinizi düzelttirme ve eksik kişisel bilgilerinizi tamamlatma hakkına 
sahipsiniz.  

Hangi bilgilerinizin kaydedildiğini bir sicil çıktısı alarak ücretsiz olarak öğrenme hakkına 
sahipsiniz. Bu tarz talepler yazılı ve imzalı olarak ulusal kalite sicilinin irtibat kişisine 
gönderilecektir.  
 
Eğer kişisel bilgilerinizin doğruluğuna itiraz edilirse bazı şartlar altında kişisel bilgilerinizin 
işleme alınmasının sınırlandırılmasını talep etme hakkınız var. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Turkiska 

3 
Version 7:1 (2021-08-27) 

 

İletişim bilgileri 
BPSD sicili  
BPSD-registret 
Skånes sjukhus Nordväst 
Ängelholms sjukhus 
Enheten för kognitiv medicin 
Södra sjukhuset 
Västersjögatan 12 
262 81 Ängelholm 
Ana sayfa: www.bpsd.se  
Telefon: 040-33 55 78  
E-posta: bpsd.sus@skane.se  
 

Merkezi Kişisel Veri Sorumlusu (CPUA) BPSD sicilinin baş sorumlusu Skåne Bölgesi’dir 
İşletme Müdürü Mikael Åström 
E-posta: Mikael.Astrom@skane.se  

Veri Koruma Görevlisi: Kajsa Thelin  
Informationsstyrning, Dockplatsen, Malmö 
E-posta: Kajsa.Thelin@skane.se 

 
 

Sağlık Tedarikçisi 

Veri Koruma Görevlisi:  

Adres:   

Telefon:   

E-posta:   

 


