Udostępnianie Państwa danych
medycznych za pośrednictwem
Landelijk Schakelpunt (LSP)
Tylko za Państwa zgodą

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.

„Zażywam wiele lekarstw.
Ostatnio musiałem szybko jechać na
pogotowie. Lekarz w szpitalu chciał
dokładnie wiedzieć, jakie leki obecnie
przyjmuję. Ale nie byłem w stanie
sobie przypomnieć.
Na szczęście dałem kiedyś mojej
aptece zgodę na przekazywanie moich
danych medycznych za pomocą LSP.
Za pośrednictwem systemu lekarz
w szpitalu mógł sprawdzić
całą listę leków, które wtedy
zażywałem. Te informacje
mogą uratować mi życie.”
K. de Gast

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
Stowarzyszenia podmiotów opieki zdrowotnej (Vereniging van
Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, VZVZ) – vzvz.nl.

Kto odpowiada za działanie systemu LSP?
•	Stowarzyszenie VZVZ 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.

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 w tej broszurze 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
ikgeeftoestemming.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.

Formularz zgody
Udostępnianie Państwa danych medycznych za pośrednictwem systemu LSP
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Dane lekarza rodzinnego lub apteki:
mojego lekarza rodzinnego
mojej apteki

Jakiego podmiotu opieki
zdrowotnej dotyczy zgoda?
Imię i nazwisko/Nazwa:
Adres:
Kod pocztowy i miejscowość:

Czy chcą Państwo wydać swoją zgodę dla jeszcze jednego podmiotu opieki
zdrowotnej? Proszę w tym celu skorzystać z dodatkowego formularza zgody.

Moje dane
Proszę wypełnić poniższe dane.
Proszę pamiętać o złożeniu swojego podpisu.
Nazwisko:

Inicjały imienia/imion:

M

K

Adres:
Kod pocztowy i miejscowość:
Data urodzenia:
Podpis:

Data:
kontynuacja na odwrocie

Czy chcą Państwo wydać zgodę również
w imieniu swoich dzieci?
•	W przypadku dzieci do 12. roku życia: wydają Państwo zgodę jako
rodzic lub opiekun prawny. W tym celu mogą Państwo skorzystać
z poniższego formularza.
•	W przypadku dzieci od 12. do 16. roku życia, które chcą wydać swoją
zgodę: na formularzu składają podpis zarówno Państwo jako rodzic lub
opiekun prawny, jak i dziecko.
•	Dzieci powyżej 16. roku życia samodzielnie wydają zgodę i wypełniają
swój własny formularz.

Proszę poniżej wypełnić dane dzieci, w imieniu których chcą Państwo
wydać zgodę. Proszę pamiętać o złożeniu poniżej również swojego
podpisu.
Jeśli mają Państwo więcej, niż dwoje dzieci, proszę skorzystać z dodatkowego
formularza zgody.

Imię i nazwisko:

M

K

M

K

Data urodzenia:
TAK

NIE

Podpis dziecka:

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:

Data:

NIE

Podpis dziecka:
Podpis rodzica lub
opiekuna prawnego:

Proszę przekazać ten formularz lekarzowi rodzinnemu
lub aptece, dla której wydają Państwo zgodę.

Wersja z września
2016 r.

TAK

odciąć wzdłuż linii przerywanej

Dane moich dzieci

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 vzvz.nl.

„Przez cały czas miałam zawroty głowy. Być może przez te nowe
leki, które dostałam ostatnio na moje dolegliwości sercowe.
Mój lekarz rodzinny powiedział, że może mi zapisać inne leki,
jeśli zawroty głowy nie ustąpią. Podczas weekendu przez te
dolegliwości nawet upadłam.
Zadzwoniłam do gabinetu lekarzy rodzinnych
i mogłam natychmiast przyjść. Na szczęście
dyżurny lekarz mógł sprawdzić przez
system LSP, że mój lekarz planował
przepisanie mi innych leków. Wcześniej
wydałam mojemu lekarzowi rodzinnemu
zgodę, aby udostępniał moje dane za
pośrednictwem systemu LSP. Dostałam
więc inne leki i zawroty głowy ustąpiły.”
D. Malik

W razie pytań lub skarg
•	Proszę odwiedzić stronę internetową vzvz.nl. Znajdą tam też Państwo
wykaz wszystkich podmiotów opieki zdrowotnej, które korzystają z
systemu LSP.
•	Można też zadzwonić na infolinię stowarzyszenia VZVZ (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:
informatiepunt@vzvz.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 vzvz.nl.
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