Cine îmi poate vedea fișa medicală?

Pentru a vă trata bine și în siguranță, este important ca profesioniștii pe care îi consultați să vă poată accesa fișa
medicală.
Mențiunile dvs. vor fi disponibile pentru a fi accesate de alți profesioniști, precum clinicienii din spital, paramedici sau
asistente medicale districtuale, doar dacă vă dați consimțământul la cabinetul dvs. de medicină generalistă.

Ce trebuie să fac pentru a-mi pune fișa medicală la dispoziția profesioniștilor din domeniul
medical?
Este simplu. Completați acest formular și înaintați-l cabinetului dvs. de medicină generalistă. Există două modalități
pentru o astfel de partajare și este important să înțelegeți care sunt acestea, pentru a putea lua decizia corectă pentru
dvs.
A. Summary Care Record (Fișă de îngrijire sumară) cu informații suplimentare
O fișă SCR conține informații de bază utile pentru clinicienii din Sistemul Național Medical. Aceasta indică dacă
aveți alergii și enumeră medicațiile dvs. 98% dintre persoane au o astfel de fișă. Incluzând „Informații suplimentare”,
aceasta va adăuga bolile dvs. și orice probleme medicale, vaccinuri, operații și informații cu privire la modul în care
doriți să fiți tratat.
B. Fișa medicală electronică integrală
Fișa dvs. medicală electronică integrală este păstrată de cabinetul dvs. de medicină generalistă. Aceasta poate fi
de asemenea pusă la dispoziția personalului medical și de asistență socială, dacă aceștia sunt direct implicați în
îngrijirea dvs. Personalul trebuie să vă ceară permisiunea, înainte de a consulta fișa dvs. Acest lucru permite
de asemenea cabinetului dvs. să observe ce face restul personalului pentru a vă ajuta și pentru a vă trata. Dacă
sunt anumite părți din fișa dvs. pe care doriți să le păstrați private, cabinetul dvs. poate face acest lucru.

Aceasta înseamnă că oricine îmi poate vedea fișa?

Nu. Fișa dvs. poate fi consultată doar de personalul care este la momentul actual implicat direct în îngrijirea
dvs., care necesită consultarea acesteia și care v-a cerut permisiunea. Singura excepție de la acest lucru este
situația de urgență. De exemplu, dacă ați fost transportat la spital în stare de inconștiență, un medic vă poate consulta
fișa fără să vă ceară permisiunea. Dacă acest lucru se întâmplă, este creată o alertă permanentă, care indică cine va consultat fișa și de ce.

Veți vinde informațiile din fișa mea?

Niciodată. Dacă fișa dvs. este partajată, este pusă doar la dispoziția personalului în scopul îngrijirii dvs., nimic mai
mult.

Mă pot răzgândi?

Da. Transmiteți cabinetului dvs., iar acesta vă poate actualiza decizia în orice moment.

Decizia dvs. de a fi de acord cu una dintre variante sau cu ambele

B

Da, mă încântă ca informațiile suplimentare să fie adăugate la fișa mea SCR, acest lucru
înseamnă că personalul medical care mă tratează poate vedea un sumar al istoricului meu
medical, pe lângă medicațiile și alergiile mele.
Da, mă încântă ca fișa mea medicală integrală să fie partajată de cabinetul meu de medicină
generalistă. Aceasta va fi pusă la dispoziția profesioniștilor din domeniul medical și al
asistenței sociale care mă tratează la momentul actual, iar aceștia au permisiunea de a o
consulta.




Vă rugăm să bifați

A

*Dacă doriți doar o fișă SCR sau dacă doriți să renunțați, vă rugăm să solicitați un formular de consimțământ de la cabinetul dvs.

/

Data nașterii:

Nume:

/

Semnătură:
În cazul în care completați acest formular în numele altei persoane, vă rugăm să vă asigurați că introduceți datele
acesteia mai sus; dvs. semnați formularul mai sus și completați detaliile dvs. mai jos:
Tutore
Împuternicire pe
Părinte
legal
termen nelimitat
Nume:







Pentru mai multe informații despre fișa SCR și partajarea fișei medicale, vă rugăm să consultați
www.bit.ly/whocanseemyrecord sau să apelați PALS la nr. 0800 389 6819.
Information for GP Practices
A To opt patient in to SCR with Additional Information, add read code XaXbZ (SystmOne) or 9Ndn (EMIS)
B

For health record sharing: In SystmOne, choose “Record Sharing” and then “Yes” and “Consent given”. In EMIS Web,
choose “Sharing” from the Care History tab, “EMIS Sharing Consent” and choose “Patient Consents”.
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