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HASTA BİLGİLENDİRME  

 
GİRİŞ - Sicil hakkında 
Eklemlerinizin birinden ameliyat olmak üzeresiniz. Avustralya'da her yıl 100.000'den fazla kişi eklem değiştirme 
veya diz osteotomi ameliyatı geçirmektedir.  Bu ameliyatların çoğunluğu çok başarılıdır.  Bununla birlikte, eklem 
ameliyatı geçiren bazı kişiler bir süre sonra aynı eklemde başka bir ameliyata ihtiyaç duyabilir.  Bu, çeşitli 
nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Örneğin, bir eklem değiştirme ameliyatı geçirdiyseniz, en yaygın neden, 
protezin yıpranmış olmasıdır.  Bunun ne kadar çabuk gerçekleşeceği, birçok farklı yapay eklem türünden hangisinin 
kullanıldığına bağlıdır. Diz osteotomisi geçiren hastalar için amaç eklem değişimine ihtiyaç duyulmasını geciktirmek 
ya da önlemektir. Bu ameliyatların başarısını arttırmak için Avustralya Ortopedi Derneği, 1999 yılında Ulusal Eklem 
Değiştirme Sicili'ni oluşturmuştur. Amaç, bu ameliyatların sonuçlarını izlemek ve rapor etmektir. Bu bilgi, sağlık 
sisteminde çalışan herkesin bugün ve gelecekte hastaların mümkün olan en iyi tedaviyi almalarını sağlamasına 
yardımcı olmaktadır. Kayıtların önemli bir diğer rolü, hastanelerin ve doktorların, kullanılan tıbbi cihazda bir sorun 
olması gibi nadir görülen durumlarda insanları bulmasına yardımcı olmaktır.  
 
Bunu yapmak için, Sicil’de, bu ameliyatları geçiren mümkün olan en fazla sayıda insan hakkında az miktarda bilgi 
kaydedilmesi önemlidir.  Sonrasında herhangi bir ameliyat olup olmadığını kaydetmek de önemlidir. Bu bilgiyi 
analiz ederek, tıbbi cihazlardan hangisinin en iyi şekilde çalıştığını ve her bir hastada en iyi ameliyat türünü 
belirlemek mümkündür. Ameliyatınızla ilgili bilgileri belgelememize izin vererek, Sicil’e katılmanızı istiyoruz. 
 
Katılımınız - ihtiyaç duyduğumuz bilgiler  
İhtiyacımız olan bilgiler adınızı, doğum tarihinizi, adresinizi, Medicare numaranızı, hastane kimlik numaranızı, 
hastanenin adını ve eklem değiştirme veya diz osteotomisi geçirme nedeninizi içermektedir.  Bu bilgiler, sizi, 
takılan tıbbi cihazla doğru bir şekilde ilişkilendirmek ve daha sonra geçirebileceğiniz herhangi bir eklem ameliyatını 
önceki kayıtlarınıza eklemek için gereklidir.  Ayrıca, eklem ameliyatı yapılan günü, hangi ekleme ameliyat 
yapıldığını ve kullanılan tıbbi cihazın türünü de kaydedeceğiz.  Başka hiçbir kişisel bilgi kaydedilmemektedir.  
Devlet Daireleri ayrıca, Sicil’in verilerin doğruluğunu kontrol edebilmesi ve birinin ölmüş olup olmadığını 
yansıtacak şekilde kayıtları güncelleyebilmesi için bilgi sağlamaktadır.  
 
Bilgi - bilgilerinizi nasıl gizli tutacağız? 
Kişisel bilgileriniz gizlidir ve bu bilgileri korumaya yönelik güvenlik önlemleri bulunmaktadır.  Kişisel bilgileriniz 
Kanunla korunmaktadır. Bu, Sicil’de oluşturulan hiçbir raporda kimliğinizin belirlenemeyeceği anlamına gelir. 
Bazen, Sicil’in hasta sonuçlarını iyileştirme kabiliyetini daha da artırmak için verileriniz diğer devlet sağlık veri 
setleri ile ilişkilendirilebilir. Kimliğinizin gizli tutulduğu verileriniz diğer araştırma projeleri için kullanılabilir ve 
ulusal ve uluslararası ortak çalışanlarla paylaşılabilir. 
 
Bilgileri nasıl toplayacağız? 
Ameliyat bilgilerinizi Sicil’e kaydetmek istiyor olsak da, sizin hiçbir şey yapmanız gerekmez.  Cerrahınız ve/veya 
ameliyat ekibiniz, ameliyat sırasında kişisel bilgilerinizi içeren formu doldurup bize gönderir. Bilgiler Güney 
Avustralya Sağlık ve Tıp Araştırma Enstitüsü, Adelaide, Güney Avustralya'da saklanan güvenli Sicil veritabanına 
girilecektir. 
 
Riskler ve Avantajlar - sizin için 
Bilgilerinizi Sicilde bulundurmanız sizin için risk oluşturmaz.  Sicil, eklem ameliyatlarının başarısını etkileyen çeşitli 
faktörler hakkında genel raporlar hazırlar.  Bu bilgiler sayesinde eklem ameliyatlarının sonuçları büyük ölçüde 
iyileşmiştir.  
 
Sicil’de yer almak istemiyorsanız ne yapmalısınız? 
Herkesin kişisel bilgilerinin bir sicilde belgelenmesi konusunda rahat olmadığını anlıyoruz.  Böyle hissediyorsanız ve 
bilgilerinizin kaydedilmesini istemiyorsanız, kararınızı hastane personeline bildirmenin yanı sıra 1800 068 419 
(ücretsiz arama) numaralı telefondan Yönetici ile iletişime geçin.  Sicil’de yer almak isteyip istemediğinize dair 
kararınız, tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez.  Ulusal Eklem Değiştirme Sicili ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz 
varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, lütfen Bayan Cindy Turner ile iletişime geçmekten çekinmeyin. 

 


