Sim! Desejo partilhar a minha informação
médica
Dê permissão para compartilhar seus
registros médicos!

(versão de maio de 2021)

O que lê neste folheto?
Este folheto contém informações sobre a partilha de dados médicos. Por exemplo, se o seu
profissional de saúde, como o seumédico (de família) ou farmácia, partilhar informações sobre a sua
saúde com outro médico que o esteja a tratar. Precisa dar consentimento para isso. Este folheto
brochura diz-lhe como.

Porquê partilhar os seus registos médicos?
Por vezes, outro profissional de saúde precisa da sua informação médica. Por exemplo, porque se
encontra num hospital. Ou porque precisa de cuidados urgentes. Ou porque vai a uma farmácia
diferente. Ao dar consentimento, outros profissionais de saúde podem recuperar os dados mais
importantes de forma rápida, adequada e segura.

É bom saber:
•
•

Pode sempre retirar o seu consentimento mais tarde.
Não deseja que todos os seus dados sejam partilhados? Discuta isso então com os seus
profissionais de saúde.

Dar consentimento
Pode dar consentimento de três maneiras:
•

Pode dar consentimento ao seu médico (de família) ou farmácia, dizendo-lhes isso. OU

•

Preencher o formulário neste folheto e entregá-lo ao seu médico (de família). Também o pode
fazer para a sua farmácia. OU

•

Através do sítio Web www.volgjezorg.nl também pode dar o seu consentimento. Nesse sítio
Web pode também ver se já deu consentimento e a quem.

Se visitar mais farmácias, pode também dar-lhes consentimento.

Segurança, os seus dados estão seguros
O seu médico (de família) e farmácias partilham os seus dados médicos trocando dados digitalmente
através de diferentes sistemas. O ponto de comutação nacional (PCN) é frequentemente utilizado
para este fim. Trata-se de uma rede altamente segura. Somente os profissionais de saúde que o
tratam estão autorizados a trabalhar com isto. E apenas se necessário para um bom cuidado. As
companhias de seguros de saúde, médicos de empresas e empregadores não estão, portanto,
autorizados a visualizar os dados médicos.
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Os profissionais de saúde também podem utilizar outros sistemas. Deseja saber mais sobre isso?
Pergunte então aos seus profissionais de saúde.

Quem está autorizado a recuperar os seus dados?
No sítio Web www.volgjezorg.nl há uma lista dos tipos de profissionais de saúde que podem solicitar
dados através do ponto de comutação nacional. Futuramente será possível acrescentar outros
profissionais de saúde. Como o dentista, por exemplo. Observe sempre o www.volgjezorg.nl.

www.volgjezorg.nl
No sítio Web www.volgjezorg.nl pode ler quais os dados médicos que os profissionais de saúde
podem partilhar através do ponto de comutação nacional.
Através do botão
aplicação DigiD.

pode iniciar sessão com o seu DigiD com código SMS ou

Depois pode:
•

Dar ou retirar o consentimento.

•

Ver quais os registos médicos que os profissionais de saúde visualizaram. E quando o fizeram.

Obter consentimento em Twente?

Vive na região ou deseja obter consentimento para um profissional de saúde na região de Twente?
Em seguida, obtenha o seu consentimento através do sítio Web ZorgNetOost,
https://www.zorgnetoost.nl/zno/toestemming/

Para mais informações:
•

Chamada: 070 - 317 34 56
(sem custos adicionais)
De segunda a sexta-feira,das 08:30 h até às 17:00 h OU

•

Enviar e-mail para: info@volgjezorg.nl OU

•

Consulte o sítio Web: www.volgjezorg.nl

A organização VZVZ é responsável pela rede do ponto de comutação nacional,
garantindo a sua segurança. Os seus dados médicos não permanecerão nessa rede. Somente os seus
próprios médicos e farmácias guardam esta informação.
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