سابقه مراقبت مشترک بیرمنگام و سولیهال
سابقه الکترونیکی بهداشتی و مراقبتی محرمانه ،برای
افرادی که در بیرمنگام و سولیهال زندگی میکنند

سابقه مراقبتی مشترک بیرمنگام و سولیهال
چیست؟
سابقه مراقبت مشترک راهی است برای گردآوری کلیه سوابق مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی
مجزای شما از مراکز مختلف .این برنامه محرمانه است و با تمام برنامههایی که ممکن است تا
کنون در مورد آنها شنیده باشید ،متفاوت است.
این برنامه به متخصصان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی این امکان را میدهد که به کلیه
اطالعات مربوط به سوابق مراقبتی و درمانی شما دسترسی داشته باشند.
ما میدانیم که شما هنگام دریافت خدمات مراقبتی از هر یک از مراکز مراقبت بهداشتی یا
اجتماعی در سراسر بیرمنگام و سولیهال ،ترجیح میدهید یک بار برای همیشه سابقه و اطالعات
خود را در اختیار آنها قرار دهید .به همین دلیل است که ما برنامه سابقه مراقبت مشترک را ایجاد
کردهایم.

چه کسانی مشمول این برنام ه میشوند؟
هر کسی که نزد یک پزشک عمومی در بیرمنگام و سولیهال ،کاونتری و واریکشایر ،یا
هرفوردشر و ووسترشر ثبت نام کرده باشد ،مشمول این برنامه خواهد شد.
اگر شما نزد یک پزشک عمومی خارج از این مناطق ثبتنام کردهاید ،باید با پزشک عمومی خود
تماس بگیرید تا ببینید آیا در برنامه دیگری گنجانده شدهاید یا خیر.

چه کسی به اطالعات شما دسترسی خواهد داشت -
و چرا؟
متخصصان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی میتوانند سوابق شما را از طریق برنامه سابقه مراقبت
مشترک بیرمنگام و سولیهال مشاهده کنند .داشتن یک تصویر یکپارچه و منسجمتر از اطالعات شما
به آنها کمک خواهد کرد خدمات مراقبتی بهتر و ایمنتری را به شما ارائه دهند.
برخی از کارکنان اداری و منشیهای آنها نیز ممکن است به اطالعات دسترسی داشته باشند تا
بتوانند به متخصصان کمک کنند ،مثال برای فرستادن نامه مربوط به وقت مالقات برای شـما.
همه کارکنان موظفند از قانون محرمانه نگهداشتن اطالعات پیروی کنند .هر بار که آنها سوابق شما
را مشاهده میکنند ضبط خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که آنها فقط به دالیل موجه و صرفا به
اطالعات مورد نیازشان نگاه میکنند.

ت کردهاند؟
کدام سازمانها در این برنامه شرک 
سازمانهایی که اخیرا در این برنامه شرکت کرداند عبارتند از:
• پزشکان عمومی بیرمنگام و سولیهال
• تراست بهداشت روان ان.اچ.اس فاندیشن بیرمنگام و سولیهال
• تراست بیمارستانهای دانشگاهی ان.اچ.اس فاندیشن
• تراست ان.اچ.اس فاندیشن زنان و کودکان بیرمنگام و سولیهال (از جمله فوروارد سینکینگ
بیرمنگام)
• تراست ان.اچ.اس فاندیشن بربوط به مراقبتهای بهداشتی جامعه بیرمنگام
• تراست بیمارستان ارتوپدی سلطنتی ان.اچ.اس فاندیشن
• انجمن شهربیرمنگام
• انجمن منطقه کالن شهر سولیهال
• تراست کودکان بیرمنگام
• تراست دانشگاه خدمات اورژانسی وست میدلندز ان.اچ.اس فاندیشن
مراکز مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی در مناطق نزدیک کاونتری و واریکشر و هرفوردشیر و
وورسترشر نیز در صورت لزوم قادر خواهند بود ،برای مراقبتهایی که در آنجا دریافت میکنید،
به اطالعات شما دسترسی داشته باشند.

آنها میتوانند چه چیزهایی را ببینند؟
سابقه مراقبت مشترک در مرحله اول به متخصصان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی اجازه خواهد
داد تا جزئیات مناسب موارد زیر را ببینند:
• سابقه پزشکی شما نزد پزشک عمومی
•اطالعات مربوط به شما در مراکز مراقبتهای ثانویه ،از جمله بیمارستانها ،خدمات بهداشت
روانی و اجتماعی
• سوابق زایمان.
دسترسی داشتن به این اطالعات به آنها کمک خواهد کرد بدون نیاز به تماس تلفنی یا منتظر ماندن
برای ارسال جزئیات توسط سازمانهای دیگر ،در سریعترین زمان ممکن بهترین مراقبت را به شما
ارائه دهند.
ما اطالعات ثبت شده نزد پزشکان عمومی را جمعآوری میکنیم و به متخصصان بهداشت در
بیمارستانها ،از جمله بخشهای اورژانس ،اجازه میدهیم به آنها دسترسی داشته باشند .ما همچنین
از اجتماع و خدمات مراقبت اجتماعی ،مراکز اورژانس و  NHS 111اطالعات را جمع آوری و
به سیستم اضافه میکنیم.
ما به توسعه سوابق مراقبت مشترک ادامه خواهیم داد ،و به متخصصان مراکزهای مراقبتهای
بهداشتی و اجتماعی بیشتری اجازه خواهیم داد به اطالعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند بهتر
از شما مراقبت کنند .ما همچنین به مراکز کمک خواهیم کرد تا بهترین راه را برای رفع نیازهای
مراقبی مردم پیدا کنند.
در مورد نحوه استفاده ما از اطالعات شما قوانین
سختگیرانهای وجود دارد .ما اطمینان خواهیم
داد که اطالعات شما مطابق با تمام الزامات
قانونی ،از جمله قانون حفاظت از دادههای بریتانیا
( DPA 2018و قوانین جایگزین) مدیریت و به
صورت مناسب مشاهده خواهد شد .این قضیه توسط
نهادهای رسمی بازرسی و نظارت خواهد شد.

چرا این موضوع مهم است
متخصصان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی قادر خواهند بود اطالعات مناسب موجود در سوابق
شما را ببینند.
در نتیجه:
•هر بار که شـما به مراقب احتیاج داشته باشید الزم نخواهد بود جزئیات سوابق خود را دوباره به
آنها بدهید
•بهتر و به طور بالقوه سریعتر معالجه خواهید شد ،زیرا متخصصانی که از شما مراقبت میکنند
میتوانند به سرعت سوابق شما را مشاهده کنند
•مجبور نخواهید بود با در مورد پشتیبانی مراقبت اجتماعی خود برای متخصصان بهداشت
توضیح دهید
•پزشکان خواهند دانست که شما چه داروهایی مصرف میکنید ،قبال چه دارویی مصرف کردهاید،
و اگر آلرژی داشته باشید – معالجه شما را به شکل ایمنتری انجام دهند.
همچنین ،به لطف در دسترس بودن سریع اطالعات مربوط به بیماریهای زمینهای و داروهای
مربوط به آنها ،فرآیند درمان برای افراد مبتال به بیماری کووید -19مؤثرتر خواهد بود.

در مرحله بعد چه اتفاقی میافتد؟
از حاال که ما برنامه سابقه مراقبت مشترک را در کلیه مراکز شرکتکننده در این برنامه فعال
میکنیم ،کلیه تغییرات به صورت اتوماتیک اعمال خواهد شد.

اگر با این ایده موافقت نیستید
هر وقت بخواهید میتوانید اعتراض کنید  -تصمیم با شماست.
اما قبل از چنین اقدامی لطفا به خوبی فکر کنید .اعتراض و مخالفت با این برنامه به این معنی است
که مراکزی که از شما مراقبت میکنند قادر نخواهند بود به سوابق شما در مراکز دیگر دسترسی
داشته باشند.
این میتواند باعث شود دسترسی فوری به اطالعاتی که در مواقع نیاز شما به مراقبت بهداشتی یا
اجتماعی حیاتی هستند ،مثال در هنگام مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان ،ممکن نباشد.
اگر اگر قصد اعتراض دارید ،میتوانید از طریق آدرس وبسایت ما که در زیر ذکر شده است به
ما اطالع دهید .اگر به کمک نیاز دارید لطفا به collaborative.care.record@nhs.net
ایمیل بزنید یا با شماەه تلفن  0345 6461163تماس بگیرید.

آیا میخواهید بیشتر بدانید؟
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سابقه مراقبت مشترک و تأثیر آن بر شـما به لینک زیر بروید
یا به آدرس زیر ایمیل بفرستید:
www.livehealthylivehappy.org.uk/birmingham-and-solihullshared-care-record/
collaborative.care.record@nhs.net
اگر میخواهید این اطالعات در فرمتهای دیگر (مثال ،خط بریل ،فایل صوتی ،آسانخوان یا زبان خودتان)
در دسترس شما باشد ،لطفا ً از طریق ایمیل ذکر شده در باال با یکی از اعضای تیم ما تماس بگیرید.
متخصصان و همکاران پشتیبان آنها که صالحیت بررسی سابقه مراقبت بهداشتی و اجتماعی را دارند
تحت قوانین و رهنمودهای کاری سختگیرانه کار میکنند .بر این اساس ،آنها باید به حریم خصوصی شما
احترام بگذارند و اطالعات شما را ایمن نگه دارند .سرپیچی از قوانین یک جرم جدی است .کلیه اطالعات
مربوط به شما که از طریق سوابق مراقبت مشترک در دسترس است تابع قانون حفاظت از دادەهای بریتانیا
( DPA 2018و قانون جایگزین) است.

من را اسکن کنید تا وارد
وارد وبسایت ما شوید

