Rejestr Shared Care Record dla
Birmingham i Solihull
Poufny elektroniczny rejestr medyczny
dla mieszkańców Birmingham i Solihull

Czym jest rejestr Shared Care
Record dla Birmingham i Solihull?
Rejestr Shared Care Record umożliwia zebranie razem wszystkich
oddzielnych wpisów z różnych organizacji uczestniczących w opiece
zdrowotnej i społecznej.
Jest poufny i różni się od wszystkich poprzednich systemów. Umożliwia
on pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej dostęp do istotnych
informacji na temat opieki i leczenia z wszystkich placówek.
Wiemy, że nie chcesz wielokrotnie opowiadać swojej historii i dzielić
się informacjami w razie potrzeby skorzystania z opieki zdrowotnej
w dowolnej organizacji w Birmingham i Solihull. Dlatego właśnie
opracowaliśmy rejestr Shared Care Record.

Kogo to dotyczy?
Dotyczy to wszystkich osób zarejestrowanych w przychodni lekarskiej
w Birmingham i Solihull, Coventry i Warwickshire lub Herefordshire
i Worcestershire.
Jeśli jesteś zarejestrowany w przychodni poza tym obszarem, musisz
skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby dowiedzieć się,
czy jesteś objęty innym programem.

Kto będzie mógł zobaczyć Twoje
informacje – i dlaczego?
Pracownicy opieki zdrowotnej i społecznej będą mieli wgląd w Twoją
dokumentację poprzez rejestr Shared Care Record dla Birmingham
i Solihull. Bardziej spójny wgląd w Twoje informacje pomoże im
świadczyć lepszą i bezpieczniejszą opiekę.
Niektórzy pracownicy administracyjni i sekretariatu również mogą mieć
wgląd w informacje, aby wspierać specjalistów. Przykładem może być
list z terminem wizyty.
Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać przepisów dotyczących
poufności informacji. Każdy wgląd w dokumentację jest rejestrowany,
co pozwala zabać, aby tylko właściwe informacje były przeglądane
i aby dokonywane to było z właściwych powodów.

Jakie organizacje są zaangażowane?
Organizacje biorące obecnie udział w programie to:
• Przychodnie lekarskie w Birmingham i Solihull
• Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust
• Szpitale uniwersyteckie w Birmingham należące do trustu NHS
Foundation Trust
• Birmingham Women’s and Children’s NHS Foundation Trust (w tym
Forward Thinking Birmingham)
• Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust
• The Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust
• Rada Miasta Birmingham
• Rada Metropolitalna Miasta Solihull
• Birmingham Children’s Trust
• West Midlands Ambulance Service University NHS Foundation Trust
Organizacje opieki zdrowotnej i społecznej w sąsiednich obszarach
Coventry i Warwickshire oraz Herefordshire i Worcestershire również
będą miały wgląd w Twoje informacje, jeśli będzie to konieczne do
świadczenia opieki w tych regionach.

Do jakich informacji mają dostęp?
Pierwsza faza wdrażania rejestru Shared Care Record umożliwi
pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej wgląd w odpowiednie
informacje:
• z dokumentacji medycznej z przychodni lekarskich;
• dotyczące opieki specjalistycznej, w tym ze szpitali oraz poradni
zdrowia psychicznego i środowiskowych;
• dotyczące macierzyństwa.
Wgląd w te informacje pomoże im jak najszybciej rozpocząć świadczenie
jak najlepszej opieki bez konieczności wykonywania połączeń
telefonicznych lub czekania, aż inne organizacje przekażą szczegóły.
Zbierzemy informacje od lekarzy rodzinnych i umożliwimy dostęp
do tych informacji pracownikom opieki zdrowotnej w szpitalach, w
tym na oddziałach ratunkowych. Dodamy także informacje z opieki
środowiskowej i społecznej, pogotowia ratunkowego oraz NHS 111.
Będziemy nadal rozwijać rejestr Shared Care Record, dzięki któremu
specjaliści z różnych placówek opieki zdrowotnej i społecznej będą mieli
wgląd w informacje przydatne podczas opieki nad pacjentem. Pomożemy
także służbom zrozumieć i znaleźć najlepsze sposoby na zaspokajanie
potrzeb w zakresie opieki.
Istnieją ścisłe zasady dotyczące
sposobu wykorzystywania informacji
o użytkownikach. Zadbamy o to,
aby zarządzanie tymi danymi
i przeglądanie ich odbywało się
w odpowiedni sposób i zgodnie ze
wszystkimi wymogami prawnymi,
w tym z brytyjskimi przepisami
o ochronie danych osobowych
(DPA 2018 i późniejszymi
przepisami). Oficjalne inspekcje lub
audyty pozwolą sprawdzić, czy tak
jest w rzeczywistości.

Dlaczego ma to znaczenie
Pracownicy opieki zdrowotnej będą mogli zapoznać się z odpowiednimi
informacjami zawartymi w dokumentacji pacjenta.
Co to oznacza:
• Nie musisz powtarzać swoich danych za każdym razem, gdy
potrzebujesz pomocy
• Lepsze i potencjalnie szybsze leczenie, ponieważ pracownicy służby
zdrowia mogą szybko zobaczyć Twoje dane
• Nie musisz wyjaśniać pracownikom służby zdrowia, na czym polega
wsparcie ze strony opieki społecznej
• Lekarze mogą sprawdzić leki przyjmowane aktualnie i w przeszłości
oraz alergie z myślą obezpieczniejszym leczeniu.
Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o wszelkich istniejących
wcześniej schorzeniach i przyjmowanych lekach, leczenie będzie
skuteczniejsze dla wszystkich osób potrzebujących pomocy w związku
z COVID-19.

Co dalej?
Zmiana wprowadzana jest automatycznie, a my uruchamiamy rejestr
Shared Care Record we wszystkich organizacjach biorących
udział w programie.

Jeśli nie podoba Ci się ten
pomysł

Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu według własnego uznania.
Dobrze się zastanów, zanim to zrobisz. Sprzeciw będzie oznaczać, że
służby świadczące opiekę nie będą mogły uzyskać wglądu w Twoje dane
z innych placówek.
Może to oznaczać, że informacje, które mogą okazać się niezbędne
w nagłej sytuacji medycznej lub społecznej – na przykład podczas wizyty
w szpitalnym oddziale ratunkowym – nie będą dostępne od ręki.
Jeśli chcesz się sprzeciwić, możesz nas o tym powiadomić za
pośrednictwem naszej strony internetowej pod poniższym adresem. Jeśli
potrzebujesz pomocy, napisz na adres collaborative.care.record@nhs.net
lub zadzwoń pod numer 0345 6461163.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru Shared Care Record
i jego znaczenia dla Ciebie:
www.livehealthylivehappy.org.uk/birmingham-and-solihullshared-care-record/
collaborative.care.record@nhs.net
Jeśli chcesz otrzymać te informacje w innym formacie (np. w alfabecie
Braille’a, w wersji audio lub dla osób z problemami z czytaniem lub w swoim
języku ojczystym), skontaktuj się z członkiem naszego zespołu pod
powyższym adresem e-mail.
Specjaliści i ich współpracownicy z uprawnieniami do przeglądania
dokumentacji medycznej i opieki społecznej przestrzegają surowych kodeksów
postępowania, co oznacza, że muszą szanować Twoją prywatność i dbać
o bezpieczeństwo Twoich informacji. Niezastosowanie się do tego wymogu
jest poważnym wykroczeniem. Wszystkie informacje o pacjencie dostępne za
pośrednictwem rejestru Shared Care Record podlegają brytyjskim przepisom
dotyczącym ochrony danych osobowych (DPA 2018 and superseding
legislation i późniejszym przepisom).

Zeskanuj mnie, aby
przejść na stronę

