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1 MijnMST'DEKİ DOSYANIZI KONTROL EDİN  

MijnMST (MyMST), Medisch Spectrum Twente'nin hasta portalıdır. MijnMST ile hastanemizdeki tıbbi 

dosyanızın bölümlerine, bilgisayarınızdan, tabletinizden veya telefonunuzdan erişebilirsiniz. 

mst.nl/mijnmst adresine girip DigiD ile giriş yapın 

Bu kullanım kılavuzu, MijnMST'nin nasıl çalıştığını ve bu size özel ortamın çeşitli bileşenleriyle neler 

yapabileceğinizi açıklar. Herhangi bir sorunuz var mı? Lütfen tedavi gördüğünüz poliklinik ile iletişime 

geçin. 

 

2 MijnMST'de neler bulabilirsiniz?  

Verileriniz, MST'yi ziyaretiniz sonrası bize aktardıktan sonra en geç 5 gün sonra MijnMST'de 
gösterilecektir. MijnMST ile neler yapabilirsiniz? 

 Kişisel bilgilerinizi ve tıbbi kaydınızla ilgili bölümleri görüntüleyin; 

 Medisch Spectrum Twente'daki randevularınıza bakın; 

 Aldığınız ilaçları görüntüleyin; 

 Tahlil sonuçlarına göz atın; 

 Hastane tarafından size, GP’nize veya başka bir sağlık uzmanına gönderilen evrakları 
görüntüleyin; 

 İlaç için reçete tekrarı talebinde bulunun; 

 Sağlık uzmanınıza e-konsültasyon ile soru sorun; 

 Dijital anketi doldurun. 

 

Tıbbi terimler 

Sağlık uzmanınız, sizinle ilgili bulguları, kendisi ve bakımınızla ilgilenen diğer sağlık uzmanlarına 
referans olması amacıyla kaydeder. Tıbbi terimler gibi tam olarak anlamadığınız bilgilerle 
karşılaşabilirsiniz. Bu terimlerle ilgili sorularınızı bir sonraki ziyaretiniz sırasında sağlık uzmanınızla 
görüşebilirsiniz. 
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3 Giriş yapmak için neye ihtiyacınız var? 

Hasta portalına bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya tablet üzerinden erişebilirsiniz. DigiD bilginizi 
kullanarak giriş yapabilirsiniz. 

3.1 DigiD nedir? 

DigiD, dijital kimlik anlamına gelir. Hükümetin internette kimliğinizi kontrol edebilmesini sağlayan bir 
yoldur. 

3.2 DigiD talep edin 

DigiD talebinde bulunmak ister misiniz? www.digid.nl adresine gidin. 

3.3 Giriş ve çıkış yapma 

 Giriş Yapma 

1. Adım 
www.mst.nl adresine gidin. 

2. Adım 
DigiD penceresine erişmek için “MijnMST” düğmesine ve ardından “Inloggen met DigiD” (DigiD ile 
giriş yap) butonuna tıklayın. 

3. Adım 
MijnMST'ye erişmek için "Inloggen Met DigiD app" (DigiD uygulaması ile giriş yap) veya "Inloggen met 
DigiD met een extra controle via sms" (SMS doğrulamasıyla DigiD ile giriş yap) seçeneklerinden birini 
seçin. 

SMS doğrulaması ile giriş yapma 
SMS doğrulamasıyla giriş yapıyorsanız DigiD kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Cep telefonunuza 
anında SMS kodu gelecektir. Kodu girdikten sonra MijnMST'e giriş yapacaksınız. 

DigiD uygulamasıyla giriş yapma 
DigiD uygulamasıyla giriş yaptığınızda ilk olarak DigiD uygulamasından aldığınız bağlantı kodunu girin. 
QR kodu cep telefonunuz veya tabletiniz ile tarayın. Daha sonra uygulama şifrenizi girin. Artık 
MijnMST'e giriş yaptınız. 

 Çıkış yapma 

Sağ üst köşedeki “Uitloggen” (Çıkış) butonuna tıklayarak MijnMST'den çıkış yapın. 15 dakika boyunca 
MijnMST'de hiçbir şey yapmazsanız oturumunuz otomatik olarak kapatılır. Gönderilmeyen veya 
kaydedilmeyen tüm bilgiler kaybolacaktır. 

  

https://www.digid.nl/
http://www.mst.nl/


 

Hasta Portalı Kullanım Kılavuzu 5 
 

 

   

 
 

 

 
4 MijnMST ile neler yapabilirsiniz? 

 

MijnMST aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 

 Startpagina (Ana sayfa) 

 Agenda (Takvim) 

 Dossier (Dosya) 

 E-consult (E-konsültasyon) 

 Vragenlijsten (Anketler) 

 Mijn gegevens (Bilgilerim) 

 Patiëntenfolders (Hasta broşürleri) 

 Opname (Hastaneye yatış) 

 

4.1 Startpagina 

 

Ana sayfayı giriş yaptıktan görebilirsiniz. Burada bir dizi faydalı bilginin yanı sıra gelecek randevunuza, 
okunmamış e-konsültasyon mesajlarınıza, broşürlerinize ve anketlerinize ilişkin bir genel bilgi 
bulacaksınız. Randevunuz varsa “Online inchecken” (online kayıt) aracılığıyla 48 saat öncesinden 
kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. 

4.2 Agenda 

 

 

MijnMST, yaklaşan ve geçmiş tüm randevularınızı görmenizi sağlar. Bazı poliklinikler, randevuları 
kendinizin ayarlamasına da izin verir. Bu randevuları “Afspraken op de wachtlijst” (Bekleme 
listesindeki randevular) başlığı altında bulabilirsiniz. 

 

 

Randevu özetinizi ve poliklinik ziyaretinize nasıl hazırlanacağınıza dair bilgileri “Agenda” (Takvim) 
başlığı altında bulabilirsiniz. Menüde şu seçenekler yer alır: 

Overzicht afspraken (randevulara genel bakış) 

Burada hastanedeki ameliyatları, hastaneye yatışları, geçmiş ve gelecek randevularınızı bulabilirsiniz. 
Ayrıca acil servis başvurularınıza da göz atabilirsiniz.  
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4.3 Videoconsulten 

 

Medisch Spectrum Twente'de her geçen gün daha fazla sağlık uzmanı görüntülü konsültasyon 
yapıyor. Bu yöntem, hastaların sağlık uzmanlarını video bağlantısı aracılığıyla "ziyaret etmelerine" 
imkân tanır. Bu ziyaret, hasta portalı MijnMST aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleşir. Görüntülü 
konsültasyon için hastaneye gitmenize gerek yoktur. Bu yöntem kolaydır ve zaman kazandırır! 
Ücretsiz Microsoft Teams uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan indirin. Uygulamada 
oturum açmanıza gerek yoktur. Uygulamanın yüklenmesi yeterlidir. Hâlihazırda bir hesapla giriş 
yaptınız mı? Görüntülü konsültasyona başlamadan önce lütfen çıkış yapın. 

Hastaneye giderken randevu aldığınız gibi görüntülü konsültasyon için de randevu almalısınız. Online 
hasta portalı MijnMST'deki sanal bekleme odasında (lobi) randevu gününde belirlenen saatten on 
dakika önce kayıt yapabilirsiniz. Sağlık uzmanınız beklediğinizi görecek ve sizinle iletişime geçecektir. 
Sonrasında sağlık uzmanınızla konuşabilirsiniz. 

 Görüntülü konsültasyon nasıl yapılır 

1. Adım 

Portalda Agenda'ya (Takvim) gidin ve ardından Videoconsult'a (Görüntülü Konsültasyon) tıklayın. 

2. Adım 

Aşağıdaki ekran görünecektir: 

 

 

3. Adım 

“Start Videoconsult”a (Görüntülü konsültasyonu başlat) tıklayın.  
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4. Adım 

Teams başlayacak ve aşağıdaki ekranı göreceksiniz. “Teams openen” (Teams'i açın) seçeneğine 
tıklayın. 

 

  

5. Adım 

Artık Teams'desiniz, "Şimdi katıl"a (nu deelnemen) tıklayın. 

 

4.4 Dossier 

“Dossier” (dosya) başlığı altında dosyanızla ilgili çeşitli bölümlerini bulacaksınız. 

Tıbbi veriler 
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Allergieën (alerjiler) 
Medisch Spectrum Twente kayıtlarında bulunan alerjileri burada bulabilirsiniz. 

Bestanden (dosyalar) 
Burada örneğin 3 Aralık 2021'den sonra gönderilen tıbbi durumunuzla ilgili evrakları bulacaksınız. 
Bunlar şahsınıza gönderilen evraklar olabileceği gibi GP’nize veya başka bir sağlık uzmanına 
gönderilen evraklar da olabilir. En son evrak en üstte gösterilir. Genel bilgiyi bir evrağı üstüne 
tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. 

Diagnoses  
Burada teşhislerinizi görebilirsiniz. Yalnızca 03.12.2021 tarihinden sonra koyulan teşhisleri 
bulacağınızı lütfen unutmayın. 

 

Medicijnen (ilaç) 

Medicijnen > Medicatieoverzicht (ilaçlara genel bakış) 

Burada Medisch Spectrum Twente'deki sağlık uzmanları tarafından hâlihazırda bilinen ilaçlara dair 
genel bilgi bulabilirsiniz. Bu bölüm, hastaneye yatışınız sırasında veya sonrasında evde aldığınız 
ilaçlarla ilgilidir. İlaç listesi, ilaçları ne zaman almaya başladığınızı, bunların hangi polikliniğine ait 
olduklarını, dozlarını ve nasıl almanız gerektiğini içerir. 

Bu genel bilgideki ilaçlar aldığınız ilaçlardan farklı olabilir, özellikle GP'niz tarafından size başka ilaçlar 
reçete edilmiş ise. İlaç listenizin eksiksiz olması kendi güvenliğiniz için önemlidir. Bu bilgi Medisch 
Spectrum Twente'deki sağlık uzmanları için de önemlidir. Herhangi bir farkı tedavi gördüğünüz 
polikliniğe veya “Vragen aan apotheek” (Eczaneye sorun) butonunu kullanarak hastanenin eczanesine 
telefonla bildirebilirsiniz. 

Medicijnen > Herhaalrecept aanvragen (Reçete tekrarı isteyin) 
Evde yalnızca şu durumlarda reçete tekrarı talep edebilirsiniz: 

 ilaç genel bilgi kısmında yer alan, arkasında "Herhaalrecept" (Reçete tekrarı) yazan ilaçlar için. 

 hastanedeki sağlık uzmanının size reçete yazdığı ilaçlar için. 

1. Adım 
Reçete tekrarı talep etmek ister misiniz? Önce “Dossier” (Dosya) sekmesine ardından gri menüdeki 
“Medicijnen” (İlaç) seçeneğine tıklayın. 
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2. Adım 
Reçete tekrarı talep etmek istediğiniz ilacı bulun ve "Herhaalrecept aanvragen" (Reçete tekrarı iste) 
butonuna tıklayın. 

3. Adım 
Reçetenin hangi bölüme gönderilmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Lütfen ilacı yazan bölümü seçin. 

Talep edilen reçete tekrarları gönderilen e-konsültasyonlarda bulunabilir. 

Lütfen dikkat - ilaçlarınız 3 iş günü sonra eczanenizde hazır olacaktır. İlaçları ne zaman alabileceğinizi 
eczanenize sorabilirsiniz. İlgili bölüm talebinizi işleme koyamazsa size bilgi verilecektir. 

 

Uitslagen (Sonuçlar) 
MijnMST, yapılan çeşitli tetkiklerin sonuçlarını içerir. Örneğin kan, idrar, doku testleri veya 
gastrointestinal tetkiklerin laboratuvar sonuçları.  

Sonuçlar belli olduğunda 5 gün içinde MijnMST'de gösterilecektir. Lütfen henüz sizinle görüşülmemiş 
sonuçları da görebileceğinizi unutmayın. Lütfen hoş olmayan veya beklenmedik sonuçlar 
içerebileceğini aklınızda bulundurun. Tedavinizi yapan doktorunuz sonuçların ne anlama geldiğini size 
söyleyecektir. Henüz doktorla konuşmadıysanız ancak MijnMST'de sonucu görebiliyorsanız bu sonucu 
görmek isteyip istemediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. 

Endişeli misiniz? Lütfen tedavi gördüğünüz poliklinik ile iletişime geçin. Ayrıca e-konsültasyon yoluyla 
doktorunuza soru sorabilirsiniz. 

 

Rapporten (Raporlar) 

Behandelverslagen (Tedavi raporları) 
Burada sağlık uzmanınızla olan randevunuzda görüştüğünüz sonucu ve yaklaşımı bulacaksınız. 

Behandelbeperking en wisverklaring (Tedavi kısıtlamaları ve tıbbi vasiyet) 
Burada Medisch Spectrum Twente tarafından bilinen tedavi kısıtlamalarını bulacaksınız. 

Tedaviler sizinle görüşülerek belirlenir. Hastaneye yatış sırasında istemediğiniz tedaviler varsa 
belirtebilirsiniz. Ancak sağlık uzmanınız da sınırlamalar getirebilir. Bunlara tedavi kısıtlamaları denir. 

Taranmış tıbbi vasiyetinizi burada bulabilirsiniz. 

Drugs-, alcohol-, tabaksgebruik (Uyuşturucu, alkol ve tütün kullanımı) 
Burada Medisch Spectrum Twente tarafından bilinen uyuşturucu, alkol ve tütün kullanımınıza ilişkin 
genel bilgi bulacaksınız. İntoksikasyon, alkol, tütün ve uyuşturucu kullanımı için çatı terimdir. 
Uyuşturucular arasında narkotik, uyarıcı, sarhoş edici, halüsinojenik, yasa dışı maddeler veya az ya da 
çok derecede uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı etkisi olan haplar sayılabilir. 

Bu genel bilgi, alkol, uyuşturucu, tütün kullanımınız ve tütün dumanına maruz kalmanız ile ilgili 
istenen verileri açıklar. Aşırı uyuşturucu, tütün kullanımı veya çok fazla alkol tüketimi tedavinizi 
ve/veya teşhisinizi etkileyebilir. 
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Metingen (Ölçümler) 
Medisch Spectrum Twente'de hasta üzerinde gerçekleştirilen çeşitli ölçümlerin sonuçları yer alır, 
örneğin: 

 Kilo: kilogram cinsinden 

 Boy: santimetre cinsinden 

 BMI: Vücut Kitle İndeksi 

 Solunum: solunum hızı (dakikada yapılan solunum sayısı) 

 Ateş: santigrat derece cinsinden ateş 

 KH: kalp atış hızı (dakikada gerçekleşen atım sayısı) 

 SpO2: oksijen yüzdesi 

 NIBP: kan basıncı (milimetre cıva) 

 NRS: Dinlenirken ağrı skoru (1'den 10'a kadar olan skala) 
 

Functionele en mentale status (Fonksiyonel ve zihinsel durum) 
Bu sayfada, fonksiyonel (örneğin iş, sosyal faaliyetler ve yaşam tarzı) ve zihinsel durumunuz (zihinsel 
sağlığınız) ile ilgili olarak sizinle ilgili hangi özelliklerin kaydedildiğini görebilirsiniz. Bu bilgiler, 
hastanedeki tedaviniz sırasında bir sonraki tedavi, bakım ve değerlendirme sırasında göz önünde 
bulundurabilmemiz için kaydedilir. 

Implantaten (İmplantlar) 
Bu genel bakışta hastanemizin sizin için hangi implantları kaydettiği görebilirsiniz. Kalça protezi, kalp 
pili veya lens birer implant örneği sayılabilir. Bu implantları güvenliğiniz için kaydetmekteyiz. Bu 
implantlarla ilgili herhangi bir sorun bulunursa sizinle anında iletişime geçebiliriz. 

Signaleringen (Uyarılar) 
Burada hastanemizdeki kayıtlı uyarılara genel bakış bulacaksınız. Uyarılar, bulaşma risklerini ve 
hastalıkları kapsar. Bulaşma riski, bakteri gibi belirli mikroorganizmaların yayılma olasılığıdır. Örneğin, 
yakın bir zamanda yurtdışında bir hastanede tedavi görmüş iseniz enfeksiyon riskiniz daha yüksek 
olabilir. Sağlık uzmanınız, hastaneye yatırıldığınızda veya ameliyat olduğunuzda bunu size sık sık 
soracaktır. 

Verrichtingen (İşlemler) 
Bu genel bakış, yapılan işlemleri gösterir. Bir işlem, teşhis sürecinde ek bilgi elde etmek için veya 
belirlenmiş bir yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilir. İşlemleri kaydetmek, tedaviniz hakkında size 
fikir verir. 

Voedingsadvies (Beslenme tavsiyesi) 
Burada bizce bilinen ve kaydedilen beslenme önerilerini ve kurallarını bulacaksınız. 

 

4.5 E-consult (E-konsültasyon) 

Bakım sağlayıcınıza “E-consult” (E-konsültasyon) başlığı altında sorunuzu içeren bir mesaj 
gönderebilirsiniz. Örneğin: 

 yaşam tarzı ile ilgili öneriler ve sorular, 

 ilaçlar veya yan etkileri ile ilgili sorular, 

 tetkik veya sonuçları ile ilgili sorular, 

 önceki konsültasyonla ilgili sorular. 
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E-konsültasyon, polikliniğin bu seçeneği sizin için etkinleştirmesi koşuluyla gönderilebilir. Bu durumda 
"Start nieuw E-Consult" (Yeni e-konsültasyonu başlat) düğmesini göreceksiniz.  

E-konsültasyonunuz poliklinik çalışanı tarafından alınır. Sorunuz tıbbi bir konuda değilse kendileri 
cevaplayacaktır veya tıbbi sorunuzu yanıtlayabilecek sağlık uzmanına ileteceklerdir. E-konsültasyon 
yoluyla soru sorduktan sonra ertesi iş günü bitmeden cevabınızı alacaksınız. 

Acil sorular için e-konsültasyon uygun değildir. Acil durumlarda lütfen tedavi gördüğünüz polikliniği 
veya GP'nizi arayınız. 

Yeni e-konsültasyon bildirimi 
MijnMST'de yeni bir e-konsültasyon aldığınızda e-posta almanız mümkündür. Henüz bildirim 
almadınız mı? Bu durumda “Mijn instellingen” (ayarlarım) altındaki “Mijn gegevens”e (verilerim) gidin 
ve yeni bir e-konsültasyon mesajı aldığınızda e-posta almak isteyip istemediğinizi seçin. E-posta 
adresinizi buradan da kaydedebilirsiniz. 

Tıbbi dosyanızda e-konsültasyon 
E-konsültasyonda sağlık uzmanınıza gönderdiğiniz bilgiler, Medisch Spectrum Twente'deki tıbbi 
dosyanıza eklenebilir. Ayrıca sağlık uzmanınızın cevabını da içerebilir. Böylelikle e-konsültasyonlar, sizi 
tedavi eden Medisch Spectrum Twente'nin sağlık uzmanları tarafından görüntülenebilir. 

Yeni bir e-konsültasyona başlayın 
1. Adım 
Yeni bir soru sormak mı istiyorsunuz? O hâlde “Start nieuw e-consult” (yeni bir e-konsültasyon başlat) 
butonuna tıklayın. 

2. Adım 
“Bir alıcı seçin” butonuna, gideceğiniz ve mesajı göndermek istediğiniz polikliniği seçip “Tamam” 
butonuna tıklayın. 

Lütfen dikkat - Polikliniğiniz listenizde yok mu? Lütfen polikliniğinizden e-konsültasyon hizmetini size 
açmasını isteyin. Bunu telefonla da yapabilirsiniz. 

3. Adım 
“Önderwerp” (konu) kutusuna net bir açıklama girin. Bu, ileride mesajları daha kolay bulmanızı sağlar. 
Ayrıca mesaja ek dosya (resim) da ekleyebilirsiniz. 

4. Adım 
Mesajınızı girin ve "Verzenden" (gönder) butonuna tıklayın. 

Önceki e-konsültasyonu cevaplama veya tamamlama 
Önceden bir sağlık uzmanıyla belirli bir konuda bir veya daha fazla mesaj alışverişinde bulundunuz 
mu? O hâlde “Start nieuw e-consult” seçeneğine TIKLAMAYIN, bunun yerine önceki mesajlara cevap 
verin. Bunu, önceki mesajı yanıtlayarak veya tamamlayarak yapabilirsiniz. Örneğin önceden 
doktorunuza soru içeren bir mesaj gönderdiniz ve bununla ilgili olarak başka bir soru daha sormak 
istiyorsunuz. Aynı konudaki tüm mesajlar düzenli bir şekilde gruplanacaktır. 

Lütfen dikkat - “Gesloten” (Kapalı) olarak işaretlenmiş konulara cevap veremezsiniz. 

1. Adım 
Mesaj göndermek istediğiniz konuyu bulun. Genişletmek için konunun önündeki '+' işaretine tıklayın. 
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2. Adım 
Bu konudaki en son gönderiye tıklayın (en üstte gösterilir). 

3. Adım 
Mesajın altında aşağıdaki seçenekler bulunur: “Aanpassen” (güncelle) veya “Beantwoorden” 
(cevapla). 

Güncelleme: Daha önce gönderdiğiniz mesaj, sağlık ekibiniz tarafından henüz okunmamıştır. 
Mesajınızda değişiklik yapabilirsiniz. Daha sonra mesajın altında "Aanpassen" (güncelle) yazacaktır. 

Cevaplama: Daha önce gönderdiğiniz mesaja sağlık ekibinden bir cevap aldınız. Buna cevap 
verebilirsiniz. Mesajın altında "Beantwoorden" (cevapla) yazacaktır. 

Bir mesajı okuduysanız onu okunmadı olarak da işaretleyebilirsiniz. Mesajın altında "Markeer als 
ongelezen" (okunmadı olarak işaretle) yazacaktır. Okunmadı olarak işaretle butonu, mesajı 
cevaplamanız gerektiğini kendinize hatırlatmanız adına yararlı olabilir. 

E-konsültasyon kullanmak için ipuçları 

 Yeni bir konu için: yeni bir e-konsültasyon başlatın. 

 15 dakika sonra oturumunuz otomatik olarak sonlandırılır. Mesajınız hâlâ 
gönderilmediyse kaydedilmeyecektir. Lütfen buna dikkat edin. 

 E-konsültasyon yoluyla reçete tekrarı isteğinde bulunamazsınız. Reçete tekrarı için 
“Medicijnen” (ilaç) menüsüne gidin ve ardından “Herhaalrecept”e (reçeteyi tekrarla) 
butonuna tıklayın. 

 Açık (aktif) bir konudaki sorular veya yorumlar için: ilgili konuya gidin ve son gönderiyi 
cevaplayın. “+” simgesine tıklayın. 

 “Gesloten” (kapalı) olarak işaretlenmiş konulara cevap veremezsiniz. 

 Ayrıca gönderinize resim de ekleyebilirsiniz. 
 

4.6 Vragenlijsten 

Bazı poliklinikler için dijital anketler mevcuttur. Bu anketlerin amacı sağlığınızı takip etmek veya sizi 
tedaviye hazırlamaktır. 

Anketi "Vragenlijsten" (anketler) sekmesi altında bulabilirsiniz. Burada doldurmanız gereken ve 
tamamlamış olduğunuz anketleri bulacaksınız. Bazen değişiklik yapmak hâlâ mümkündür. Bu 
durumda ekranda "Wijzigen" (güncelle) düğmesi görünecektir. 

Lütfen dikkat edin: Yalnızca SMS mesajı almak için izin verirseniz sizin için bir anket hazır olduğunda 
kısa mesaj alabilirsiniz. 

Anket doldurma 
Sizin için hazır olan anketleri “Vragenlijsten” sekmesi altında görebilirsiniz. Genel bakışta bir şey yok 
mu? Öyleyse sizin için şu anda anket yok demektir. 

1. Adım 
Doldurmak istediğiniz anketi seçin ve “Invullen” (tamamla) butonuna tıklayın.  
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2. Adım 
Anketi tamamlayın. * işaretli soruların cevaplanması zorunludur. Devam etmek için her zaman 
sayfanın sağ alt kısmındaki “Volgende” (ileri) butonuna tıklayın. 

3. Adım 
Anketin sonunda yer alan "versturen" (gönder) butonuna tıklayın. Tamamlamış olduğunuz anket 
gönderildi. 

Lütfen dikkat - Anketi doldururken kaydetmeniz mümkün değildir. Anketi tek seferde doldurmanız 
önemlidir. 

Tamamlanmış anketleri görüntüleme 
Tamamladığınız anketleri “Vragenlijsten” ve “Uitgevoerde acties” (yapılan işlemler) altında 
görebilirsiniz. “Inzien” (görüntüle) butonuna tıklayarak anketleri açabilir ve ne doldurduğunuzu 
görebilirsiniz. 

 

4.7 Mijn gegens 

Medisch Spectrum Twente tarafından bilinen hâliyle kişisel verilerinizi burada bulacaksınız. Bu veriler, 
adresinizi, GP'nizin ve sigorta şirketinizin iletişim bilgilerini içerir. Bir veya daha fazla irtibat kurulacak 
kişi kaydetmek mümkündür.  

Bu bilgilerin doğru olması önemlidir.  

4.7.1 Hastaneye gitmeden önce bilgilerinizi kontrol edin.  

Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi kendiniz kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. Adres 
bilgileriniz değişti mi ve belediye bunu işleme aldı mı? O hâlde adres bilgilerinin altındaki “wijzigen” 
(güncelle) butonuna tıklayabilirsiniz. Sistem daha sonra mevcut adres bilgilerinizi Belediye Kişisel 
Kayıt Veritabanından alacaktır. Lütfen bunu dikkatlice kontrol edin. GP, diş hekimi, eczane veya 
sigorta şirketi değişikliği yaptınız mı? Bunu kendiniz güncelleyebilirsiniz. Başka değişiklikler oldu mu? 
Lütfen bize bildirin. Bu işlem, tedavi gördüğünüz poliklinikte ve hastanemizin ana salonundaki Hasta 
Kayıt masasında yapılabilir. 

4.7.2 İletişim tercihleri 

Contactvoorkeur (iletişim tercihi) başlığı altında, randevu hatırlatma gibi mesajları matbu evrakla mı 
yoksa dijital olarak mı almak istediğinizi belirtebilirsiniz. Dijital iletişimi tercih ederseniz bunu e-posta 
veya SMS yoluyla almak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.  

Randevu bildirimlerini e-posta ile almak ister misiniz? Lütfen e-posta adresinizi buraya giriniz. "E-
mailen toestaan?" (e-postalara izin veriyor musunuz?) "Ja" (evet) olarak cevaplayın ve iletişim 
profilinize "digitaal" (dijital) olarak girin. 

4.7.3 Onay 

Bu sayfada, 2022 yılı Aralık ayının ortasından itibaren diğer sağlık uzmanlarıyla veri paylaşılmasına 

izin verip vermediğinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca Medisch Spectrum Twente tarafından dosyanıza 

kaydedilen onayı görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte onayınızı poliklinik 

ziyaretinizden önce Hasta Kayıt veya danışma biriminde de verebilirsiniz. 
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4.7.4 Wie heeft mijn dossier bekeken 

“Dosyamı kim inceledi” sayfasından hastane çalışanlarımızdan kimlerin tıbbi kayıtlarınızı incelediğini 
görebilirsiniz. Bu kişiler sağlık uzmanlarınız olabilir ama bazen mali işler dairesinin bir görevlisi veya 
poliklinik sekreteri gibi diğer çalışanlar da olabilir. Bu konuda tüm çalışanlar katı kurallara tabidir. 
Çalışanlar, tıbbi kayıtlarınızın yalnızca işleri için gerekli olan kısmını görebilirler. 

4.8 Patiëntenklasörler 

Sağlık uzmanınız, MijnMST'de sizin için önemli olabilecek hasta broşürleri hazırlayabilir. Bu tür 
broşürleri bu sayfada bulabilirsiniz. Broşürü açmak için ismine çift tıklayın. 

 

4.9 Opname 

Hastaneye yatan hastaların portal üzerinden yemek siparişi vermeleri mümkündür.  

 

1. Adım 

Günü ve saati seçin.  

2. Adım 

Ne yemek istediğinizi seçin. 

 

3. Adım 

Seçtiğiniz yemeği “Mijn keuze” (seçimim) altında bulabilirsiniz. 

4. Adım 

Yemeğinizi sipariş vermek için "keuze doorgeven" (seçiminizi yapın) butonuna tıklayın. 
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5 MijnMST güvenliği 

Medisch Spectrum Twente, hastaların gizliliğini çok önemsemektedir. Aşağıda gizliliğinizi ve 
verilerinizi nasıl koruduğumuzu okuyabilirsiniz. Ayrıca gizliliğinize kendinizin de nasıl katkıda 
bulunabileceğinize dair ipuçları sunar. 

5.1 Verilerinizi kaydediyoruz 

MijnMST'nin ne sıklıkla kullanıldığını bilmek istiyoruz. Bu nedenle her giriş yaptığınızda bunu güvenli 
bir şekilde kaydediyoruz.  

5.2 MijnMST'yi güvenle kullanma 

Dijital verilerinizi “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca güvenli bir şekilde işliyoruz. Siz de 
MijnMST'nin güvenli kullanımına katkıda bulunabilirsiniz. 

 MijnMST'yi aktif olarak kullanmadığınızda çıkış yapın ve tarayıcıyı (internet sayfasını) 
kapatın. 

 Verilerinizin olduğu tüm yazıcı çıktılarına dikkat edin. 

 DigiD kullanıcı adı ve şifreniz tamamen kişiseldir. 

 Bu nedenle güvenli bir yerde saklayın. 

 Pek çok bilgisayar programı bunu önerse de DigiD kullanıcı adınızı ve şifrenizi 
bilgisayarınıza kaydetmeyin. Bunu yaparsanız bilgisayarınıza erişimi olan herkes giriş için 
gereken kullanıcı adınızı ve şifrenizi bulabilir. 

 Bilgisayarınızdan uzaklaştığınızda bilgisayarınızı (ekran koruyucu) kilitleyin. Bu sayede 
bilgisayarınızdan uzakta olduğunuzda yanınızdan geçen kişiler bilgilerinizi (direkt olarak) 
göremezler. 

 Kablosuz internet (Wi-Fi) kullanıyor musunuz? İnternet modeminizin veya 
yönlendiricinizin güvenlik kodu (şifre) ile korunduğundan emin olun. Bu sayede herkes 
internet bağlantınızı kullanamaz. Bunu nasıl yapacağınızı cihazınızın kullanım 
kılavuzunuzda bulabilirsiniz. 

  

5.3 Çocuklar ve gençler için MijnMST 

MijnMST’i her yaştan çocuk ve genç de kullanabilir. DigiD ile giriş yapabilirsiniz. Henüz bir DigiD'niz 
yok mu? www.digid.nl adresinden isteyebilirsiniz. Ebeveynlerinizden/velilerinizden DigiD 
başvurusunda bulunmanıza yardımcı olmalarını isteyin. 

Doktorun sizin hakkınızda yazdıklarını MijnMST portalından okuyabilirsiniz. Tetkik sonuçlarını 
görebilirsiniz. Ayrıca tekrar randevu alabilir veya doktora soru sorabilirsiniz. 

Burada önemli olan şey, bu bilgileri sizinle birlikte kimlerin incelemeye izinli olacağıdır. 

 12 yaşından küçükseniz ebeveynleriniz çoğunlukla dosyanıza bakabilir. Tıbbi kayıtlarınızı 
ebeveynlerinizle birlikte inceleyebilirsiniz. İzinler, hasta yönetimi aracılığıyla talep edilebilir.  

 12 ila 16 yaşları arasındaysanız ebeveynlerinizin/velilerinizin dosyanızı incelemesine izin 
verip vermeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Herhangi bir nedenden dolayı bunu 
istemiyorsanız doktora söyleyebilirsiniz. Doktor, bu kararı verme yeterliliğine sahip 

https://www.digid.nl/
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olduğunuzu düşünürse portalı kapatacaktır. Ayrıca doktor, ebeveyninizin portala bakmasının 
sizin yararınıza olmadığını düşünürse de portalı kapatacaktır. Portal kapandığında siz dahil 
kimse giremez. 

 16 yaşından büyükseniz MijnMST'ye erişebilecek tek kişi olmak için yeterli olgunluğa sahip 
olduğunuz varsayılır. Erişimi kendi DigiD'niz aracılığıyla sağlayabilirsiniz. Elbette ki evdeki 
herkesin görmesine izin verebilirsiniz. 

6 MijnMST ile ilgili sorular 

MijnMST ile ilgili sorularınız mı var? Sık sorulan soruların cevaplarını ve daha fazla bilgiyi 
www.MijnMST.nl web sitemizde bulabilirsiniz. 

Randevunuzla ilgili sorular 
Randevunuz veya tedaviniz ile ilgili sorularınız mı var? Lütfen tedavi gördüğünüz poliklinik ile iletişime 
geçin. Hastanemizin polikliniklerine genel telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz: 053 – 487 2000. Tüm 
telefon numaralarını https://www.mst.nl/p/specialismen/ adresinde bulabilirsiniz. 

MijnMST kullanımıyla ilgili sorular 
MijnMST kullanımıyla ilgili sorularınız varsa lütfen yardım masamızla iletişime geçin. Pazartesiden 
cumaya kadar 08:00 ila16:30 saatleri arasında 053 - 487 2000 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. 

  

https://www.mijncatharina.nl/
https://www.mst.nl/p/specialismen/
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DigiD ile ilgili sorular 

Kullanıcı adınızı ve/veya şifrenizi mi unuttunuz? DigiD'nizin süresi mi doldu? www.digid.nl adresinden 
yeni bir DigiD için başvurun. 


