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ПЕРЕДАЧА МЕДИЧНИХ ДАНИХ

Для чого зберігається медична 
інформація?

Ваш стоматолог, фізіотерапевт, сімейний 
лікар,фармацевт, лікар-спеціаліст … 
зберігають Вашу медичну інформацію у 
комп’ютері. Таким чином вони краще Вас 
знають і можуть краще Вам допомогти.

Для чого вони передають мої 
дані один одному?

Медики можуть Вам краще допомогти, якщо 
вони співпрацюватимуть. Вони діляться 
лише важливою інформацією стосовно 
Вашого здоров’я. Медичний догляд стає 
кращим, а іноді й дешевшим.

Ваша медична інформація зберігається 
у безпечному місці в інтернеті. Це 
називається електронним досьє пацієнта.

Якою інформацією вони 
діляться?

Вони діляться лише інформацією, 
важливою для вашого здоров’я і догляду. 
Вони ніколи не можуть бачити всієї 
інформації. Кожен спеціаліст бачить лише 
те, що для нього є важливим.
Наприклад, аптекар бачить лише рецепти. 
Або сімейний лікар повідомляє спеціаліста 
у лікарні про ліки, які Ви приймаєте.

Для чого вони використовують 
моє посвідчення особи?

Через зчитування інформації з Вашого 
посвідчення особи лікар бачить список 
інших медичних працівників, до яких Ви 
звертались. Таким чином лікар знає, з 
ким ще необхідно поділитись важливою 
медичною інформацією, такою як рецепти 
на ліки чи направлення до кінезиста.
Візьміть Ваше посвідчення особи із 
собою на прийом до лікаря, стоматолога, 
аптекаря, соціального асистента чи у 
медичний страховий фонд.

Надаючи його, Ви погоджуєтесь на обмін 
важливою інформацією щодо Вашого здоров’я 
між медиками, що співпрацюватимуть. Така 
співпраця має назву «терапевтичні стосунки». 

Терапевтичні стосунки починаються, коли 
медичний працівник зчитує інформацію з 
Вашого посвідчення особи. Терапевтичні 
стосунки закінчуються, коли Ви повідомляєте 
медичному працівникові, що йому більше 
не дозволено переглядати Ваше медичне 
досьє. Ви можете зробити це самостійно 
через www.mijngezondheid.belgie.be. Також 
це припиняється автоматично, якщо Ви не 
відвідуєте медичного працівника протягом 15 
місяців.

Скануючи Ваше посвідчення особи, медичні 
працівники можуть бачити лише інформацію 
від інших медичних працівників. Вони не бачать 
жодної іншої інформації, як-от від міграційної 
служби чи з поліції.

Де я можу знайти моє медичне 
досьє?

www.mijngezondheid.belgie.be або 
myhealthviewer.be

Чи можу я платити менше?

Ваш сімейний лікар зберігає всю Вашу медичну 
інформацію у комп’ютері. Ви можете попросити 
створити Globaal Medisch Dossier (GMD). 
Це може зробити тільки сімейний лікар. Це 
означає, що Ви платитимете на 33,3% менше 
внеску пацієнта за консультації цього лікаря.
Хочете змінити сімейного лікаря? Попросіть 
також передати Вашу Globaal Medisch Dossier 
Вашому наступному сімейному лікарю.

Потрібно більше інформації

Запишіться на прийом до сімейного лікаря чи у 
медичний страховий фонд.
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ЯК СПІВПРАЦЮЮТЬ МЕДИЧНІ СЛУЖБИ? 
ГЛОБАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ДОСЬЄ (GMD)

Mій сімейний лікар, стоматолог, спеціаліст, фармацевт ... можуть краще 
піклуватися про мене, коли вони працюють разом. 

Якщо я дам дозвіл, медичні працівники можуть:  

• Побачити список всіх медиків, до яких я звертався.
• Бачити важливу інформацію стосовно мого здров’я.

Я даю свою згоду: для цього я передаю своє посвідчення особи 
медичному працівнику, який зчитує дані картки та може бачити 
інформацію.
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Медики бачать лише ту інформацію, яка є для них важливою.

Я можу переглянути своє досьє повністю або частково.

Я можу попросити лікаря і він надасть мені доступ протягом 2 тижнів. 

Я завжди можу припинити доступ медика до мого медичного досьє.


