به اشتراک گذاشتن اطالعات خود در جهت بهبود مراقبت ها
متخصصان مراقبت های بهداشتی شمال غربی لندن در جهت مراقبت از شما با هم همکاری می کنند .متخصصانی که در این
امر نقش دارند ،می توانند به اطالعات مربوط به شما دسترسی داشته باشند و در نتیجه امکان مراقبتی مشترک را برای شما
فراهم کنند.
این امر تضمین می کند که هنگامی که به پزشک عمومی خود یا بیمارستان مراجعه می کنید و یا در خانه یا اجتماع کمک
دریافت می کنید ،متخصص مراقبت شما مانند پزشک عمومی ،پزشک بیمارستان ،پرستار بخش یا مددکار اجتماعی این امکان
را داشته باشد که در زمان الزم به اطالعات شما دسترسی پیدا کند.

مزایا
شما می توانید با متخصص مراقبت های بهداشتی خود در رابطه با به اشتراک گذاشتن اطالعاتتان صحبت کنید ،اما این کار
مزایایی دارد که عبارتند از:
• تنها یک بار نیاز به حرف زدن درباره سوابق را خود دارید.
• به این طریق از آزمایشات و مراجعات غیر ضروری اجتناب می کنید.
• می توانید بیشتر در تصمیمات مربوط به مراقبت خود سهیم باشید.

حمایت از مراقبت شما
چه کسی به اطالعات مربوط به من دسترسی دارد؟
• متخصصان مراقبت های بهداشتی همچون پزشکان عمومی ،پرستاران و مددکاران اجتماعی که مستقیما ً در مراقبت از شما
سهیم هستند.
• کارکنان پشتیبانی که مراجعات و معالجات مربوط به شما را سازماندهی می کنند.
• با گرفتن اجازه از شما ،تیم های مراقبت های بهداشتی اجتماعی درباره تشخیص بیماری شما ،نحوه معالجه آن و مراقبت های
الزم در کنفرانس های موردی گفتگو می کنند تا بهترین مراقبت را از شما به عمل بیاورند.

اطالعاتی که درباره شما به اشتراک گذاشته می شود شامل موارد زیر است:
• اطالعات مربوط به بهداشت و سالمت مرتبط با مراقبت شما.
• شماره خدمات بهداشت ملی.
• سن.
• اطالعات تماس.

• نزدیک ترین خویشاوندان.
• داروها و حساسیت ها.
• مراجعات ،معالجات و مراقبت ها.
• نتایج آزمایشات همچون آزمایش خون ،تستهای آزمایشگاهی و اشعه ایکس.

پشتیبانی و بهبود بخشیدن به مراقبت ها
برخی از اطالعات ،که شامل جزییات شخصی شما نمی باشند ،ممکن است به شیوه ای محرمانه در اختیار سازمان های مربوط
به مراقبت های بهداشتی اجتماعی قرار بگیرند تا به این شیوه خدمات محلی را برای مردم شمال غربی لندن بهبود بخشند .این
اطالعات بدون نام ،به ما در برنامه ریزی و ارائه مراقبت ها یاری می رسانند .همچنین این کار به ما در کنترل کیفیت خدمات
ارائه شده کمک می کند.

گزینه های پیش روی شما
اگر از به اشتراک گذاشتن اطالعات خود راضی هستید
• اطالعات مربوط به شما ،در اختیار متخصصان مراقبت های بهداشتی،که مراقبت های الزم را به شما ارائه می دهند ،گذاشته
می شوند.
• اطالعات شما (بدون افشای جزییات شخصی شما) بدون ذکر نام در اختیار سازمان های مربوط به مراقبت های بهداشتی
اجتماعی قرار می گیرد تا آنها خدمات محلی را برنامه ریزی کرده و مراقبت را برای همه بهبود بخشند.

آیا از اطالعات مربوط به من حمایت می شود؟
اطالعات مربوط به شما تحت قانون حمایت از اطالعات مصوب  1998است.
• متخصصان مراقبت های بهداشتی اجتماعی ،تنها می توانند جهت ارائه مراقبت مستقیم به شما ،اطالعات مربوط به شما را
مشاهده کنند.
• اطالعات مربوط به شما در اختیار شرکت های خصوصی قرار نخواهد گرفت یا به آنها فروخته نخواهد شد.
• متخصصان مراقبت های بهداشتی باید سوابق مربوط به شما را به طور محرمانه حفظ کنند.
اگر قصد به اشتراک گذاشتن اطالعات خود را ندارید ،لطفا ً سازمان مراقبت های بهداشتی خود را که مراقبت های الزم را در
اختیار شما قرار می دهد در جریان بگذارید.

مواردی که باید مد نظر قرار داد
هدف ما دادن قابلیت به اشتراک گذاری و نظارت بر میزان دسترسی به اطالعات خود ،به بیماران است .در به اشتراک گذاشتن
اطالعات خود ،مواردی هستند که باید مد نظر قرار دهید.
• شما مجبور نیستید که همه سوابق خود را به اشتراک بگذارید؛ شما می توانید میزان اطالعات قابل مشاهده برای دیگران و
تعداد افرادی که اجازه دسترسی به این اطالعات را دارند محدود کنید.
• اگر شما به دوستان و خانواده خود اجازه دستیابی به اطالعات خود را داده اید ،هنوز هم این انتخاب را دارید که دسترسی به
اطالعاتتان را محدود کنید.
• اگر متوجه خطایی در سوابق خود شدید ،لطفا ً در اسرع وقت با متخصص بهداشت خود مشورت کنید.

آیا می خواهید بیشتر بدانید؟
اگر به اطالعات بیشتری نیازمند هستید لطفاً:
• با متخصص سالمت و بهداشت خود صحبت کنید تا مراقبت های الزم را برای شما فراهم کند.
• به سایت زیر مراجعه کنیدwww.integration.healthiernorthwestlondon.nhs.uk :

