تجميع وسائل
الرعاية الخاصة بك

نحن نعمل على تحسين الطريقة التي نُج ّمع بها
وسائل الرعاية الخاصة بك عبر جنوب غرب لندن.
قريباً ،سوف يتمكن اختصاصيون الصحة والرعاية
من الوصول إلى سجالتك من خدمات الخدمة
الصحية العامة ( )NHSاألخرى عندما تحتاج إليها.
هذا سيجعل األمر أسرع وأسهل بالنسبة لك عندما
تزور الممارس العام الخاص بك أو المستشفى.

ماذا يعني "توصيل العناية بك" بالنسبة لي؟
تجميع وسائل الرعاية الخاصة بك يعني أن األشخاص المشاركين في رعايتك مثل الممارس
العام الخاص بك أو أطباء المستشفى أو الممرضات في المستشفيات المشاركة (خدمات الرعاية
الصحية في كرويدون  NHS Trustو St George's Healthcare NHS Trust
و  Kingston Hospital NHS Foundation Trustو Epsom & St Helier
 )University Hospitalلديهم القدرة على رؤية معلومات مهمة عنك من خالل نظام آمن.
سيساعدهم ذلك في اتخاذ أفضل القرارات بشأن رعايتك،
التي يمكن أن تكون منقذة للحياة في حاالت الطوارئ.
ضا مع مقدمي رعاية صحية واجتماعية آخرين لمشاركة سجل
في المستقبل ،سوف نعمل أي ً
رعاية لك أكثر تفصيالً ،والذي سيشمل العالج الذي تتلقاه من خدمات الصحة العامة المجتمعية
وخدمات الصحة العقلية وخدمات الرعاية االجتماعية .سيسمح ذلك لكل من يشارك في رعايتك
بالقدرة على اتخاذ أفضل القرارات من أجل عالجك.

ما هي الفوائد؟
•سيكون عليك فقط إخبارنا
بتاريخك مرة واحدة
•يمكنك تجنب المواعيد واالختبارات غير
الضرورية أو المتكررة
•المعلومات المهمة ستكون مرئية على
الفور لألشخاص الذين يرعونك
•يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة برعايتك
بسرعة أكبر مع توفر المزيد من
المعلومات

ما المعلومات التي ستتم
مشاركتها؟
ستتضمن المعلومات التي ستتم مشاركتها ما
يلي:
•االسم والعنوان ورقم خدمات الصحة
العامة
•المواعيد والحضور في المستشفى
•التاريخ الطبي المهم ،بما في ذلك
التشخيصات واألدوية والحساسية
•نتائج االختبار ،مثل اختبارات الدم
واألشعة السينية

ما المعلومات التي لن تتم
مشاركتها؟
يتم تصنيف بعض المعلومات على أنها
حساسة للغاية ويتم تقييدها بموجب القانون،
مثل الصحة الجنسية ،وسجالت التلقيح
المدعوم ،وسجالت التبني .هذه المعلومات لن
تتم مشاركتها.

هل معلوماتي آمنة؟
سيستمر تخزين معلوماتك بأمان في أنظمة
منظمات الرعاية الصحية واالجتماعية التي
قامت بجمعها .ال يتم تخزين أو حفظ أي
معلومات على عارض تجميع وسائل الرعاية
الخاصة بك.
المعلومات الخاصة بك محمية بموجب قانون
حماية البيانات  .2018هذا يتطلب من
المتخصصين في مجال الصحة والرعاية
االجتماعية ما يلي:
•أن يتمكنوا من رؤية معلومات عنك فقط
حتى يمكنهم توفير الرعاية التي تحتاجها
•ضرورة الحفاظ على السجالت الخاصة
بك آمنة
•يكون لديهم مسئولية الثقة

باإلضافة إلى ذلك ،تخضع جميع المؤسسات
لقانون حماية البيانات العامة لسنة ،2016
مما يعني أنهم مسؤولون عن معلوماتك
ويجب عليهم الحفاظ عليها آمنة.
لن تتم مشاركة المعلومات المتعلقة بك أو
بيعها لشركات خاصة.

من سيرى المعلومات
الخاصة بي؟
فقط األشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر
في رعايتك ،في الوقت والمكان الذي تراهم
فيه ،أو عندما يستعدون لرؤيتك أو متابعة
النتائج ،أو يقومون بإعداد رسائل سريرية أو
متابعة رعاية .قد يكون هذا الممارس العام أو
الممرضة الممارسة الخاصين بك أو أطباء
وممرضات المستشفى ،إلى جانب المسؤولين
هم الذين يقومون بترتيب مواعيدك ورعايتك.

هل لدي إختيار؟

إذا كنت مستعدًا لمشاركة معلوماتك بهذه الطريقة ،إذًا ليس عليك فعل أي شيء .سيتم طرح نظام
تجميع وسائل الرعاية الخاصة بك على مراحل خالل األشهر القليلة القادمة.

ماذا لو فضلت عدم المشاركة؟
إذا كنت ال ترغب في مشاركة معلوماتك ،فيحق لك إلغاء االشتراك عن طريق زيارة الموقع
 www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcareوتحميل نموذج إلغاء اإلشتراك.
يمكنك أيضًا اختيار نموذج إلغاء االشتراك من عيادة الممارس العام الخاص بك في قسم استشارات
المرضى وخدمات االتصال ( )PALSفي أي ٍ من المستشفيات المشاركة:
•Croydon Health Services NHS
Trust

•St George’s Healthcare NHS
Trust

•Epsom & St Helier University
Hospital

•Kingston Hospital NHS
Foundation Trust

إلغاء االشتراك يعني أن مشاركة معلوماتك ستستمر بنفس الطريقة التي تتم بها اآلن  -عن طريق
هاتف أو بريد إلكتروني أو فاكس أو رسالة  -ولكن هذا سيستغرق وقتًا لجمع البيانات ولن تتمكن من
االستفادة من مزايا تبادل المعلومات إلكترونيا ً من خالل تجميع وسائل الرعاية الخاصة بك.
وهذا يعني أن األشخاص الذين يوفرون لك الرعاية قد ال يتوفر لهم السجل الكامل الخاص بك عندما
يقومون بتقييمك ،وقد يستغرق اتخاذ قرارات بشأن رعايتك
وقتًا أطول.
ال يرتبط إلغاء االشتراك في تجميع وسائل الرعاية الخاصة بك بأي طريقة
بإلغاء االشتراك في البيانات الوطنية أو أي اتفاقيات مشاركة بيانات أخرى.

هل تريد معرفة المزيد؟
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare
connectingyourcare@swlondon.nhs.uk
0203 668 3100
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