Кой може да види здравното ми досие?
За да сте лекувани безопасно и добре, е важно професионалистите, с които се срещате, да могат да имат
достъп до вашето здравно досие.
Само като уведомите кабинета на Вашия ОПЛ, че всичко е наред, Вашите бележки ще бъдат на разположение
на други специалисти, като например болнични лекари, парамедици или амбулаторни сестри.

Как да направя достъпно досието си за здравни специалисти?
Просто. Попълнете този формуляр и го предайте в кабинета на Вашия ОПЛ. Има два начина, по които да се
извърши този обмен, и е важно да разберете какво представляват, така че да вземете правилното за Вас
решение.
A. Кратко здравно досие с допълнителна информация
Краткото здравно досие (SCR) съдържа обща информация за нещата, които са полезни за специалистите от
NHS (Националната здравна служба). Досието показва дали имате алергии и дава списък на Вашите
лекарства. 98% от хората имат токова. С включването на „допълнителна информация“ се добавят Вашите
заболявания и здравословни проблеми, ваксинации, операции и информация, как бихте желали да бъдете
лекувани.
B. Пълно електронно здравно досие
Вашето пълно електронно здравно досие се съхранява в кабинета на Вашия ОПЛ. То може също да бъде
предоставено на работещите в здравните и социалните служби, ако те са ангажирани с прякото полагане на
грижи за Вас Въпреки това персоналът е длъжен да поиска Вашето разрешение, преди да се
запознаят с досието Ви. Това също така дава възможност на Вашия кабинет да вижда какво прави друг
персонал, за да ви подкрепя и лекува. Ако има определени места от Вашето досие, които желаете да
останат в тайна, Вашият кабинет може да направи това.

Това означава ли, че всеки може просто така да погледне досието ми?

Не. Вашето досие може да бъде видяно само от персонал, който е ангажиран с прякото полагане на грижи
за Вас, налага се да го види и е поискал Вашето разрешение. Единственото изключение от това правило е
при спешен случай. Например, ако сте закарани в болницата в безсъзнание, лекарят би могъл да погледне
досието Ви без Ваше разрешение. Ако това се случи, се създава постоянен сигнал, като се показва кой и
защо е погледнал в досието.

Ще продадете си информацията в досието ми?

Никога. Ако досието Ви се обменя, то се предоставя на персонал само за целите на грижите за Вас и за нищо
друго.

Мога ли да променя решението си?

Да. Просто кажете на Вашия кабинет и хората там могат по всяко време да актуализират решението Ви.

Вашето решение да се съгласите с едно от двете или и с двете
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Моля, поставете
отметка

Да, давам съгласието си към моето кратко здравно досие (SCR) да бъде добавена
допълнителна информация, което означава, че лекуващият ме здравен персонал може
да види обобщение от моята медицинска история освен моето лечение и алергии*.
Да, давам съгласието си моето пълно здравно досие да бъде обменяно от кабинета на
моя ОПЛ. До него ще има достъп персонал от здравните и социалните служби, който ме
лекува понастоящем, и има моето разрешение да го види.
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*Ако искате само основно кратко здравно досие или искате да се отпишете, моля, поискайте от Вашата практика
формуляр за съгласие.
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Подпис:
Ако попълвате този формуляр от името на друго лице, моля, уверете се, че попълвате техните данни по-горе,
подписвате формуляра по-горе и предоставяте Вашите данни по-долу.
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За повече информация относно краткото здравно досие (SCR) и обмена на здравни досиета,
моля, вижте www.bit.ly/whocanseemyrecord или се обадете на PALS (Информационната служба за
пациенти) на 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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