The Birmingham and Solihull
Shared Care Record
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The Birmingham and Solihull
Shared Care Record እንታይ እዩ?
እቲ ዝተመቓርሐ ናይ ሓላፍነት ጸብጻብ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ውድባት፤ ናይ
ጥዕናኻን ማሕበራዊ ሓለፍነትካን፤ ዝተሳተፈ፡ ንኹሉ ፋሕ ዝበለ ጸብጻባትካ
ምእካብ ኢዩ። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕካዮ ክትከውን እትኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር
ምስጢራውን እተፈልየን ኢይ።
ሰብ ሞያ ጥዕናን ማሕበራዊ ኽንክንን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎት ዝረኸብካዮ
ክንክን ሕክምና ዝገልጹ ምስኡ ዝተሓሓዝ ሓበሬታ ንኽርእዩ ክፍቀደሎም ኢዩ።
ኣብ በርሚንግሃምን ሶሊሁልን ካብ ዝኾነ ይኹን ክፍሊ ጥዕና ወይ ማሕበራዊ ክንክን
ምስ እትረክብ ጥራይ ታሪኽካ ክትነግርን ሓበሬታ ከተካፍልን ከም እትደሊ ንፈልት
ኢና። ስለዚ ድማ ኢና ሓበራዊ ክንክን ዝገበርና።

መን’ዩ ከምዚ ዝገብር ?
ዝኾነ ይኹን ኣብ በርሚንግሃም ሶሊሁል ኮቨነትሪ ዎርዊክሻየር ከምኡውን
ዎርስተርሻየር ኣብ ናይ ጂፒ ስራሕ ዝተመዝገበ እትው ኢዩ።
ካብዚ ከባቢ እዚ ወጻኢ ኣብ ዘሎ ስራሕ እንተተመዝጊብካ ኣብ ፍልይ ዝበለ ፕሮግራም
ትኣቱ ኣንተኼንካ ንምፍላጥ ምስ GP ክትራኸብ ወይ ክትውክስ ኣለካ።

ሓብሬታኻ መን ክርእዮ ኢዩ- ስለምንታይ?
ሰብ ሞያ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን መዛግብትኻ በቲ ኣብ በርሚንግሃምን ሶሊሁልን
ዝርከብ መዝገብ ክርእዩ እዮም። ብዛዕባ ሓበሬታኻ ዝያዳ ምትሕውዋስ ዝሓሸን
ድሕነት ዘለዎን ክንክን ንኽህቡኻ ክሕግዞም ኢዩ።
ገለ ካብቶም ምምሕዳራውን ጸሓፍትን ሰራሕተኛታቶም ነቶም ክኢላታት ምእንቲ
ክድግፍዎም ሓበሬታ ክርእዩ ይኽእሉ ይኾ፥ ንኣብነት ናይ ቆጸራ ደብዳቤ ክለኣኸካ
ይኽእል።
ኩሎም ሰራሕተኛታት ነቲ ሓበሬታኻ ምስጢር ገይሮም ክሕዝዎ ዘለዎም ሕጊ ክስዕቡ
ኣለዎም። መዛግብትኻ ክርእዩ ከለው ቅኑዕ ሓበሬታ -ብንቅኑዕ ምኽንያት- ጥራይ ከም
ዝርእዩ ንምርግጋጽ እዚ ይምዝገብ።

ኣየኖት ውድባት እየን ዝሳተፋ?
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ፕሮግራም ዝካፈላ ዘለዋ ውድባት፤
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ኣብ በርሚንግሃም ሶሊሁልን እተገብረ ናይ GP ስራሕ
በርሚንግሃምን ሶሊሁልን ትካል ኣእምራዊ ጥዕናኤን.ኤች.ኤስ ትካል-ረዲኤት ሕድሪ
ናይ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታላት በርሚንግሃም ኤን.ኤች.ኤስ ትካል-ረዲኤት ሕድሪ
በርሚንግሃም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኤን.ኤች.ኤስ ትካል-ረዲኤት ሕድሪ
በርሚንግሃም ናይ ማሕበረሰብ ክንክን ጥዕና ኤን.ኤች.ኤስ ትካል-ረዲኤት ሕድሪ
እቲ ሮያል ኦርቶፓዲክ ሆስፒታል ኤን.ኤች.ኤስ ትካል-ረዲኤት ሕድሪ
ዋዕላ ከተማ በርሚንግሃም
ዋዕላ ከተማ ሶሊሁሉ ቦሮ
ናይ በርሚንግሃም ቆልዑ ሕድሪ
ዌ
 ስት ሚድልላንድስ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ዩኒቨርሲቲ ኤን.ኤች.ኤስ ትካል-ረዲኤት
ሕድሪ

ኣብ ጎረባብቲ ከባቢታት ኮቨንትሪ ዋርዊክሻየር ከምኡውን ሀርፎርድሻየር ከምኡውን
ዋርስተርሻየር ዝርከብ ማሕበር ጥዕናን፡ ማሕበራዊ ክንክን ኣድላዩ እንተድኣ ኾይኑ ነቲ
ኣብ ኡ እትረኽቦ ክንክን ክርእዮ ይኽእል ኢዩ።

እንታይ ኢዮም ክርእዩ ዝኽእሉ?
እቲ ናይ መጀመርያ ደረጃ ናይቲ ክንክን፡ ንሰብ ሞያ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን ግቡእ
ዝርዝራት ንኽርእዩ የኽእሎም፥
• ናትካ GP ናይ ሕክምና መዝገከብ ክትሰርሕ ትኽእል
• ካብ ካልኣይ ደረጃ ክንክን እንኮላይ ካብ ሆስፒታላት ካብ ኣእምሮኣዊ ጥዕና
ከምኡውን ካብ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ዝርከብ ሓበሬታ
• መዝገብ ሕርሲ
ነዚ ሓበሬታ እዚ ኽርእይዎ ምኽኣሎም ተሌፎን ከይደወሉ ወይ ካልኦት ውድባት
ዝርዝር ሓበሬታ ክሳዕ ዘመሓላልፉ ከይተጸበዩ ብእተኻእሎም መጠን ቀልጢፎም
ብዝበለጸ መገዲ ንኽከናኸኑኻ ክሕግዞም ኢዩ።
ኣብ ሆስፒታል እንኮላይ ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ኩነታት፡ ካብ ናይ GPs ሓበሬታ ኣኪብና፡
ብሰብ ሞያ ጥዕና ክርአ ከነፍቅድ ኢና። ካብ ማሕበረሰብን ማሕበራዊ ክንክን
ኣምቡላንስን ከምኡውን ካብ ኤን.ኤች.ኤስ 111 ኣገልግሎት ሓበሬታ ክንውስኽ ኢና።
ኣብ እተፈላለየ ቦታታት ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን ንዘለው ሰብ ሞያ ክንክኖም
ዝድግፍ ሓበሬታ ንኽርእዩ ብምፍቃድ ነቲ ናይ ክንክን ስራሕ ከነማዕብሎ ኢና።
ሓበሬታኻ ብኽመይ ከም እትጥቀመሉ ጽኑዕ ሕግታት ኣሎ። ምስ ኩሉ ሕጋዊ
ብቕዓታት እንኮላይ ምስ ሕጊ መከላኸሊ ሓበሬታ ብሪጣንያ ( DPA 2018 ከምኡ
ውን) ብግቡእ ከም ዝመሓደርን ዝርአን ከነረጋግጽ ኢና። ወድዓዊ ምርመራታት ወይ
ምርመራ ከምኡ ምኻኑ ክረጋግጽ እዩ።

እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ እዩ?
ሰብ ሞያ ጥዕናን ክንክንን ካብ መዛግብትኻ ግቡእ ሓበሬታ ክርእዩ ኢዮም።
እዚ ኸኣ ከምዚ ዝስዕብ ማለት ኢዩ:
• ክንክን ኣብ ዘድለየካ ዘበለ ዝርዝር ሓበሬታ ክትደግም ኣይድልየካን ኢዩ።
• ብዝሓሸ መገዲ ሰብ ሞያ ጥዕና ክንክን ክገብሩልካ ከለው፡ ክንክናዊ መዝገብካ
ቅልጡፍ ክርአ የኽእል።
• ንሰብ ሞያ ጥዕና ብዛዕባ ማሕበራዊ ክንክንካ ክትገልጸሎም ኣየድልየካን እዩ።
• ኪኢላታት እንታይ ዓይነት መሃኒት ትወስድ ከም ዘለኻን፡ ዝሓለፈ እንታይ
ከምዝወሰድካን ከርእዩ ይኽእሉ ኢዮም፡ ቖጥዐ ኣካላት እንተሃልዩካ ከኣ ሕክምናኻ
ዝያዳ ድሕነት ከም ዝህልወካ ይገብር።
ብዘይካ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ ክህልዎም ዝኽእል ዝነበረ ኩነታትን ብዛዕባ እቲ
ዝወስድሉ መድሃኒታትን ሓበሬታ ብቕልጡፍ ስለ ዝርከብ ንዝኾነ ይኹን ንኮቪድ-19
ክከናኸን ዘድልዮ ሰብ፡ ሕክምናዊ ክንክን ብዝያዳ ውጽኢታዊ ክገብሮ ኢዩ።

ቀጺሉ እንታይ ኢዩ ዝኸውን?
እዚ ኣብተን ኣብቲ ፕሮግራም ዝካፈላ ውድባት ነቲ ናይ ክንክን መዝገብ (Shared
Care Record) ክንቕይሮ ከለና እቲ ለውጢ ብኡንብኡ ኢዩ ዝኸውን ዘሎ።

ነዚ ሓሳብ እዚ እንተዘይፈቲኻዮ፡
ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክትቃወም መሰል ኣሎካ - እዚ ውሳኔኻ ኢዩ።
ነዚ ቅድሚ ምግባርካ ግን በጃኻ ተጠንቂቕካ ሕሰብ። ነዚ ምቅዋም ክበሃል ከሎ እቲ
ዝከናኸናካ ኣገልግሎት መዛግብትኻ ካብ ካልእ ኣገግሎት ክርእየካ ኣይክእልን እዩ ማለት
ኢዩ።
ንኣብነት ናብ ክፍሊ ህጹጽ ኩነታት ሆስፒታል ክትከይድ ከለኻ ሓገዝ ጥዕና ወይ
ማሕበራዊ ክንክን ከድልየካ ከሎ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብኡንብኡ ኣይህበካን ይኸውን።
ክትቃወም እንተ ደሊኻ በቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ኣቢልካ ብወብ
ሳይትና ኣቢልካ ክትነግረና ትኽእል ኢኻ። ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾይኑ በጃኻ
collaborative.care.record@nhs.net ኢ-መይል ጽሑፍ ወይ ከኣ
0345 6461163 ደውል።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊዶ?
ብዛዕባ እቲ ሓበራዊ መዝገብ ምክንኻን ንዓኻ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎን ዝያዳ
ሓበሬታ እንተ ደሊኻwww.livehealthylivehappy.org.uk/birmingham-and-solihullshared-care-record/
collaborative.care.record@nhs.net
ነዚ ሓበሬታ እዚ ብኻልእ መልክዕ (ንኣብነት ብረይል ኣውድዮ ብቐሊሉ ከተንብቦ ወይ ክትዛረብ
ትኽእል ኢኻ) እንተደሊኻ በጀኻ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣድራሻ ኢ-መይል ምስ ኣባል ጉጅለና
ተራኸብ።
ክኢላታት መዛግብቲ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክን ናይ ምምርማር ስልጣን
ዘለዎምመሳርሕቶምን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ኣኻይዳ ኢዮም ዝዓዩ ፡ እዚ ማለት ከኣ፡ ንግላውነትካ
ከኽብሩን፥ ሓበሬታኻ ክዕቅቡን ኣለዎም። ከምኡ ዘይምግባር ከቢድ በደል ኢዩ። ኩሉ እቲ
ብማሕበር ምክንኻን መዝገብ ኣቢልካ እትረኽቦ ሓበሬታ ንሕግታት መከላኸሊ ሓበሬታ
ብሪጥንያ (DPA 2018 ከም ኡ ውን ንሕግታት ዝትክእ) ዝሕግግ ኢዩ።

ናብ ወብ ሳይትና ክመርሓኒ
ስካን ግበርለይ

