
Informații despre dosarul electronic de sănătate ELGA

Mai multe 
informații despre elga.

Dosarul meu electronic de sănătate.
Decizia mea!

ce oferă elga?
ELGA vă ușurează gestionarea celor mai importante date privind sănătatea Dvs. Cu ajutorul ELGA, Dvs. și medicul Dvs. curant puteți ac-
cesa documentele medicale – indiferent de moment sau loc – în siguranță și cu ușurință. Scopul este susținerea tratamentului și a îngrijirii 
medicale prin intermediul unui flux îmbunătățit al informațiilor, cu precădere atunci când sunt implicate mai multe instituții medicale.

ce reprezintă  elga?
ELGA este acronimul în limba germană pentru „dosar electronic de sănătate”. ELGA este un sistem informațional care vine în întâmpina-
rea Dvs., a medicilor Dvs. curanți, a clinicilor, instituțiilor de îngrijire precum și a farmaciilor, facilitând accesul la datele privind starea Dvs. 
de sănătate. Datele cu privire la starea de sănătate a unei persoane, de pildă diagnosticele, sunt elaborate în diferite instituții sanitare. 
ELGA le cuprinde pe toate într-o rețea și le pune la dispoziție electronic, printr-un link („trimitere”).

ce beneficii oferă elga?
ELGA economisește timp, oferă o privire de ansamblu și previne repetarea acelorași consultații/analize. Puteți vizualiza, imprima sau sal-
va rezultatele proprii ELGA și medicamentele prescrise (e-medicația). În orice moment și în orice loc v-ați afla. Și medicii Dvs. curanți, cli-
nicile și instituțiile de îngrijire obțin rapid prin ELGA informații importante pentru diagnostic și tratament. Farmaciile Dvs. au la dispoziție 
două ore pentru a vă vizualiza medicația. Astfel, dosarul electronic de sănătate ELGA își aduce un aport valoros la creșterea siguranței 
pacienților.

când demarează proiectul elga?
Începând din luna decembrie 2015, clinicile publice din Steiermark și Viena vor fi incluse treptat în ELGA. Se vor afilia apoi rând pe rând 
alte clinici din celelalte landuri. Vor urma cabinetele care au contract cu casele de asigurări de sănătate și farmaciile.

cum pot intra în posesia unui cont elga?
Obțineți un cont personal ELGA în portalul ELGA pe pagina www.gesundheit.gv.at după ce vă autentificați cu semnătura digitală mobilă 
sau cu cardul de identificare (Bürgerkarte). Această „carte electronică de identitate” permite o identificare fără echivoc a persoanei. 
Informații suplimentare despre semnătura digitală mobilă și cardul de identificare – pentru înregistrare și activare – găsiți pe pagina 
www.buergerkarte.at.

ce pot vizualiza în contul meu elga?
La fel cum demararea proiectului ELGA se realizează treptat, și contul Dvs. personal ELGA va „crește” în timp. Pentru început vor deveni 
disponibile scrisorile medicale la externare, rezultatele investigațiilor de laborator și radiologice ale clinicilor care colaborează deja cu 
ELGA. De îndată ce datele Dvs. de sănătate vor fi cuprinse în ELGA, le veți putea accesa online, prin portalul ELGA. Nu pot fi accesate 
prin ELGA rezultate eliberate anterior. De asemenea, în contul Dvs. ELGA puteți vedea care anume dintre datele Dvs. de sănătate au fost 
accesate, de către cine și când.

care este gradul de siguranță oferit de elga?
Pentru accesarea datelor de sănătate ELGA se folosesc cele mai înalte standarde de siguranță. Comunicarea în cadrul întregului sistem 
ELGA se realizează prin rețelele proprii ale sistemului de sănătate iar transmiterea datelor este codificată. Dincolo de aceasta, în cazul 
utilizării abuzive a datelor de sănătate ELGA se aplică sancțiuni drastice.

cine are acces?
Datele Dvs. de sănătate ELGA devin accesibile pentru instituțiile sanitare care lucrează cu ELGA numai dacă Dvs. vă aflați la acea dată 
sub tratamentul sau în îngrijirea acestora și sunteți participant ELGA.
Nu au acces la datele Dvs. de sănătate ELGA acei medici care lucrează pentru instituțiile de stat, de pildă pentru autorități, sau pentru 
societăți de asigurare, de asemenea nici serviciile medicale ale companiilor.

trebuie să particip la elga?
ELGA, în calitate de infrastructură modernă și sigură, se află la dispoziția tuturor acelora care sunt deserviți de sistemul sanitar al 
Austriei. Persoanele care nu doresc să facă uz de aceasta, pot să se dezaboneze fie pe portalul ELGA, fie în scris la centrul ELGA pentru 
renunțări. Renunțarea se poate referi și doar la anumite segmente ELGA, de exemplu la e-medicație sau e-rezultate, și poate fi în orice 
moment contramandată.

Dacă aveți întrebări puteți apela linia de service ELGA la numărul de telefon 050 124 4411 în zilele lucrătoare de luni până vineri 
între orele 07.00 – 19.00. Informații suplimentare obțineți online la adresele www.gesundheit.gv.at (acces la portalul ELGA) sau 
www.elga.gv.at.
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