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HASTA
KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZEL ENA TIBBİ LABORATUVARLARI
2019 YENİ KORONAVİRUS ENFEKSİYONU (COVID-19)
VAKA BİLGİ FORMU
İl adı:

Formun doldurulma tarihi: …../…../20…..

Adı ve Soyadı :

TC Kimlik/Pasaport No:

Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
İkamet Adresi:

....…/…..../...........

□ Erkek

□ Kadın

KLİNİK BELİRTİ/
BULGULAR

Ev Tel.:

RİSK FAKTÖRLERİ

Doküman No: ENA.FR.76
Yürürlük Tarihi: 30.09.2020
Revizyon Tarihi: 00.00.0000
Revizyon No: 00

Mesleği:
Halen yaptığı iş:

Cep Tel.:

İlk Semptomun Başlama Tarihi: …...../…..../20….....
□ Solunum Sıkıntısı
□ Ateş (……°C)
□ Öksürük
□ Boğaz Ağrısı
□ Ateş Öyküsü
□ Kırgınlık
□ Baş Ağrısı
□ Kusma
□ İshal
□ Miyalji
□ Karın Ağrısı
□ Diğer belirti ve bulgular (Belirtiniz):………….……….…………………………………………………………...…………………………………………………………..

□ Kardiyovasküler hastalık (Belirtiniz):……………………………………………………………………………...……………………………………….………………………
□ Kronik respiratuvar hastalık (Belirtiniz): …………………………………………………………………………………………..…..……………………………………….
□ DM (Belirtiniz):……………………………………………………..…………………………………………………………………..…..…………………………………………………...…
□ Kanser (Belirtiniz): ……………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………...
□ Hipertansiyon
□ Halen gebe (...…. haftalık / ........... aylık)
□ Sigara kullanımı (....…. paket gün / ............. yıl)
□ Diğer hastalıklar (Belirtiniz):
……………………………………………………………………………………………………..…..…………………………………………………………………..….

DİĞER

□ Eşlik eden komplikasyon (Belirtiniz):
Çevresinde benzer hastalık tablosu olan kişi var mı?

□ Evet

□ Hayır

□ Bilinmiyor

Semptomların başlamasından önceki 14 gün içinde, aile bireyleri veya kendisinin
Türkiye dışındaki bir ülkede bulunma öyküsü var mı?

□ Evet

□ Hayır

□ Bilinmiyor

Seyahat öyküsü var ise, gidilen yer/yerler

Gidiş tarihi

Dönüş tarihi

…...../.….../20….... …...../.….../20…....

1EPİDEMİYOLOJİK HİKÂYE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….…………………….

…...../.….../20….... …...../.….../20…....

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………….

…...../.….../20….... …...../.….../20…....

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...………………….

…...../.….../20….... …...../.….../20…....

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Örnek cinsi (Seçiniz)

Örnek alma tarihi : …...../…...../20….….

□ Kombine burun ve boğaz sürüntüsü
□ Burun sürüntüsü
□ Balgam
□ Boğaz sürüntüsü
□ Nazofaringeal sürüntü
□ Diğer (Belirtiniz):…………………………………………………………………………………………………………………………….

EK BİLGİ

LABORATUVAR
İSTEM BİLGİLERİ

……...………………….

KURUM

BİLGİLERİ

Kurum adı:
Hasta Adı, Soyadı:
Tel No:
e-posta:

İmza
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AYDINLATMA METNİ
Türkiye’de kurulu Özel ENA Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz
kişisel verilerinizin;
· Şirketimiz ile olan hizmet ilişkisi kapsamında,
· İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
· Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
· Kaydedilmekte, depolanmakta ve muhafaza edilmekte olduğunu bildiririz. Kanunen bu kişisel veriler, talep etmeye yetkili olan kurumlar ile
paylaşılmakta ve yalnızca KVKK’nın öngördüğü şartlarda yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılabilmekte, devredilebilmekte ve KVKK’da sayılan sair
şekillerde işlenebilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE İSTİYORUZ?
Özel ENA Laboratuvarı Limited Şirketi olarak tarafımızca verilen sağlık hizmetlerin ve işlemlerinin tesisi, sağlık hizmetlerinin ve işlemlerinin
devamı, tarafımızca verilen hizmetlerinin ve işlemlerin tarafınıza bildirimi, duyuruların yapılması, ayrıca tabi olduğumuz kanunlarda öngörülen
zorunluluk ve kanuni gerekçelerle sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla
topluyoruz. Tarafımızca kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması, kanuni
saklama süresinin sona ermesi veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz; öncelikli olarak kurum olarak sunulan hizmetlerin ve faaliyetlerin kapsamında, ilgili işlemi tesis edecek olan kurum
personelimizle, tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak, kayıt işlemlerinizin tamamlanmaları ve tarafınızla iletişime geçebilmek için
paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel veriler, açık rıza kapsamında zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz, duyuruları
yapabilmemiz ve hizmet verdiğimiz kişilerin kayıtlarının sağlıklı bir biçimde tutulabilmesi, güvenli şekilde saklanabilmesi için, o alanda uzman
firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir.
. Tarafımızca verilen hizmetlere ilişkin olarak tarafınıza yapılması gereken bilgilendirme ve duyuruların ulaştırılabilmesi adına adres bilgilerinizi
kargo şirketlerine ve posta teşkilatına, elektronik ileti firmasına, yalnızca gönderi ve tebliğ amacı ile sınırlı olmak kaydı ile aktarabilmekteyiz.
· Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde, destek aldığımız danışmanlık firmalarının ve santral firmasının zaman zaman sistemlerimize
erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların
kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemler alınmaktadır.
· HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği ENA Laboratuvarından şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
· Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
· Kişisel verilerinize erişme ve bu verileri isteme,
· Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahipsiniz.
Ayrıca, ENA Laboratuvarından yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların
bilgilendirilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini) ENA Laboratuvarından info@ena-lab.com mail adresine e-posta göndererek ya da 0 312 362 0 362 no.lu telefonu aramak sureti ile
talep edebilirsiniz. Talebiniz tarafımızdan yerine getirilecektir.

