Informație pentru
paciente și pacienți

Ce date medicale sunt disponibile în ELGA - Elektronische GesundheitsAkte (Fișierul electronic de
sănătate)?
În prezent în ELGA sunt disponibile următoarele date medicale: Scrisori medicale la ieșirea din spital, rezultate
de laborator, rezultate radiologice și date despre medicamente. Toate celelalte informații medicale nu sunt
disponibile în ELGA.
Cum pot primi acces la datele mele medicale ELGA?
Puteți accesa datele dvs. medicale salvate în ELGA pe portalul ELGA www.gesundheit.gv.at. Pentru acces aveți
nevoie de cardul dvs. de cetățean (Bürgerkarte)/semnătura cu telefonul dvs. mobil (Handy-Signatur). De asemenea,
puteți afla de la Ombudsmanul ELGA, care are birouri în fiecare stat federal, ce date medicale cu privire la persoana
dvs. sunt disponibile în ELGA, cine le-a accesat și când. Fiecare utilizare a ELGA este înregistrată de un sistem de
înregistrare. Prin urmare, puteți urmări toate accesările din orice moment.
Cine are acces la datele mele medicale ELGA?
Dvs. și echipa spitalului implicată în tratamentul dvs. puteți accesa datele dvs. medicale ELGA. Fiecare acces este
înregistrat. Condiția prealabilă pentru aceasta este să fi refuzat participarea la ELGA.
ELGA înlocuiește discuția dintre medic și pacient?
Nu. Discuția personală este de neînlocuit; aceasta vă oferă, dvs. și medicului dvs., o privire de ansamblu structurată
a datelor dvs. medicale ELGA, la un clic distanță.
Cum beneficiați de ELGA în spitalul dvs.?
ELGA prezintă și pune la dispoziția dvs. și a echipei de tratament din spital rezultatele dvs. medicale,
diagnosticele și datele despre medicamente. Prin urmare, nu mai trebuie să păstrați în format hârtie rezultatele
medicale electronice puse la dispoziție în ELGA și să le aduceți cu dvs. De asemenea, ELGA vă oferă și o listă cu
toate medicamentele care v-au fost prescrise sau administrate („Lista electronică de medicamente”). Astfel se
reduce riscul de a vi se prescrie medicamente greșite în viitor.
Ce drepturi am în calitate de participant ELGA?
Toate! Aveți dreptul de a utiliza ELGA în orice moment. Aveți, printre altele, dreptul de a bloca, debloca, șterge
datele dvs. medicale ELGA sau de a bloca sau debloca accesul la datele dvs. furnizorilor de servicii
medicale ELGA sau pur și simplu pentru a scurta timpul de acces de 28 de zile. Pentru anumiți furnizori de
servicii medicale ELGA cărora li se oferă o încredere deosebită, timpul de acces poate fi prelungit și până la un
an. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune utilizării ELGA, adică să vă dezabonați complet de la ELGA sau de
la tipuri individuale de date medicale ELGA (rezultate electronice sau medicamente administrate și arhivate
electronic). În acest caz, toate datele afectate vor fi șterse irevocabil sau vor deveni inaccesibile. Nu vor fi
înregistrate date medicale ELGA noi în acest timp. Vă puteți abona din nou oricând. Toate aceste procese sunt
înregistrate în sistemul de înregistrare. Dvs. personal nu puteți salva rezultate medicale electronice sau date despre
medicamente în ELGA.
Dacă este necesar, pot refuza includerea datelor mele medicale în ELGA?
Da, puteți preveni includerea în ELGA a datelor medicale care apar în timpul tratamentului sau îngrijirii dvs.
(„renunțare situațională”). În cazul unei internări, renunțarea situațională se aplică până la data externării; pentru
internare scurtă ambulatorie, puteți seta perioada de valabilitate la 1 zi, 90 de zile sau 365 de zile.
Cum pot preveni înregistrarea datelor mele de sănătate în ELGA (renunțare situațională)?
Dacă doriți o renunțare situațională, vă rugăm să ne informați în momentul în care sunteți înregistrat. Pentru a
explica o renunțare situațională în timpul tratamentului ambulatoriu sau a unei internări, vă rugăm să contactați un
angajat al spitalului.
Voi suferi dezavantaje dacă refuz să accept înregistrarea datelor medicale ELGA?
Nu, pentru că legea vă protejează împotriva discriminării. Nu trebuie să fiți dezavantajați nici din punct de vedere
al accesului la îngrijiri medicale, nici din punct de vedere al costurilor suportate de dvs. Cu toate acestea, este
responsabilitatea dvs. dacă, din lipsa acestor date, tratamentul (viitor) nu poate fi furnizat deloc sau nu poate fi
furnizat suficient. Furnizorii de servicii medicale ELGA nu sunt obligați să vă întrebe dacă ați suprimat, blocat sau
șters datele medicale ELGA.

Informații suplimentare sunt disponibile la linia de servicii ELGA
050 124 4411 – în zilele lucrătoare Lu - Vi între orele 7.00 - 19.00,
pe www.gesundheit.gv.at sau www.elga.gv.at

