Kā vēl mana informācija var
tikt izmantota?
Viens no citiem veidiem kā jūsu informācija
var tikt izmantota ir, lai uzlabotu citu aprūpi
nākotnē. Šajā veidā jūs palīdzēsiet
veselības un sociālās aprūpes komisāriem
un apgādātājiem plānot nākotnes servisus
un uzlabot esošos gan lokāli, gan
nacionāli.
Ja jūsu informācija ir izmantota šajā veidā,
jūsu ierakts būs “anonīms’’, kad tas tiks
izmantots; tas nozīmē, ka jebkura personiska
informācija par jums vai kādu citu šajos
ierakstos, tiks noņemta. Informācija ierakstos
tiks apkopota ar citām informācijām, lai veiktu
labāku pārskatu kā mēs veicam darbu mūsu
centienos.

Kontaktēties
Ja jūs vēlaties uzzināt vairāk par
iepriekš minēto, lūdzu jautājiet vairāk
savā poliklīnikā, viņi būs spējīgi
nodrošināt informāciju, kas jums
vajadzīga.

Citas valodas vai
formāts (piemēram
lielāks izdrukājums)
Ja jūs vēlaties šo informāciju citā valodā
vai
formātā,
lūdzu
pajautājiet
reģistratūras
darbiniekam
jūsu
Poliklīnikā.

Daloties
ar savu
izvēli
Informācija
priekš
pacientiem

Ko nozīmē Linkolnšīras
Veselība un Aprūpe?
Linkolnšīras Veselība un Aprūpe ir
iniciatīvi izveidots serviss, sakarā ar to,
ka veselības un sociālās aprūpes
organizācijas Linkolnšīrā atzīstot, ka
pašreizējie pakalpojumi nav adekvāti
iedzīvotāju
vajadzībām.
Dēļ
tā,
organizācijas piekrita sadarboties, lai
izveidotu jaunu integrētu modeli priekš
veselības un aprūpes Linkolnšīrā, kas
atļaus cilvēkiem piekļūt pareizajiem
servisiem pareizā laikā, tagad un
nākotnē.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu
kontaktēties ar Paliatīvās Aprūpes
Centru (PCCC) pa: 0845 055 0708
Reģistrēta Labdarība Nr: 1053814

Veselības un sociālās aprūpes darbinieki
strādā, lai sniegtu augstas kvalitātes
aprūpi un nodrošinātu pilnu un efektīvu
servisu pacientiem, viņu aprūpētājiem un
ģimenei.
Mēs izmantojam ‘’SystmOne’’ ierakstu
sistēmu, lai ierakstītu mūsu aktivitātes, un
katram pacientam ir pašam savas
ierakstītās elektroniskās piezīmes, lai
atļautu mūsu darbiniekiem dalīties ar
pacientu vajadzībām un turpinātu vadību
starp viņiem.

Kāpēc man vajadzētu
dalīties ar maniem
ierakstiem?
Šobrīd, katrs serviss, kas par jums rūpējas,
uztur paši savus ierakstus par jūsu aprūpi.
Šajās dienās,
tas ir iespējams ar
elektronisku ierakstu, bet diemžēl, sistēmas,
kuras tiek izmantotas nevar ‘’runāt’’ viena ar
otru, vai nu atļauja dalīties ar informāciju nav
dota, vai neizmanto to pašu kompjūtera
valodu.
Kā rezultātā, ja organizācijai vajag gūt
informāciju par jums, lai sniegtu jums
vispiemērotāko
aprūpi
vai
novērstu
nepiemērotu aprūpi, ja steigā, tas var
aizņemt laiku.Atļaujot svarīgu informāciju
dalīt, atļaus mums to piemērot jums.

Kāda informācija tiks
dalīta?
Vienīgā informācija, kas tiks dalīta par jums
ir tā, kas ir par jūsu pēdējo aprūpi un
informācija par jūsu plāniem par nākotnes
aprūpi, piemēram:
 Jūsu vārds un adrese
 Jūsu NHS numurs (lai unikāli identificētu)
 Jūsu galvenā aprūpētāja detaļas
 Jūsu diagnose un pašreizējā medicīna
 Atjauninātas detaļas par jūsu slimību, lai
parādītu kā tā tiek pārvaldīta ar jūsu
veselības aprūpes speciālisitem
 Jūsu izvēle par aprūpes vietu, jebkuri
uzlaboti direktīvi, ko esiet veicis un lēmumi
par atdzīvināšanu.

Kam būs pieejama mana
informācija?
Ar jūsu atļauju, jūsu informācija būs
pieejama darbiniekiem, kas ir atbildīgi par
daļu vai visu jūsu aprūpi, piemēram:
 Jūsu poliklīnika (GP)
 Specializēti ārstu un medmāsu pakalpojumi
 Pēc darba laika servisi
 Slimnīcas servisi

Citu grupu pakalpojumu sniedzēji varēs
piekļūt jūsu ierakstus, piemēram kā:
 Ātrā palīdzība
 Citi ārkārtes gadījumu servisi kā
ugunsdzēsēju servisi ‘’pirmie glābēji’’
 Sociālie servisi
 Konkrēta
informācija,
kurai
katra
organizācija var piekļūt būs stingri ‘’vajag
zināt’’ un pieeja būs reģistrēta un ierakstīta,
lai nodrošinātu, ka aktivitāšu taka ir
izveidota.

Ko darīt, ja es mainu
domas par jebkuru
lēmumu?
Dodiet ziņu dakterim vai medmāsai, kas
rūpējas par jums, ja jūs mainiet savas
domas par jebko un viņi būs spējīgi
pierakstīt jūsu vēlmes un rīkoties ar to.

Vai mana informācija ir
droša?
Jā, jūsu informācija ir aizsargāta pēc Datu
Aizsardzības likuma. Sistēma piekļūst jūsu
svarīgajiem ierakstiem caur drošu metodi.
Tā nesaglabā to patstāvīgi vai maina to,
tātad jūsu informācija paliek droša ar
jebkuru veselības aprūpes sistēmu.

