Udostępnianie Państwa danych medycznych za
pośrednictwem Landelijk Schakelpunt (LSP)…
Tylko za Państwa
Jakie informacje zawiera ta broszura?
Lekarz rodzinny i apteka, z której usług Państwo korzystają, mogą przekazywać Państwa dane
medyczne innym podmiotom opieki zdrowotnej. Na przykład w przypadku, gdy inny lekarz lub
apteka potrzebuje ich, aby zapewnić Państwu szybką, dobrą i bezpieczną pomoc. Przekazywanie
Państwa danych medycznych odbywa się wówczas za pomocą Krajowego informatycznego systemu
przesyłu danych – Landelijk Schakelpunt (LSP). Jest to jednak możliwe tylko za Państwa zgodą. W tej
broszurze znajdą Państwo informacje o tym, jak się to dokładnie odbywa, i w jaki sposób mogą
Państwo wydać na to swoją zgodę lub jej odmówić.

Czy to ważne, aby inne podmioty opieki zdrowotnej mogły otrzymać Państwa dane
medyczne?
Państwa lekarz rodzinny i apteka znają Państwa dane medyczne. Dzięki temu zapewniają Państwu
szybkie, skuteczne i bezpieczne leczenie. Ale co w przypadku, gdy będą Państwo musieli (w nagłej
sytuacji) udać się do innego lekarza lub apteki? Lub też gdy trafią Państwo pod opiekę lekarza
specjalisty w szpitalu bądź w innej placówce opieki zdrowotnej? Bardzo ważne będzie wówczas, aby
dla tego lekarza lub apteki możliwe było dotarcie do Państwa najważniejszych danych medycznych,
żeby również mogli zapewnić Państwu szybkie, skuteczne i bezpieczne leczenie. Nie będą też
Państwo musieli za każdym razem podawać swoich danych medycznych, czy historii leczenia.

W jaki sposób podmioty opieki zdrowotnej mogą mieć dostęp do Państwa danych
medycznych?
Państwa lekarz rodzinny i apteka, w której kupują Państwo leki, mogą podłączyć swoje komputery do
bezpiecznego i niezawodnego Krajowego informatycznego systemu przesyłu danych – Landelijk
Schakelpunt (LSP). Za jego pośrednictwem mogą przesyłać Państwa najważniejsze dane medyczne.
Inni lekarze lub apteki mogą je przeglądać również poprzez system LSP, za pomocą zabezpieczonej
karty i hasła. Może się to jednak odbyć tylko za Państwa zgodą. I wyłącznie wtedy, gdy jest to
konieczne do Państwa leczenia. Państwa dane nie będą przy tym przechowywane w żadnej
centralnej bazie, a jedynie w komputerze Państwa lekarza rodzinnego i apteki.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych medycznych, a kto nie?
Dostępu do Państwa danych nie będą mieli ubezpieczyciele zdrowotni, lekarze zakładowi i
pracodawcy. Państwa dane będą mogli przeglądać tylko inni lekarze lub apteki, o ile będą
potrzebować ich dla zapewnienia Państwu szybkiej, dobrej i bezpiecznej pomocy.

Mogą się Państwo dowiedzieć, kto i kiedy przeglądał Państwa dane medyczne.
Taki wykaz mogą Państwo uzyskać lub sprawdzić na stronie internetowej www.volgjezorg.nl.

Kto odpowiada za działanie systemu LSP?
Stowarzyszenia podmiotów opieki zdrowotnej (Vereniging van Zorgaanbieders voor
Zorgcommunicatie, VZVZ) – www.vzvz.nl odpowiada za prawidłowe, bezpieczne i niezawodne
działanie systemu LSP.
Podmioty świadczące Państwu opiekę zdrowotną odpowiadają zaś za treść Państwa danych i
właściwe korzystanie z LSP.
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Jakie dane medyczne są dostępne za pośrednictwem systemu LSP?
Podmioty opieki zdrowotnej mogą uzyskać za pośrednictwem LSP tylko Państwa najważniejsze dane
medyczne. Lekarze rodzinni mogą sprawdzić:
• Państwa imię i nazwisko, adres oraz wiek;
• informacje na temat Państwa zdrowia;
• informacje na temat wizyt u Państwa lekarza rodzinnego z ostatnich 4 miesięcy (lub na temat 5
ostatnich wizyt);
• informacje o Państwa alergiach;
• informacje o lekach wydanych Państwu w Państwa aptece;
• informacje o nadwrażliwości na działanie niektórych leków.
Lekarz specjalista w szpitalu lub też w innej placówce opieki zdrowotnej może mieć wgląd tylko w
dane o Państwa alergiach, przyjmowanych lekach i nadwrażliwościach. Takie same dane mogą też
uzyskać inne apteki.

Jak wyrazić zgodę na przekazywanie Państwa danych medycznych przez system
LSP?
Można wyrazić swoją zgodę na 3 sposoby:
• poprzez powiadomienie swojego lekarza rodzinnego i swojej apteki, że zezwalają Państwo na
przekazywanie Państwa aktualnych danych medycznych;
• poprzez wypełnienie formularza zgody na stronie www.volgjezorg.nl i przekazanie go do swojego
lekarza rodzinnego lub swojej apteki – jeden formularz jest przeznaczony dla Państwa lekarza
rodzinnego a drugi dla apteki;
• poprzez wyrażenie zgody za pośrednictwem strony internetowej www.volgjezorg.nl.
Należy wyrazić osobną zgodę dla swojego lekarza rodzinnego i apteki. Jeśli korzystają też Państwo z
innych aptek, również do nich należy przekazać swoją zgodę. Istnieje też możliwość wydania zgody
tylko dla swojego lekarza rodzinnego lub tylko dla swojej apteki.
Jeśli nie chcą Państwo, aby niektóre Państwa dane medyczne były przekazywane za pomocą systemu
LSP, można zrobić takie zastrzeżenie. W tej sprawie należy porozmawiać ze swoim lekarzem
rodzinnym lub apteką.

Jeśli nie zdecydują się Państwo na wydanie zgody...
Jeśli nie wydadzą Państwo swojej zgody, inne podmioty świadczące opiekę zdrowotną nie będą miały
wglądu w Państwa dane medyczne za pośrednictwem systemu LSP. Dotyczy to również nagłych
przypadków. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na wydanie swojej zgody, Państwa lekarz rodzinny
i/lub apteka będą mogły przekazywać Państwa dane medyczne za pomocą systemu LSP. To do
Państwa należy decyzja o ewentualnym wydaniu takiej zgody. Zawsze będą też Państwo mieli
możliwość wycofania swojej zgody. Należy w tej sprawie porozmawiać ze swoim lekarzem rodzinnym
lub apteką. Można też zrobić to za pośrednictwem strony internetowej www.volgjezorg.nl.

W razie pytań lub skarg
• Proszę odwiedzić stronę internetową www.volgjezorg.nl. Znajdą tam też Państwo wykaz wszystkich
podmiotów opieki zdrowotnej, które korzystają z systemu LSP.
• Można też zadzwonić na infolinię stowarzyszenia Volgjezorg (czynną od poniedziałku do piątku, w
godzinach 8.30–17.00): 070 – 317 34 56.
• Pytania i skargi można też przesyłać pocztą e-mail na adres: info@volgjezorg.nl.

Czy potrzebują Państwo dodatkowego formularza zgody?
• Można go uzyskać u swojego lekarza rodzinnego lub w swojej aptece.
• Jest też dostępny do pobrania na stronie internetowej www.volgjezorg.nl.
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