Ochrona danych

Od października 2011 na rynku

Już dziś ochrona danych zdrowotnych ubezpieczonych
ma najwyższy priorytet. Nie zmieni tego również
elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego.
Wręcz przeciwnie, dzięki nowoczesnym możliwościom
technicznym poziom bezpieczeństwa i ochrony danych
stanie się niezwykle wysoki.

Każda ubezpieczona osoba otrzyma elektroniczną
kartę ubezpieczenia zdrowotnego ze zdjęciem. Tylko
dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz ubezpieczeni,
u których wykonanie zdjęcia jest niemożliwe ze
względów zdrowotnych, otrzymają kartę bez zdjęcia.

Ochrona przed dostępem niepowołanych osób
W przyszłości przewiduje się możliwość zapisywania
na elektronicznej karcie ubezpieczenia zdrowotnego
informacji medycznych - o ile życzy sobie tego
ubezpieczona osoba, ponieważ tego rodzaju przyszłe
zastosowania, na przykład informacje dla służb
ratunkowych czy elektroniczna karta pacjenta, będą
oparte na zasadzie dobrowolności. Gdy więc za kilka
lat funkcje te będą już dostępne, sama ubezpieczona
osoba określi, czy i jakie informacje medyczne mają
być zapisane na posiadanej karcie.
Bez zgody ubezpieczonej osoby nikt nie uzyska też
dostępu do poufnych danych. Zgodę na udostępnienie
danych ubezpieczona osoba wyraża przez podanie
poufnego numeru – dzięki któremu w przyszłości karta
stanie się też kluczem do osobistych danych. Własne
karty, tak zwane legitymacje wykonawców zawodów
medycznych, otrzymają też lekarze. Odszyfrowanie
i odczytanie danych będzie możliwe tylko pod
warunkiem włożenia zarówno karty ubezpieczenia
zdrowotnego, jak i legitymacji lekarza do czytnika oraz
podania osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)
przez ubezpieczoną osobę i lekarza. Wyjątkiem będą
tylko sytuacje nagłej potrzeby, w których wystarczy
podanie PINu przez lekarza. Przy użyciu PINu będzie
można poza tym dodawać i usuwać dane. Tak samo
możliwe będzie ukrycie niektórych informacji lub
udostępnianie ich tylko niektórym lekarzom.

Koszty wykonania karty ponosi publiczna kasa chorych.
Ubezpieczona osoba ponosi tylko koszty wykonania
zdjęcia. Kasy zwracają się do ubezpieczonych z
prośbą o wykonanie zdjęcia, które zostanie później
wydrukowane na elektronicznej karcie ubezpieczenia
zdrowotnego. Wystarczy do tego celu zwykłe zdjęcie
paszportowe.
Od 1 października 2011 r. publiczne kasy chorych
zaczęły wydawać elektroniczne karty ubezpieczenia
zdrowotnego. W szpitalach, gabinetach lekarskich
i gabinetach stomatologicznym zostały wcześniej
zainstalowane nowe czytniki, które potrafią odczytywać
zarówno nowe elektroniczne, jak i dotychczasowe karty
ubezpieczenia zdrowotnego. Do roku 2013 każdy z
70 milionów ubezpieczonych w systemie publicznym
będzie posiadać nową kartę. Nowa karta jest ważna już
w chwili jej otrzymania od kasy chorych.
W razie pytań dotyczących nowej karty ubezpieczenia
zdrowotnego należy się zwrócić do swojej kasy chorych.

Najważniejsze
informacje o
elektronicznej karcie
ubezpieczenia
zdrowotnego

Szanowna Ubezpieczona,
Szanowny Ubezpieczony,
od jesieni 2011 dotychczasową kartę ubezpieczenia
zdrowotnego zastępuje elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego. Wydawane obecnie karty
ubezpieczenia zdrowotnego są przystosowane do
nowych zastosowań. Zastosowania te są teraz stopniowo projektowane, a przed wprowadzeniem poddaje
się je wszechstronnym testom.
Nowa karta nie tylko inaczej wygląda, ale także
potrafi dużo więcej. W przeciwieństwie do swoich
poprzedników, elektroniczna karta ubezpieczenia
zdrowotnego posiada mikroprocesor, który na życzenie
może zapisywać i przekazywać dane oraz informacje.
Zapewnia to liczne korzyści, a przede wszystkim
wyższą jakość i niezawodność opieki medycznej. Nowa
karta to klucz do osobistych danych zdrowotnych,
który w przyszłości każdy będzie mieć przy sobie.
Celem elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego
jest umożliwienie sprawniejszej i bezpieczniejszej
wymiany informacji medycznych między jednostkami
służby zdrowia, lekarzami i terapeutami. Jako pacjent
każda ubezpieczona osoba będzie mieć w ten sposób
zapewnioną lepszą jakość opieki medycznej.
Na następnych stronach są zestawione informacje
na
temat
elektronicznej
karty
ubezpieczenia
zdrowotnego. W razie pytań dotyczących nowej karty
należy się zwrócić do swojej kasy chorych.
Z poważaniem

Tak będzie wyglądać nowa karta

Przyszłe możliwości nowej karty

Już czysto zewnętrznie nowa elektroniczna karta
ubezpieczenia zdrowotnego różni się od swoich
poprzedników. Na jej przedniej stronie znajduje się
aktualne zdjęcie ubezpieczonej osoby. Pozwala ono na
szybką i jednoznaczną identyfikację posiadacza karty.
Można dzięki temu wykluczyć nadużycie świadczeń.

Aktualizacja głównych danych ubezpieczonej osoby:
W przyszłości będzie możliwa aktualizacja danych
administracyjnych zapisanych na elektronicznej
karcie ubezpieczenia zdrowotnego w sieci. Wymiana
karty – na przykład w razie zmiany adresu czy statusu
ubezpieczonej osoby – nie będzie już konieczna.
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W mikroprocesorze zapisywane są na razie dane administracyjne, tak samo jak
na dotychczasowych kartach
ubezpieczenia
zdrowotnego: nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, numer
ubezpieczonego i informacje
o rodzaju ubezpieczenia, np.
jako pracobiorca czy członek
rodziny. Nowa jest informacja
o płci. Na karcie będzie można
w przyszłości zapisywać także
dane medyczne ubezpieczonej
osoby. Mikroprocesor dyspo-
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nuje funkcją szyfrującą, która
chroni dane przez odczytaniem przez niepowołane osoby.
Imię i nazwisko identyfikuje posiadacza karty.
Nowy numer ubezpieczenia
zdrowotnego, który ubezpieczona osoba otrzyma z chwilą
wydania nowej karty i zachowa
już na zawsze, nawet w przypadku zmiany kasy chorych
Zdjęcie zapobiega nieuprawnionemu użyciu karty.
Jednolite oznaczenie karty

Na
odwrocie
znajduje
się
Europejska
Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zastępuje ona
zaświadczenie o ubezpieczeniu potrzebne w krajach
UE i ułatwia korzystanie ze świadczeń medycznych za
granicą na obszarze Unii Europejskiej.

GKV-Spitzenverband
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich bei der
ausstellenden Krankenkasse versichert bin.
Diese Karte ist nicht übertragbar.
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Pole podpisu
Numer ubezpieczenia zdrowotnego
Identyfikator karty
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Data urodzenia
Identyfikator kasy chorych
Data ważności EKUZ

Dane dla służb ratunkowych:
W razie wypadku lekarz pogotowania musi działać
szybko. Na zasadzie dobrowolności będzie można
w przyszłości zapisać na karcie istotne dla służb
ratunkowych informacje o ubezpieczonej osobie,
takie jak dane o alergiach, chronicznych schorzeniach,
nietolerancji na leki i innych ważnych diagnozach.
Takie zastosowanie karty jest obecnie planowane.
Elektroniczna karta pacjenta
Często w leczeniu pacjenta bierze udział kilka
placówek medycznych lub kilku lekarzy. Elektroniczna
karta pacjenta umożliwi w przyszłości wszystkim
tym instytucjom i osobom dostęp do dokumentacji
aktualnej terapii oraz zapewni sprawniejszą organizację
zaopatrzenia medycznego pacjentów.
Komunikacja ze świadczeniodawcą
Planuje się także wprowadzenie bezpiecznej drogi
komunikacji
między
lekarzami
i
jednostkami
ochrony zdrowia. Dzisiaj wykorzystuje się do tego
celu głównie pocztę. Z jednej strony powoduje to,
że lekarz współprowadzący leczenie nie zawsze
otrzymuje ważne informacje na czas. Z drugiej strony
pisma wymagają pracochłonnej cyfryzacji w praktyce
lekarskiej, aby dane były dostępne dla używanego w
niej oprogramowania. Teraz tworzone są warunki
do szybkiej i bezpiecznej elektronicznej wymiany
informacji. W przyszłości możliwe będzie szybkie
przekazywanie diagnoz między lekarzami na drodze
elektronicznej.

