
2021: COVID-19 Hasta dosyaları için çağrı  

Saygı değer Baylar ve Bayanlar 
 
Bizler doktorlar, eczacılar, avukatlar ve diğer bilim alanlarından, zarar görmüş olan insanlarla, 
''Doktorlar açıklıyor'' (Ärzten für Aufklärung) ve Dr. Fuellmich ile birlikte ağır ve muhtemelen 
ölümcül sonuçlanmış COVİD-19 vakalarını incelemek isteyen bir grubuz. 
 
 
Bilim adamlarımızdan bazıları yıllardır sağlık yönetimi uyguluyorlar. Biz başarılı bir şekilde 
hastaya özel hastalık dosyaları, kan tahlili sonuçları ve biyokimyasal verileri değerlendirmek ve 
tüm bunlardan her bir kişi için en iyi özel sonuçları çıkararak tavsiye etmeye odaklandık. 
 
Temel, daima bir insanın kapsamlı olarak incelenmesi. Kan tahlilleri sonuçları, ilaç kullanım 
profili, yeme ve içme davranışları, boş zamanlarında ve çalışma çevrelerindeki aktiviteleri gibi. 
 
Amaç, varsa ilaç kullanımını doktor kararı ile azaltmak ve örneğin kalp krizi, felç, ağır 
tromboz oluşumu gibi risk ve sonuçları en aza indirmek. 
 
Uzmanlardan oluşan ekip, eczacılık, tıp, spor bilimi, ekotrofoloji ve bilişim alanlarını 
kapsamaktadır. Bu kapsamda tıbbi müdahale yapmıyoruz. Doktor tedavisinin yüceliğine 
dokunmuyoruz.  
 
Covid-19 kapsamında 2020 Mart ayından beri, sürekli olarak özellikle obez, yüksek 
tansiyon veya tip-2 diyabet hastaları gibi bazı kesimler risk grupları olarak odak noktası 
yapan bazı bilimsel açıklamalar yayınlandığı için  konu doktorlarımızın ve eczacılarımızın 
mesleki faaliyetlerini etkilemektedir. Biz de 2020 mart ayından beri Covid-19'un kimler için 
ağır hatta ölümcül seyri olabileceğini bulmaya çalışıyoruz.  
 
ŞU SORULAR VE KONULAR TEMELDİR:  
 

 Corona virüslerinin tarihi 

 SARS-CoV-2 spike proteininin kenetlenme mekanizması ve hücre zarında bulunan   
anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'deki (ACE2) olası mutasyonlar 

 Hücre zarına bağlı ACE2'nin düzenlenmesi ve SARS-CoV-2'nin tehlikesi ve olası 
mutasyonlar üzerindeki olası etkisi 

 ⦁ COVID-19'un semptomları ve diğer şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarından farklılaşması 
(SARS = Şiddetli Akut Solunum Sendromu = akut solunum sıkıntısı sendromu; dispne ve 
ateş ana semptomlardır) 

 İlaç tedavisi seçenekleri ve mevcut ilaçların etkileri 

 Hastaların eski ve yeni kan tahlillerinin biyokimyasal etkileri 

 SARS-CoV-2 salgını riski ve SARS-CoV mutasyonu 
 
 
COVID-19 söz konusu olduğunda, toplumumuz eşi benzeri görülmemiş bir boyutta bölünüyor. 
Biz toplumumuzun tekrar birbirlerine daha hoşgörülü ve barışçıl davranmasını sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu da yalnızca hastalığın anlaşılması üzerinden sağlanabilir. Daha önce ağır 
hastalanmış veya hastalık nedeni ile yakınlarını kaybetmiş olan kişiler bu toplumsal bölünmenin 
önüne geçebilir ve Covid-19'un ileride ağır veya ölümcül seyrine karşı etkili çalışılabilmesini 
sağlayabilirler.  
 
Lütfen bize hasta dosyalarını - sizin veya ölen akrabalarınızın, kan sayımları ve ilaç isimleri ile 



birlikte verin! İdeal olan son iki yılın tüm kan tahlilleri ve varsa kullanılmış olan ilaçların da 
dosyaları olacaktır. Bu bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi özel verilerinizin korunması 
kapsamında olacaktır.  
 
 

Anketin sorumlulukları, posta yolu ve amacı 
 
Sorumlu Doktor (Ärzte für Aufklärung): 
 
 Dr. Thomas Ly 
 Eichstr. 30 
 30161 Hannover 
 Tel: 0511 2283885 
 
 
Sorumlu eczacılar: 
 

Dr. Chalid Ashry   Dr. Stefan Landshamer 
 Mündener Straße 27   Türkenstraße 42 
 34359 Reinhardshagen  80799 München 
 Tel: 0171 5001423   Tel: 089 284259 
 
 
Veri koruma düzenlemelerine uygunluk sorumlusu: 
 

Dr. Chalid Ashry 
 Mündener Straße 27 
 34359 Reinhardshagen 
 Tel: 0171 5001423 
 
 
Hasta bilgilerinin gönderileceği adres (posta yolu) 
 
 Kanzlei Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 
 Senderstraße 37 
 37077 Göttingen 
 Tel: 0551 209120 
 Fax: 0551 20912144 
 
 
 
 
COVID-19 hasta verilerini toplamanın amacı: 
 
Araştırmamızın amacı, hastalıktan önce, sırasında ve umarız sonraki fiziksel durumun mümkün 
olduğunca eksiksiz bir analizini sağlamaktır. Bunlara ilaç kullanımı, kan değerleri ve ilaveten 
PCR-test sonuçları da dahildir. Bu veriler, COVID-19 hastalığı ile olası bir nedensel ilişki 
açısından sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, bazı ilaçlar hücre yüzey 
enzimi ACE2'nin düzenlenmesinde rol oynar (özellikle akciğer hücrelerinde, burada 
SARS-CoV-2, başak protein yoluyla kenetlenir). 



Bazı kan değerleri (örneğin beyaz kan hücreleri, D vitamini seviyesi, kan şekeri ve kan yağları) 
bağışıklık sisteminin gücü hakkında bize bilgi verebilir. Ve örneğin Tromboz bir corona riski 
oluşturduğu için, yeme, içme ve hareket alışkanlıkları da önemli olacaktır. Verilerin 
değerlendirilmesi, hastaların mahremiyetini mümkün olduğunca korumak için mümkün 
olduğunca az kişisel veri ile gerçekleştirilir. Verilerin, formda adı geçen diğer bilim 
adamlarına ileri değerlendirme için herhangi bir şekilde iletilmesi, yalnızca anonim bir 
biçimde gerçekleştirilir, böylece ilgili kişi hakkında hiçbir sonuç çıkarılamaz. 
 
 
 
HASTA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ONAY BEYANI 
 
Bu onay beyanını imzalayarak hasta bilgilerini Göttingen'de bulunan Dr. Fuellmichin 
avukatlık bürosuna gönderiyor ve Dr. Chaild Ashry, Dr. Landshamer ve Dr. Thomas Ly'e 
değerlendirmeleri amacı ile sunuyorum. 
 
 
Hastanın adı:   ___________________________________ 
 
Hastanın soyadı:   ___________________________________ 
 
(   ) Hasta dosyam ( 20_ itibari ile ilça kullanımı ve kan tahlillerini içeren bilgilerle   birlikte)  
 
(   ) Ölmüş bir yakınımın dosyası (20_ itibari ile kullanılmış olan ilaçlar ve kan tahlili sonuçları 
ile birlikte)   
 
 ( Akrabalık derecesi: __________________ ) 
 
(   ) PCR test sonucu: 

 Test: (   ) pozitif (   ) negatif (   ) Tarih:  ________ 

 Test: (   ) pozitif (   ) negatif (   ) Tarih:  ________ 

 Test: (   ) pozitif (   ) negatif (   ) Tarih:  ________ 
 
 
 
Ne Dr. Fuellmich avukatlık bürosu ne de Dr. Fuellmich şahsen ve diğer adı geçen üç 
bilim-adamı bu bilgileri başkalarına veya enstütülere vermeyecektir. Fakat kendileri bu 
bilgileri anonim olarak değerlendirebilir ve yine anonim olarak, hastaya ulaşmanın 
mümkün olmayacağı şekilde yayınlayabilirler. Bu anlaşmanın sorumlusu Bay Dr. Chalid 
Ashry'dir.  
 
Veri saklama nedeni ile bu özel bilgileri yalnızca posta yolu ile (üzerinde açıkça görülür şekilde 
''kesinlikle gizlidir'' etiketi ile) aşağıdaki adrese 
 
 Kanzlei Dr. Fuellmich 

Dr. Reiner Fuellmich 
 Senderstraße 37 
 37077 Göttingen 
 
veya önceden haber vermek sureti ile aşağıdaki faks numarasına  
 
 



 0551 20912144 
 
gönderebileceğimi biliyorum.  
 
 
Bu izin, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda gayri resmi olarak iptal edilebilir. Bu 
iptal, aynı şekilde (yukarıda yazan adres ve faks numarası) Dr. Fuellmich avukatlık bürosuna 
iletilecektir. 
 
Ölen hasta veya yakınlarına dosyalarının değerlendirilmesi hakkında detaylı bilgi verilir. Bu 
amaçla, sadece onay veren tarafın seçtiği iletişim yolu kullanılır. 
 
 
_______________________________ _____________________  ____________ 
(İsim soyisim)     (İmza)     
 
(Tarih) 
 
 
 



HASTA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÜVENİLİRLİK VE GİZLİLİK 

SORUMLULUĞU 

 

Dr. Chalid Ashry, Dr. Reiner Fuellmich, Dr. Stefan Landshamer, Dr. Thomas Ly olarak biz, 
kişisel verilerinizin yalnızca verilerin gizliliği ve bütünlüğü her zaman garanti edilecek şekilde 
işleneceğini garanti ediyoruz.  
 
Dış kişiler ve kurumlar için verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi anonim bir biçimde 
gerçekleştirilir, böylece belirli bir hasta hakkında herhangi bir sonuca varmak mümkün olmaz. 
 
Kişisel verileri yetkisiz veya yasadışı işlememiz veya kasıtlı veya kasıtsız olarak, imha, kayıp, 
değişiklik, yetkisiz ifşa veya yetkisiz erişime yol açacak şekilde işlemenin güvenliğini ihlal 
etmemiz yasaktır. 
 
Veri koruma düzenlemelerinin ihlali para cezasına veya hapis cezasına neden olabilir. İlgili kişi, 
kişisel verilerinin kabul edilemez şekilde işlenmesi sonucunda maddi veya manevi zarara 
uğramışsa tazminat talebinde bulunulabilir. 
 
 
Veri koruma ve güvenirlik düzenlemelerinin ihlali ve bu ihlalden kaynaklı olarak 
oluşabilecek zarardan Bay Dr. Chalid Ashry sorumludur. Tüm anlaşmalar belgelerin 
işlenmesinden ve değerlendirilmesinden sonrası için de geçerlidir. 
 
 
Dr. Chalid Ashry 
Reinhardshagen,  17. Ocak 2021 
 
 
 
 
 

Covid-19 ile ilgili tıbbi bir önlem almadan önce sorumlu 
hekime sunulması için ek 

 
SARS-CoV-2 tıbbi müdahalesinin zararsızlığına dair belge 

 
 
 
Etkilenen:  _____________________________ 
   (İsim, soyisim) 
 
   _____________________________ 
   (Adres) 
 
   _____________________________ 
    
 
 
Bay / Bayan ______________________ 'a, ilgili kişiyi aşağıdaki gerçekler ve ilgili tıbbi 



komplikasyonlar hakkında bilgilendirdiğimi onaylıyorum: 

 

(   ) PCR testi  

 Evet ise hangi test kullanıldı:  

 ______________________ 

 

 Evet ise kaç döngü uygulandı:  

            ______________________ 

 

(   ) Antijen testi 

 Evet ise hangi test uygulandı:    

            ______________________ 

 

(   ) Negatif vir PCR testi veya antijen testi Covid-19 hastalığı şüphesini kaldırır. 

 

(   ) SARS-CoV-2 aşısı uygulaması 

 Evet ise hangi aşı kullanıldı 

            ______________________ 

 

(   ) Aşı şu tarihten itibaren yenilenmelidir ________________________  

 

(   ) Aşı şu tarihe kadar bağışıklık sağlar _______________________ . 

 

(   ) Aşılanmış bireyler SARS-CoV-2 ve mutasyonlarını başkalarına bulaştırmazlar  

 

 

 

  
(İsim, soyisim )   (Pozisyon, Ünvan)  (İmza)    
(Tarih) 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


