
 

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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Quem pode ver o meu Registo Médico? 
Para tratá-lo de forma segura e correcta , é importante que os todos profissionais de   saúde que você precise 
possam aceder ao seu Registo Médico.  
 

A única maneira de o seu Registo Médico ser partilhado e disponível  quando necessário, por outros profissionais, 
como clínicos hospitalares, paramédicos ou enfermeiros distritais é dar a sua permissão no seu Centro de Saúde. 
 

Como faço o para que o meu Registo Médico fique disponível para os profissionais de 

saúde? 
Muito simples, só tem de completar este formulário e entrega-lo no seu Centro de Saúde (GP Surgery). Esta partilha 
de informação pode acontecer de duas maneiras, por favor leia mais abaixo as opções disponíveis para que possa 
entender qual a melhor opção para si. 
A. Registro Médico com informações adicionais 

O seu Registo Médico só tem informações básicas úteis para clínicos do NHS. A informação básica disponível só 
descreve se você tem alergias e a lista de seus medicamentos. 98% das pessoas têm esta informação. Ao aceitar 
incluir "Informações Adicionais", as suas doenças e quaisquer problemas de saúde, vacinas, operações e 
informações sobre como gostaria de ser tratado irão ser acrescentadas no seu Registo Médico. 
 

B. Registro Médico eletrônico completo 

O seu Centro de Saúde (GP Surgery) têm disponível o seu Registo Médico eletrônico completo. Esta informação 
pode ser disponibilizado à equipa de saúde e social, se eles estiverem envolvidos em seus cuidados diretos. A sua 
permissão irá ser solicitada antes de alguém analisar seu registo. Esta partilha de informação também permite que 
o seu Médico de família se informe sobre o que outros serviços estão fazendo para o apoiar e tratar.Se tiver certas 
informações do seu registro que você deseja manter privado, não há qualquer problema, basta falar com algum 
funcionário do seu Centro de Saúde. 
 

Isso significa que qualquer pessoa pode aceder ao meu Registo Médico? 
Não. O seu registro só pode ser visto por funcionários que estão envolvidos em seu cuidado direto, e que precisam 
desta informação e mesmo assim têm de pedir a sua permissão. A única exceção é em caso de emergência. Por 
exemplo, se você for levado para o hospital inconsciente, qualquer médico pode aceder ao seu registro mesmo sem 
a sua permissão. Se isso acontecer, um alerta permanente será criado a explicar quem e o porquê de terem acedido 
ao seu registo. 
 

As informações do meu Registo Médico podem ser vendidas? 
Nunca. Se o seu registro for compartilhado, a informação estará disponível só para o pessoal médico envolvido nos 
seus cuidados médicos, nada mais. 
 

Posso mudar de ideias? 
Sim, a qualquer momento. Apenas terá de informar alguém no seu Centro de Saúde da sua mudança de ideias. 

Pode decidir concordar com uma ou as duas opções: 

A 
Sim, aceito que informações adicionais serem adicionadas ao meu Registro Médico, isso 
significa que a equipa de saúde envolvida no meu tratamento possa aceder ao  meu historial 
médico completo além da minha medicação e alergias. 
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B 
Sim, aceito que o meu Registo Médico completo seja partilhado pelo meu Centro de Saúde (GP 
surgery). Esta  informação ficará disponível para os profissionais de saúde e sociais que estejam 
a tratar-me no momento, e tem a minha permissão para aceder ao meu Registo Médico. 

 
* Se você quer apenas um Registo Médico básico, ou deseja não fazer parte, por favor peça a algum funcionário do 
seu Centro de Saúde, um formulário de consentimento.  

Nome:  
Data de 

Nascimento:       /     / 

Assinatura:  
 

Se estiver a preencher este formulário em nome de outra pessoa, certifique-se que preenche toda a informação 
pessoal necessária . Por favor assine  o formulário e forneça seus detalhes abaixo: 

Nome:  
  Pai   

Guardião 
legal   

Responsável pelo paciente 
através de uma procuração 
legal 

 

Para obter mais informações sobre o Registo Médico e compartilhamento de Registo de Saúde Medico por 
favor , consulte www.bit.ly/whocanseemyrecord ou ligue para PALS no 0800 389 6819. 

 

 

http://www.bit.ly/whocanseemyrecord

