ТАК! Я хочу контролювати своє
медобслуговування
Надайте дозвіл на обмін медичною інформацією!
(редакція від травня 2021 р.)

Що міститься у цій листівці?
У листівці ви знайдете інформацію про електронний обмін медичними даними, коли,
наприклад, ваш надавач медичних послуг — (сімейний) лікар або аптека — обмінюється
інформацією про ваше здоров’я з іншими медичними установами, які вас обслуговують. Ви
самі можете надати дозвіл на такий обмін даними. Із цієї листівки ви дізнаєтесь, яким чином
це зробити.

Для чого потрібно обмінюватись медичною інформацією?
Іноді інший надавач медичних послуг потребує певної медичної інформації щодо вас.
Наприклад, якщо ви йдете на прийом до лікаря, коли ваш власний лікар недоступний. Або
коли вам потрібна негайна допомога. Або коли ви відвідуєте іншу аптеку. Маючи від вас
дозвіл, інші медичні установи можуть швидко та безпечно запросити найважливішу
інформацію в електронному вигляді.
Корисно знати:
•

•
•

Надавачі медичних послуг ніколи не передають усю вашу медичну інформацію. На
нашому вебсайті www.volgjezorg.nl (https://www.volgjezorg.nl/het-lsp/welke-gegevens)
ви дізнаєтесь, про яку саме інформацію йдеться.
Пізніше ви зможете у будь-якій час відкликати свій дозвіл.
Ви не хочете, що вашу інформацію можна було запитувати в електронному вигляді?
Обговоріть це питання зі своїми надавачами медичних послуг.

Надання дозволу
Дозвіл можна надати трьома способами:
•

Ви надаєте дозвіл своєму (сімейному) лікарю або аптеці в усній формі. АБО

•

Ви заповнюєте бланк у цій листівці та передаєте його своєму (сімейному) лікарю або
аптеці. АБО

•

Дозвіл також можна надати через вебсайт www.volgjezorg.nl. На цьому ж вебсайті можна
перевірити, чи ви вже надавали дозвіл та кому саме.

Важливо: якщо ви звертаєтеся до декількох надавачів медичних послуг, то дозвіл
оформлюється для кожного з них.
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Безпека/Ваші дані у безпеці
Ваш (сімейний) лікар або ваша аптека можуть передавати певну медичну інформацію в
електронному вигляді. Обмін інформацією здійснюється захищеними каналами. У процесі
задіяно, наприклад, Національний комутаційний вузол (LSP). На вебсайті www.volgjezorg.nl ви
можете надати дозвіл на обмін даними через LSP. На цьому вебсайті також повідомляється,
яка саме медична інформація передається. Ваші надавачі медичних послуг можуть
використовувати й інші системи. Бажаєте дізнатись більше? Запитайте свого надавача
медичних послуг.
Запитувати ваші дані в електронній формі можуть лише ті надавачі медичних послуг, які вас
обслуговують. І робити це вони можуть лише з метою покращення надаваних вам послуг.
Надавачі послуг з медичного страхування, корпоративні лікарі та роботодавці не мають права
запитувати медичну інформацію.

Хто може запитувати ваші дані?
На вебсайті www.volgjezorg.nl міститься список типів надавачів медичних послуг, які можуть
запитувати дані через Національний комутаційний вузол. У майбутньому до цього списку
можуть бути додані й інші надавачі медичних послуг. Наприклад, стоматологи.

www.volgjezorg.nl
На вебсайті www.volgjezorg.nl ви можете дізнатись, якою медичною інформацією можуть
обмінюватись ваші надавачі медичних послуг через Національний комутаційний вузол.
Через

можна увійти зі своїм DigiD. Тоді ви зможете:

•

Надавати чи відкликати дозвіл.

•

Бачити, якою інформацією обмінювались ваші надавачі медичних послуг та коли саме.

За подробицями звертайтесь:
•

за телефоном: 070 - 317 34 56
(додаткова плата відсутня)
Понеділок–п’ятниця, з 08:30 до 17:00 АБО

•

пишіть на електронну адресу: info@volgjezorg.nl АБО

•

відвідайте вебсайт: www.volgjezorg.nl

Організація VZVZ відповідає за функціонування мережі Національного
комутаційного вузла та за її безпеку. Ваша медична інформація не зберігається на
Національному комутаційному вузлі, а лише безпечно передається через нього.
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