diagnoza
była szybsza

Twój lekarz pierwszego kontaktu,
szpital, zespoły ds. zdrowia publicznego,
psychicznego oraz opieki społecznej,
mogą przechowywać dokumentację
dotyczącą Twojej opieki oddzielnie.
Często tylko pracownicy służby zdrowia
i opieki w obrębie tej samej organizacji
mogą mieć dostęp do tych informacji.
Oznacza to, że ich współpraca w celu
zapewnienia najlepszej opieki może
być dla nich utrudniona.
Kiedy informacje są udostępniane
w bardziej spójny sposób, pracownicy
służby zdrowia i opieki mogą zapewnić
szybszą i skuteczniejszą opiekę Tobie
i Twojej rodzinie.

My Care Record umożliwia
pracownikom służby zdrowia
i opieki dostęp do informacji
o Tobie w celu poprawy
świadczonej Tobie opieki.
Zapewnia to:

•
•
•
•

Lepiej skoordynowaną opiekę
Szybszą diagnozę i leczenie
Więcej czasu na świadczenie opieki
Mniej pracy papierkowej
i mniej powtórzeń
• Mniej zbędnych badań klinicznych
• Trafniejsze recepty
• Lepsze planowanie w zakresie
zdrowia i opieki

Organizacje zajmujące się ochroną zdrowia
i opieką w naszym regionie współpracują ze
sobą, w celu wdrożenia narzędzia zwanego
My Care Record.

My Care Record umożliwia pracownikom
służby zdrowia i opieki dostęp do informacji,
które są im potrzebne do zapewnienia Tobie
opieki, nawet jeśli pracują dla różnych
organizacji lub w innych miejscach. Może
to obejmować lekarzy pierwszego kontaktu,
lekarzy szpitalnych, pielęgniarki, pielęgniarzy
środowiskowych lub pracowników socjalnych.
System ten jest wprowadzany w całej
wschodniej Anglii.

Jak działa My Care Record?
My Care Record jest narzędziem do poprawy
opieki poprzez połączenie informacji na
temat zdrowia i opieki.
W całym regionie stosuje się kilka różnych
bezpiecznych systemów komputerowych.
Umożliwiają one pracownikom służby
zdrowia i opieki na elektroniczny dostęp do
danych przechowywanych przez inne usługi.
Na niektórych obszarach systemy już
funkcjonują, w innych trwają dalsze prace.

My Care Record zapewnia również
porozumienie pomiędzy wszystkimi
zaangażowanymi organizacjami. Oznacza
to, że zobowiązują się one do udostępniania
informacji w bezpieczny sposób, aby pomóc
w poprawie świadczonej Tobie opieki.

Kto może zobaczyć
moje informacje?
O ile to będzie możliwe, pracownicy służby
zdrowia i opieki będą mogli uzyskać do
Twojej dokumentacji od innych usług,
gdy będzie ona potrzebna do świadczenia
Ci opieki.
My Care Record będzie wykorzystywana
wyłącznie przez specjalistów
zaangażowanych w Twoją opiekę.

Nie wpłynie to na wysokość Twoich
zasiłków. Osoby trzecie, firmy lub osoby
niezaangażowane bezpośrednio w opiekę
nad Tobą, nie będą miały wglądu do
Twojej dokumentacji.
Narzędzie My Care Record jest zgodne z
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych (GDPR). Wszystkie Twoje informacje
będą przetwarzane w bezpieczny sposób.
Niektóre informacje będą również
wykorzystywane w celu poprawy usług
oraz planowania na przyszłość. Na
przykład, pomogą one nam zaplanować
liczbę lekarzy, pielęgniarek i pracowników
opieki potrzebnych do zajmowania się
Tobą w przyszłości. Osoby pracujące
nad tymi informacjami nie będą miały
dostępu do szczegółów, które pozwolą na
zidentyfikowanie Ciebie, takich jak Twoje
imię i nazwisko.

Czy mogę nie wyrazić zgody?
Możesz nie zgodzić się na wymianie Twojej
dokumentacji pomiędzy usługami. Jeśli się na
to nie zgadzasz, powinieneś porozmawiać z
pracownikiem służby zdrowia i opieki, który
się Tobą zajmuje. Na przykład ze
swoim lekarzem pierwszego kontaktu.
Dzielnie się informacjami jest często
bardzo ważne dla świadczonej Ci opieki.
Nieudostępnianie informacji może oznaczać,
że wypracowanie najlepszego sposobu
pomocy zajmie więcej czasu. Wiele usług
potrzebuje dzielić się informacjami w celu
zapewnienia Ci opieki.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, porozmawiaj
ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub
innym pracownikiem służby zdrowia i
opieki, który udziela Ci opieki.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.mycarerecord.org.uk
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