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Elektronik Hasta Dosyası (EHD) sağlığınızla ilgili  
belgelerin toplandığı bir dosyadır.

Bunlar örneğin röntgen filmi, aşı kartınız, ya da 
son geçirdiğiniz ameliyatın ardından hastane 
taburcu belgeniz olabilir.

Sağlık personeli bu belgeleri Elektronik Hasta  
Dosyanıza eklemektedir. Siz kendiniz de örn. 
gözlük reçetenizi, yan vasiyetinizi ya da tansiyon 
değerlerinizi kendi Elektronik Hasta Dosyanıza  
kaydedebilirsiniz.

Bütün bu tıbbi bilgiler, veriler ve belgeler size  
aittir – (EHD) Elektronik Hasta Dosyası size aittir.

1. 
EHD nedir?



2. 
Belgeleriniz her zaman  
elinizin altında

(EHD) Elektronik Hasta Dosyanız ile en  
önemlisağlık bilgileriniz elinizin altında:  
bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda –  
evde, yolda ve yurt dışında. 

Akıllı telefonunuz kaybolsa dahi belgeleriniz 
korunur. Çünkü bunlar cihazınızda değil  
Elektronik Hasta Dosyası sağlayıcınızda kayıtlıdır. 

Elektronik Hasta Kayıt kullanıcısı olma  
yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.  
EHD kullanmakta serbestsiniz.



3. 
Belgelerinizi paylaşın

Hangi sağlık personelinin hangi belgeleri 
okuyabileceğine sadece siz karar verin. 

EHD ile her zaman belgelerinize bakabilir 
ve güncel sağlık bilgilerinizi diğer sağlık  
personeline sunabilirsiniz.

Elektronik Hasta Bilgilerinizi kendiniz kullanmak 
istemiyor musunuz? Bu görevi güvendiğiniz,  
sizi temsil edecek başka bir kişiye devredebilirsiniz.  
Bu kişi bir arkadaşınız, aileden biri ya da sağlık  
personeli, örneğin aile hekiminiz olabilir.



4. 
Elektronik hasta dosyanız  
ne kadar güvende?

Belgelerinizi Elektronik Hasta Dosyanıza kimin  
kaydettiği ya da bunlara kimin baktığı gibi bilgile-
rin tamamı EHD‘nize otomatik olarak kaydedilir.  
Bu nedenle her zaman dosyadaki belgelerinize  
ne olduğundan haberdar olursunuz.

Elektronik Hasta Dosyası Hakkında Federal  
Yasa ile EHD‘nin nasıl düzenleneceği ve teknik 
güvenliğin nasıl sağlanacağı belirlenmiştir.

Tüm Elektronik Hasta Dosyası sağlayıcıları kap-
samlı bir şekilde denetimden geçirilir ve sertifika-
landırılır. Bu sayede EHD‘deki belgelerinizin  
güvenliği sağlanır.

Sertifikalı EHD sağlayıcıları resmi güvenlik  
kodu ile işaretlidir: 



Güncel gelişmeleri takip edin. Daha fazla bilgiye 
aşağıdaki web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Almanca www.patientendossier.ch
Fransızca www.dossierpatient.ch
İtalyanca www.cartellapaziente.ch
İngilizce www.patientrecord.ch

5. 
Yeniliklerden haberdar olun.

https://www.patientendossier.ch/de
https://www.dossierpatient.ch/fr
https://www.cartellapaziente.ch/it
https://www.patientrecord.ch/en

