
5. Як отримати доступ до ваших  
 загальних медичних документів?
 
Ви можете отримати доступ до своїх медичних документів за 
адресою: https://brusselshealthnetwork.be/en/. Клацніть на patient 
connexion, як показано нижче:

Для підключення до системи вам знадобиться чіп-карта-
посвідчення особи, PIN-код та пристрій для читання чіп-
карт або програма для смартфону ItsMe  
https://www.itsme-id.com/get-started 

Якщо у вас немає засобів підключення або якщо ви ще не 
отримали чіп-карту-посвідчення особи, ви можете призначити 
довірену особу для отримання доступу до ваших медичних 
даних.

Contact : info@abrumet.be
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• З 16 років молода людина вважається повнолітньою та 
може самостійно отримати доступ до своєї документації; 
тільки вона має доступ до неї.

Формуляр доступний у центрі, де ви можете заповнити його 
на місці та передати людині, яка вас реєструє.

Якщо зараз у вас немає всієї 
інформації, необхідної для заповнення 
формуляру, ви можете завантажити 
його будь-коли на нашому веб-сайті  
Заповнений формуляр ви можете 
надіслати нам електронною поштою: 
info@abrumet.be

Державний ідентифікаційний номер соціального 
страхування (NISS BIS)

Після прибуття в Бельгію ви отримаєте тимчасовий 
державний номер Numéro BIS (поки чекатимете 
отримання чіп-карти з вашим постійним номером). Ви 
можете отримати його:
• У муніципалітеті, де ви зупинилися
• У лікаря-терапевта
• У центрі Pacheco

РЕКОМЕНДУЄМО ВАМ РЕТЕЛЬНО ЗБЕРЕГТИ  
ЦЕЙ НОМЕР.

Номер NISS
 
Коли муніципалітет, у якому ви проживаєте, надасть вам 
чіп-карту-посвідчення особи, ретельно збережіть PIN-код 
вашого електронного посвідчення. Попросіть вашого 
медичного працівника (переважно вашого особистого 
лікаря-терапевта) повторно зареєструвати ваші медичні 
документи на новий державний номер.

2 - Для електронного обміну даними про 
 ваше здоров’я потрібна ваша згода 

Реєстрація в Брюссельській мережі охорони здоров’я означає, 
що ви як пацієнт погоджуєтеся з принципом обміну даними 
про ваше здоров’я в електронному вигляді між медичними 
працівниками, які вас лікують. Ця згода на обмін даними про 
здоров’я діє виключно у суворих межах безперервності вашого 
лікування. Щоб мати доступ до даних про ваше здоров’я, 
фахівець повинен мати з вами «терапевтичний зв’язок». 
Усі доступи до інформації реєструються. Ви можете керувати 
доступом зі свого особистого кабінету на нашому сайті.

3 - Доверенное лицо для поддержки

Ви можете призначити одну або кількох довірених осіб, які 
зможуть отримати доступ до даних про ваше здоров’я, щоб 
допомогти вам керувати ними або отримувати до них доступ, 
якщо, наприклад, ви не змогли це зробити або не змогли 
зрозуміти мову, якою складені документи.

Для цього в центрі є формуляр, який ви можете заповнити на 
місці та передати тому, хто вас реєструє, або надіслати нам 
поштою.

Якщо зараз у вас немає всієї 
інформації, необхідної для 
заповнення формуляру, ви можете 
завантажити його будь-коли на 
нашому веб-сайті  
Заповнений формуляр ви можете 
надіслати нам електронною поштою:  
info@abrumet.be

4 - Доступ до інформації про здоров’я  
 вашої дитини:

Щоб отримати доступ до інформації про здоров’я вашої 
дитини, ви повинні зареєструватися як її «законний 
представник». Після цього документи про здоров’я 
вашої дитини віком до 12 років будуть доступні у вашому 
особистому медичному кабінеті на нашому веб-сайті.
• Для підлітків від 12 до 16 років доступ до документації 

мають лише медичні працівники, які мають із нею 
терапевтичні відносини.

1 - Брюссельська мережа охорони 
 здоров’я

Брюссельська мережа охорони здоров’я є безпечною 
системою обміну електронними даними про здоров’я, 
доступною для всіх лікарень Брюсселя та Бельгії, а 

також для всіх медичних працівників. Тим не 
менш, тільки фахівці, які вас лікують, мають 

постійний доступ до ваших загальних 
медичних документів. Таким чином, знаючи 
вашу історію хвороби, де б ви не перебували 

в Бельгії, вони мають можливість надавати 
вам медичні послуги вищої якості.

Перегляньте спільний 
запис про здоров’я 
www.brusselshealthnetwork.be


