Udostępnianie Państwa danych medycznych
za pośrednictwem [Krajowym systemie
wymiany informacji] (LSP)... Ale tylko za Twoją
zgodą
Czego dowiesz się dzięki tej broszurze?
Lekarz rodzinny i apteki mogą przekazywać Twoje dane medyczne innym podmiotom opieki zdrowotnej. Na
przykład w przypadku, gdy potrzebuje ich inny lekarz lub apteka, aby zapewnić Ci sprawną, właściwą i
bezpieczną pomoc.
Przekazywanie danych medycznych odbywa się wówczas za pomocą Krajowego systemu wymiany informacji –
Landelijk Schakelpunt (dalej w skrócie: LSP). Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że wydasz na to
zgodę. W broszurze znajdziesz informacje o tym, jak dokładnie przebiega ten proces. Ponadto dowiesz się, jak
możesz wydać taką zgodę.
Leczysz się u lekarza w placówce, np. specjalisty geriatry lub u specjalisty w zakresie niepełnosprawności
intelektualnej? Taki lekarz może również przekazać Twoje dane medyczne.

Czy to ważne, aby inne podmioty opieki zdrowotnej miały wgląd w Twoje dane medyczne?
Twój lekarz rodzinny i apteki, w których zwykle się zaopatrujesz znają Twoje dane medyczne. Dzięki temu
zapewniają szybkie, właściwe i bezpieczne leczenie. A co jeśli (nagle) okaże się niezbędny inny lekarz lub
będziesz musiał udać się do innej apteki? Albo trafisz do apteki lub pod opiekę lekarza specjalisty w szpitalu
bądź w innej placówce opieki zdrowotnej? W takiej sytuacji bardzo ważne jest, aby dla tego lekarza lub apteki
możliwe było dotarcie do Twoich kluczowych danych medycznych tak, aby można było objąć Cię szybkim,
właściwym i bezpiecznym leczeniem. Nie musisz za każdym razem podawać swoich danych medycznych.

W jaki sposób podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej mogą mieć dostęp do
Twoich danych medycznych?
Twój lekarz rodzinny i apteki, w której kupujesz leki, mogą podłączyć swoje komputery do bezpiecznego i
niezawodnego systemu LSP. Za jego pośrednictwem mogą przesyłać Twoje kluczowe dane medyczne. Inny
lekarz lub apteka mogą je przeglądać poprzez system LSP, za pomocą zabezpieczonej karty i hasła. Jednak jest
to możliwe tylko wtedy, gdy okaże się konieczne dla Twojego leczenia. Twoje dane nie będą przy tym
przechowywane w żadnej centralnej bazie. Będą przechowywane w systemach komputerowych lekarza
rodzinnego lub apteki.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych medycznych, a kto nie ma dostępu?
Dostępu do Twoich danych nie będą mieli ubezpieczyciele zdrowotni, lekarze zakładowi i pracodawcy. Twoje
dane będą mogli przeglądać tylko inni lekarze lub inne apteki, o ile będą
potrzebować ich dla zapewnienia Ci sprawnej, właściwej i bezpiecznej pomocy.

Które dane medyczne można przeglądać za pomocą systemu LSP?
Podmioty świadczące opiekę zdrowotną mogą uzyskać za pośrednictwem systemu LSP tylko najważniejsze
dane medyczne na Twój temat. Lekarze rodzinni mogą sprawdzić:
• Twoje imię i nazwisko, adres i wiek;
• informacje na temat Twojego stanu zdrowia (np. pomiary takie jak ciśnienie tętnicze);
• informacje na temat ostatnich wizyt u lekarza rodzinnego;
• informacje o Twoich alergiach;
• informacje o lekach, które przepisał Ci lekarz rodzinny;
• informacje o lekach, które wydano Ci w aptece;
• informacje o nadwrażliwości na działanie określonych leków.
Lekarz specjalista w szpitalu lub też w innej placówce opieki zdrowotnej może mieć wgląd tylko w dane o
przyjmowanych lekach, alergiach i nadwrażliwości na leki. Wgląd w te same dane ma też inna apteka lub
apteka w placówce opieki zdrowotnej.

1

Jak wyrazić zgodę na przekazywanie danych medycznych przez system LSP?
Zgodę można wyrazić na 3 sposoby:
• Opcja 1: poprzez powiadomienie swojego lekarza rodzinnego i aptek, w których zwykle się zaopatrujesz, że
nie masz nic przeciwko przekazywaniu Twoich aktualnych danych medycznych.
• Opcja 2: poprzez wypełnienie formularza zgody zawartego w tej broszurze i przekazanie go do swojego
lekarza rodzinnego lub aptek, w których zwykle się zaopatrujesz; jeden formularz jest przeznaczony dla
lekarza rodzinnego a drugi dla każdej z aptek.
• Opcja 3: poprzez wyrażenie zgody na stronie internetowej www.volgjezorg.nl.
Należy wyrazić osobną zgodę dla swojego lekarza rodzinnego i aptek, w których zwykle się zaopatrujesz.
Możesz także przekazać zgodę wyłącznie lekarzowi rodzinnemu lub wyłącznie jednej z aptek, w której zwykle
się zaopatrujesz.
Możesz też udzielić zgody z zastrzeżeniem, aby niektóre dane medyczne nie były przekazywane za pomocą
systemu LSP. Skonsultuj się w tej sprawie ze swoim lekarzem rodzinnym lub aptekami.

Chcesz wiedzieć, kto miał dostęp do Twoich danych medycznych i kiedy?
Możesz to sprawdzić w wykazie na stronie internetowej www.volgjezorg.nl.

Czy możesz wydać również zgodę szpitalowi?
Jest taka możliwość, ale nie za pośrednictwem Volgjezorg. Personel szpitali coraz częściej zwraca się osobiście
do pacjentów z prośbą o wydanie zgody, ponieważ szpitale mają możliwość wymiany danych medycznych
również za pośrednictwem innych systemów. Na przykład w celu udostępniania innym szpitalom zdjęć czy
nagrań. Dlatego proszą pacjenta o zgodę na swoim wewnętrznym formularzu zgody w oparciu o własną
broszurę.

Co się stanie, jeśli nie wydasz zgody?
W takiej sytuacji inne podmioty świadczące opiekę zdrowotną nie będą miały wglądu w Twoje dane medyczne
za pośrednictwem systemu LSP. Dotyczy to również nagłych przypadków. Samodzielnie decydujesz o
ewentualnym wydaniu takiej zgody. Zawsze możesz wycofać zgodę. Należy w tej sprawie skonsultować się ze
swoim lekarzem rodzinnym lub apteką. Albo zrobić to za pośrednictwem strony internetowej
www.volgjezorg.nl.

Kto odpowiada za działanie systemu LSP?
De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) [Stowarzyszenia podmiotów opieki
zdrowotnej w zakresie komunikacji zdrowotnej] odpowiada za prawidłowe, bezpieczne i niezawodne działanie
systemu LSP.
Podmioty świadczące opiekę zdrowotną odpowiadają zaś za treść Twoich danych medycznych oraz za właściwe
korzystanie z systemu LSP.

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz złożyć skargę?
• Wejdź na volgjezorg.nl. Znajdziesz tam też wykaz wszystkich podmiotów opieki zdrowotnej, które
korzystają z Krajowego systemu wymiany informacji – Landelijk Schakelpunt (LSP).
• Możesz też zadzwonić na infolinię Volgjezorg (czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30 - 17:00):
070 - 317 34 56
• lub wysłać e-mail na adres: info@volgjezorg.nl.

Potrzebujesz dodatkowego formularza zgody?
• Zapytaj o niego swojego lekarza rodzinnego lub poproś o niego w swojej
aptece.
• Ewentualnie sprawdź na stronie internetowej www.volgjezorg.nl.
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