Hasta hakları - Tıbbi Tedavi Sözleşmelerine İlişkin Hollanda Yasası
(Hollandaca: WGBO; Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
Bir tıp uzmanı tarafından tedavi edilirken, güveninizi onların ellerine verirsiniz. Bunu yapmanın bir
sonucu olarak, aile hekiminize veya uzmanınıza bağımlı hissedebilirsiniz. Bu nedenle hasta olarak
haklarınızın farkında olmanız önemlidir.
1995 yılında, uzman ve hasta arasındaki ilişki Hollanda Tıbbi Tedavi Sözleşmeleri Yasasında
(WGBO) tanımlanmıştır. TinyEYE Europe, bu yasal yönergelere uymaktadır.
Hasta ve uzman arasında var olan hak ve yükümlülüklerin bir özeti aşağıda verilmiştir:
• Bilgi alma hakkına sahipsiniz. Uzman, bilgileri anlaşılır bir şekilde size iletmekle yükümlüdür.
Uzman kişi tıbbi durumunuz, önerilen tedavinin/terapinin doğası, alternatif tedavi seçenekleri,
sonuçları ve riskleri ve olası ilaç kullanımı ve bunların yan etkiler hakkında size bilgi vermekle
yükümlüdür.
• Sadece onam verdiğiniz takdirde terapi/tedaviye başlayabilirsiniz. Kendiniz onay verecek durumda
olmadığınızda, örneğin hayati bir tıbbi durumda, terapistiniz sizden herhangi bir açık rızanız olmadan
tedavi sağlayabilir.
• Her zaman tıbbi dosyalarınızı okuma hakkına sahipsiniz. Uzman tıbbi dosyalarınızı güncel tutmakla
yükümlüdür. Sadece uzman ve siz yani hasta, sizin hakkınızdaki bilgilere erişebilir. Tıbbi dosyanızın
bir kopyasını da talep edebilirsiniz.
• Hasta olarak mahremiyet hakkına sahipsiniz. Uzmanınızla paylaştığınız her şey ve terapi seansları
tamamen gizlidir.
• Terapiye kendiniz karar veremediğiniz durumlarda, bir temsilci atayabilirsiniz. Bunu bir bölge
hâkimi aracılığıyla resmi yollarla veya kendiniz bir ifade oluşturarak yapabilirsiniz. Yazılı bir onay
yoksa, uzmanınız size yakın bir kişiden (örneğin bir aile üyesi veya bir partner) temsilci rolünü
üstlenmesini isteyecektir.
• Hasta olarak uzmanınızı doğru ve eksiksiz bilgilendirmelisiniz. Ayrıca, makul ölçüler dahilinde,
uzmanınızın tavsiyelerini mümkün olduğunca takip etmelisiniz.
• Uzman hastanın taleplerini takip etmek zorunda değildir, kendi kararlarını verme hakkına sahiptir.
Bunda uzmanlık ve profesyonel görüş büyük rol oynar. Bir uzman terapiye ihtiyaç olmadığına karar
verdiğinde, hastanın isteklerine uygun hareket etmek zorunda değildir.
• Sağlanan sağlık hizmetinden memnun değilseniz, şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyette bulunma
konusunda daha fazla bilgi için Sağlık Hizmetleri Bilgi ve Şikâyet Ofisine gidebilir veya bizden
aldığınız bilgi paketini inceleyebilirsiniz.
Hollanda Tıbbi Tedavi Sözleşmeleri Yasası (WGBO) hakkında daha kapsamlı bir bilgi için lütfen
Hollanda Hasta Tüketicileri Federasyonu sitesini ziyaret edin.
https://www.patientenfederatie.nl/Documenten/producten/informatiekaart/wgbo_54-1.pdf
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