Arhivele comune din Birmingham
și Solihull (Birmingham and
Solihull Shared Care Record)
Arhive medicale electronice confidențiale
pentru pacienții din Birmingham și Solihull

Ce sunt arhivele comune din
Birmingham și Solihull?
Arhivele comune sunt un mod de a colecta arhive de la diferite
organizații implicate în îngrjirea ta sanitară și socială. Sunt
confidențiale și diferite față de ce ai mai auzit până acum.
Acestea vor permite specialiștilor în îngrijiri sanitare și sociale accesul
la informații relevante privind îngrijirirea și tratamentele primite de tine
în cadrul serviciilor noastre.
Știm că vrei să oferi detalii doar o dată atunci când primești îngrijiri de
la orice organizații sanitare sau sociale din Birmingham și Solihull. De
aceea am creat arhivele comune.

Pe cine afectează acest lucru?
Vor fi incluse persoanele înregistrate la un medic de familie (GP) din
Birmingham sau Solihull, Coventry și Warwickshire sau Herefordshire
și Worcestershire.
Dacă ești înregistrat la un cabinet din afara acestor zone, contactează
medicul de familie (GP) pentru a vedea dacă ești inclus în alt program.

Cine va avea acces la datele tale –
și de ce?
Specialiștii în îngrijiri sanitare și sociale vor avea acces la arhivele
tale prin intermediul arhivelor comune din Birmingham și Solihull. O
imagine de ansamblu a datelor tale îi va ajuta să îți ofere îngrijiri mai
bune și mai sigure.
Unele persoane din departamentul secretarial și administrativ vor avea
acces la date, pentru a ajuta specialiștii. De exemplu, pentru a-ți trimite
o scrisoare de programare.
Tot personalul trebuie să respecte legile privind confidențialitatea
datelor personale. De fiecare dată când aceștia îți accesează datele,
acest lucru va fi înregistrat pentru a ne asigura că sunt accesate
informațiile relevante, din motive întemeiate.

Ce organizații sunt implicate?
Organizațiile implicate în program momentan, sunt:
• Cabinetele medicilor de familie (GP) din Birmingham și Solihull
• Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust
• University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust
• B
 irmingham Women’s and Children’s NHS Foundation Trust (inclusiv
Forward Thinking Birmingham)
• Birmingham Community Healthcare NHS Foundation Trust
• The Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust
• Birmingham City Council
• Solihull Metropolitan Borough Council
• Birmingham Children’s Trust
• West Midlands Ambulance Service University NHS Foundation Trust
Organizațiile de îngrijiri sanitare și sociale din zonele învecinate,
precum Coventry și Warwickshire și Herefordshire și Worcestershire
vor avea, de asemenea, acces la datele tale dacă este nevoie pentru
îngrijirile primite acolo.

Ce date vor putea fi accesate?
Prima fază a arhivelor comune va consta în permiterea specialiștilor în
îngrijiri sanitare și sociale să aibă acces la date conținute în:
• arhivele medicului de familie (GP)
• informații de la servicii secundare, precum spitale, servicii de sănătate
mintală și servicii comunitare
• servicii de maternitate
Accesul la aceste informații îi va ajuta să îți ofere cele mai bune îngrijiri
într-un timp cât mai scurt, fără a da telefoane sau a aștepta ca alte
organizații să trimită aceste informații.
Vom colecta informații de la medicii de familie și le vom pune la
dispoziția specialiștilor din spitale, inclusiv departamentele de urgență.
Vom adăuga și informații de la serviciile comunitare și sociale,
ambulanțe și NHS 111.
Vom continua să dezvoltăm arhivele comune, oferind acces
specialiștilor din mai multe sectoare pentru a-ți sprijini îngrijirea. Vom
ajuta serviciile să înțeleagă și să găsească cele mai bune opțiuni de
îngrijire.
Există reguli stricte legate de
folosirea datelor tale. Ne vom
asigura că acestea sunt gestionate
și accesate în mod corespunzător și
în conformitate cu cerințele legale,
inclusiv legile de protecție a datelor
din Marea Britanie ( DPA 2018 cu
modificările ulterioare). Acestea vor
fi verificate prin inspecții oficiale sau
audituri.

De ce este important
Specialiștii în sănătate vor putea vedea informații utile din arhivele tale.
Acest lucru înseamnă:
• nu va trebui să repeți detaliile de fiecare dată când ai nevoie de
îngrijiri
• tratamente mai bune și, posibil, mai rapide deoarece specialiștii
implicați în îngrijirea ta vor avea acces rapid la arhivele tale
• nu va trebui să le explici medicilor despre serviciile sociale de care
dispui
• clinicienii vor putea vedea ce medicamente iei, ce medicamente ai
luat și dacă ai alergii – asigurând un tratament sigur.
Va asigura și un tratament mai eficient pentru cei care suferă de
COVID-19, datorită informațiilor rapide privind antecedentele și
medicamentele acestora.

Ce se întâmplă în continuare?
Schimbarea va avea loc în mod automat și se va trece la arhivele
comune în cadrul organizațiilor implicate în program.

Dacă nu îți place ideea
Ai dreptul de a te opune în orice moment – este decizia ta.
Te rugăm să te gândești bine înainte. Dacă refuzi, serviciile implicate în
îngrijirea ta nu vor putea vedea arhivele tale, din cadrul altor servicii.
Acest lucru înseamnă că informații care ar putea fi vitale pentru
îngrijirea ta sanitară sau socială – de exemplu, la Urgențe – nu vor fi
imediat disponibile.
Dacă dorești să refuzi, ne poți anunța pe website la adresa de mai jos.
Dacă ai nevoie de ajutor, trimite un email la
collaborative.care.record@nhs.net sau sună la 0345 6461163.

Vrei să afli mai multe?
Pentru informații suplimentare despre arhivele comune și ce înseamnă
pentru tine:
www.livehealthylivehappy.org.uk/birmingham-and-solihullshared-care-record/
collaborative.care.record@nhs.net
Dacă dorești informațiile într-un alt format (de exemplu, Braille, audio, format
ușor accesibil sau într-o altă limbă) contactează un membru al echipei noastre
la adresa de email de mai sus.
Specialiștii și colegii acestora care au acces la arhive medicale sau sociale
lucrează sub reguli stricte, adică trebuie să respecte confidențialitatea datelor
tale. Încălcarea acestor reguli constituie o încălcare gravă. Toate datele
personale disponibile prin intermediul arhivelor comune sunt supuse legilor din
Marea Britanie privind protecția datelor (DPA 2018, cu modificările ulterioare).

Scanează-mă pentru a
accesa website-ul nostru.

