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Jaké zdravotní údaje jsou v aplikaci ELGA (něm.: ELektronische GesundheitsAkte – elektronická zdravotní 

karta) dostupné? 

V současné době jsou v aplikaci ELGA dostupné následující zdravotní údaje ELGA: Lékařské/ošetřovatelské 

propouštěcí zprávy ze zdravotnických zařízení, laboratorní nálezy, radiologické nálezy a údaje o medikaci. 

Žádné další zdravotní údaje v ELGA dostupné nejsou.  

Jak získám přístup ke svým zdravotním údajům ELGA? 

Přes portál ELGA na adrese www.gesundheit.gv.at se můžete podívat na své zdravotní údaje, které jsou v ELGA 

uložené. Ke vstupu potřebujete svůj občanský průkaz / podpis v mobilním telefonu. Rovněž prostřednictvím 

pracovišť ombudsmana ELGA, která byla zřízena v každé spolkové zemi, můžete zjistit, jaké Vaše zdravotní údaje 

jsou v systému ELGA k dispozici a kdo a kdy do nich nahlížel. Každé použití aplikace ELGA zaznamenává systém 

protokolů. Veškeré přístupy tak můžete kdykoli kompletně sledovat. 

Kdo má přístup k mým zdravotním údajům ELGA? 

Vaše údaje v ELGA můžete používat Vy sami a tým, který se účastní Vašeho ošetření ve zdravotnickém zařízení. 

Každý přístup se zaprotokoluje. Předpokladem je, že jste účast v ELGA neodmítli. 

Nahrazuje ELGA pohovor lékařky/lékaře s pacientkou/pacientem? 

Ne. Osobní rozhovor není nahraditelný; aplikace ale nabízí Vám a Vaší lékařce / Vašemu lékaři přehledný a na 

kliknutí dostupný strukturovaný přehled Vašich zdravotních údajů ELGA.  

Jaký přínos pro vás má ELGA ve Vašem zdravotnickém zařízení? 

Prostřednictvím aplikace ELGA můžete Vy i tým, který Vás ve zdravotnickém zařízení ošetřuje, nahlížet do e-

nálezů a údajů o medikaci a tyto jsou zde k dispozici. Již tedy nemusíte e-nálezy, které jsou zpřístupněné v ELGA, 

uchovávat v papírové formě a nosit je s sebou. Kromě toho Vám ELGA dá k dispozici seznam léků, které Vám byly 

předepsány, popř. vydány („e-seznam medikace“). Tím se snižuje riziko, že Vám bude v budoucnu předepsán 

nesprávný lék.  

Jaká práva mám jako účastnice/účastník ELGA? 

Veškerá! Máte právo své údaje v ELGA kdykoli použít. Mj. máte právo své zdravotní údaje v ELGA zablokovat, 

odblokovat, vymazat, popř. poskytovatele zdravotních služeb ELGA zablokovat pro nahlížení do Vaší aplikace 

ELGA, odblokovat jej nebo jednoduše jen zkrátit 28denní dobu přístupu. Pro určité poskytovatele zdravotních 

služeb ELGA, kteří požívají zvláštní důvěry, je možné dobu přístupu prodloužit až na jeden rok. Rovněž máte 

právo vznést námitku proti použití ELGA, tedy se z aplikace ELGA nebo z jednotlivých druhů zdravotních údajů 

ELGA (e-nálezy nebo e-medikace) odhlásit. V takovém případě budou všechny dotčené údaje neodvolatelně 

smazány, popř. znepřístupněny. V té době také nebudou přijímány žádné nové zdravotní údaje ELGA. Kdykoli se 

můžete opět přihlásit. Všechny tyto kroky jsou zaznamenány v systému protokolů. Vy sami nemůžete žádné e-

nálezy nebo údaje o medikaci do aplikace ELGA ukládat.  

Mohu při určitých příležitostech odmítnout uložení svých zdravotních údajů do aplikace ELGA? 

Ano, můžete zabránit tomu, aby zdravotní údaje, které vzniknou během Vašeho ošetření nebo péče, byly zahrnuty 

do aplikace ELGA („situační opt-out“). Při pobytu v nemocnici platí situační opt-out až do dne Vašeho propuštění, 

u ambulantních návštěv můžete stanovit dobu platnosti na 1 den, 90 dní nebo 365 dní.  

Jak mohu zabránit uložení svých zdravotních údajů do aplikace ELGA (situační opt-out)? 

Pokud si přejete situační opt-out, sdělte to při svém přijetí na příjmu. Pro oznámení situačního opt-out během 

ambulantního ošetření nebo pobytu v nemocnici se prosím obraťte na zaměstnankyni/zaměstnance nemocnice. 

Pokud odmítnu zařazení svých zdravotních údajů do aplikace ELGA, vzniknou mi tím nějaké nevýhody? 

Ne, neboť jste ze zákona chráněni před jakýmkoli znevýhodněním. Nesmíte být znevýhodněni ani při přístupu k 

lékařské péči, ani ohledně úhrady nákladů. Je ovšem na Vaší odpovědnosti, pokud kvůli absenci těchto údajů 

nebude možné provést (budoucí) ošetření vůbec nebo ho nebude možné provést dostatečně. Poskytovatelé 

zdravotních služeb ELGA nejsou povinni se ptát, zda jste zdravotní údaje ELGA stáhli, popř. zablokovali či vymazali.  

 

http://www.gesundheit.gv.at/
http://www.elga.gv.at/

