Kur dar gali būti
naudojama mano
informacija?
Viena iš kitų reikmių, kuriai galėtų būti
panaudota jūsų informacija yra pagerinti
priežiūrą, kuri bus suteikta kitiems ateityje.
Tokiu būdu padėsite sveikatos ir socialinės
priežiūros
įgaliotiniams
bei
paslaugų
teikėjams planuoti ateities paslaugas ir gerinti
jau esamas, tiek lokaliai, tiek nacionaliniu
lygiu.
Jei jūsų informacija bus naudojama šiam
tikslui, jūsų įrašas, jam tapus prieinamu, taptų
"anoniminis"; taigi, bet kokia informacija, iš
kurios jūs ar kas kitas galėtų būti atpažinti,
būtų pašalinta. Įrašo informacija tuomet būtų
sujungta su daug daugiau informacijos, kad
leistų susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kaip
mums sekasi.

Dėl išsamesnės informacijos prašome
kreiptis į Paliatyviosios Pagalbos
Koordinavimo Centrą (PCCC) telefonu:
0845 055 0708

Susisiekite su mumis
Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie
anksčiau minėtą informaciją, patarimo
klauskite vietos Bendrosios Praktikos
Poliklinikoje, kurioje jums suteiks
reikiamos informacijos.

Kitos kalbos ar formatai
(pavyzdžiui, didesnis
šriftas)
Jei norėtumėte gauti šią informaciją kita
kalba ar kitu formatu, prašome kreiptis į
savo Bendrosios Praktikos poliklinikos
registratūros darbuotojus.

Dalinimasis
Pasirinkimais
Informacija
Pacientams

Kas yra Linkolnšyro
Sveikata ir Priežiūra?
Linkolnšyro Sveikata ir Priežiūra yra
iniciatyva, suformuota sveikatos ir
socialinės
priežiūros
organizacijų
Lincolnšyre,
pripažįstant,
kad
dabartinės
paslaugos
tinkamai
netenkino gyventojų poreikių. Dėl to,
šios organizacijos sutiko susijungti ir
sukurti naują integruotą sveikatos ir
slaugos modelį Lincolnšyre, kuris leistų
žmonėms
laiku
gauti
tinkamas
paslaugas, tiek dabar, tiek ateityje.
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Sveikatos
ir
Socialinės
Rūpybos
darbuotojai dirba tam, kad užtikrintų
aukštos kokybės sveikatos priežiūrą ir
teiktų kiek įmanoma labiau išbaigtas ir
veiksmingas paslaugas pacientams, jų
slaugytojams bei šeimoms.
Mes naudojame įrašų sistemą, vadinamą
SystmOne savo veiklai fiksuoti, ir
kiekvienas pacientas turi elektroninį savo
klinikinių įrašų rinkinį tam, kad mūsų
darbuotojai galėtų dalintis pacientų
poreikiais ir tęsti jų valdymą.

Kodėl turėčiau dalintis
įrašų apie save detalėmis?
Šiuo metu kiekviena paslauga, kuri jumis
rūpinasi, saugo savo įrašą apie jūsų
priežiūrą. Šiais laikais tai, ko gero, yra
elektroninis įrašas, deja, naudojamos
sistemos negali "kalbėtis" viena su kita dėl
to, kad nebuvo suteiktas leidimas dalintis
informacija, arba todėl, kad jos naudoja
skirtingas kompiuterines kalbas.
To pasekoje, jei organizacijai reikia
informacijos apie jus, kad suteiktų Jums
tinkamiausią gydymą, arba užkirstų kelią
netinkamam gydymui, ypač skubiam, tai gali
užtrukti. Leisdami dalintis atitinkamomis įrašo
apie save dalimis, padėsite mums suteikti
jums tinkamą gydymą.

Kitos paslaugų teikėjų grupės galės
prisijungti prie įrašų apie jus, pavyzdžiui:

Kokia informacija bus
dalinamasi?
Vienintelės jūsų įrašo dalys, kuriomis
dalinamasi yra informacija apie
naujausiąją jums skirtą priežiūrą ir apie
pasirinkimus, dėl priežiūros ateityje,
antai:

bus
jus,
jūsų
kaip

 Jūsų vardas ir adresas
 Jūsų NHS numeris (jums identifikuoti)
 Jūsų pagrindinio slaugytojo detalės
 Jūsų diagnozė ir šiuo metu vartojami vaistai
 Naujausi duomenys apie jūsų turimą
ligą tam, kad būtų parodyta kaip ji yra
gydoma jūsų sveikatos specialistų
 Jūsų norai dėl pasirinktos slaugos vietos,
bet kokios pažangiosios direktyvos, kurias
galėjote gauti, bei sprendimai dėl gaivinimo.

Kas turės prieigą prie
mano informacijos?
Su jūsų sutikimu, jūsų informacija bus
prieinama darbuotojams, kurie yra atsakingi
už kai kurią arba visą jums teikiama
priežiūra, tokiems kaip:
 Jūsų Bendrosios Praktikos Gydytojui
 Medicinos ir Slaugos paslaugų
specialistams
 Ne darbo laiku teikiamų paslaugų teikėjams
 Ligoninės paslaugų teikėjams

 Greitosios pagalbos tarnybos
 Kitos skubios pagalbos tarnybos, tokios
kaip priešgaisrinės tarnybos paslauga
“Pirmieji gelbėtojai”
 Socialinės Tarnybos
Tam tikra informacija, kurią gali pasiekti
kiekviena organizacija bus griežtai pagal
principą " žinoti būtina " ir visos tokios
prieigos bus prisijungus ir registruojamos,
siekiant užtikrinti, kad yra sukurta šios
veiklos seka.

Kas, jei pakeisiu nuomonę
apie bet kurį sprendimą?
Praneškite gydytojui ar slaugytojui, kurie
jus prižiūri, jei apie bet ką pakeisite savo
nuomonę ir jie galės užfiksuoti jūsų
pageidavimus bei jų laikytis.

Ar mano informacija yra
saugi?
Taip, informacija apie jus ir jūsų
sprendimus yra saugoma Duomenų
Apsaugos Įstatymo. Sistemai prieinami
įrašu apie jus tik atitinkamai informacijai
gauti saugiu metodu. Ji neišsaugo jos
visam laikui ir nekeičia jos, todėl jūsų
informacija išlieka saugi, kad ir kokioje
sveikatos priežiūros įrašų sistemoje bebūtų.

