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Wszystko o
zintegrowanym rejestrze
opieki Integrated
Doncaster Care Record

Udostępnianie informacji
w celu zapewnienia
lepszej opieki

„Nie muszę
poddawać się tak
wielu ocenom, testom
i badaniom jak kiedyś,
ponieważ pracownicy służby
zdrowia i opieki społecznej,
którzy się mną opiekują, mają
dostęp do moich poprzednich
wyników. Nie muszę się
ciągle powtarzać”.

Pacjentka

Co to jest Integrated
Doncaster Care
Record?

Jest to nowy elektroniczny
sposób przechowywania
informacji, które będą
dostępne dla specjalistów
służby zdrowia i opieki społecznej
w różnych miejscach, gdy pacjent
będzie potrzebował pomocy.

Dostęp do akt medycznych i socjalnych pacjenta w dowolnym
czasie i w różnych miejscach w Doncaster umożliwi lekarzom oraz
innym specjalistom podejmowanie szybszych i bezpieczniejszych
decyzji odnośnie opieki nad pacjentem.

Dlaczego informacje o mnie mają być
udostępniane?
„Widzę listę
Z upływem lat rośnie prawdopodobieństwo,
wszystkich
że pacjenci będą korzystać z opieki wielu
specjalistów, którzy się
placówek w Doncaster (szpitale, przychodnie
zajmują danym pacjentem,
a także ich dane kontaktowe
itd.), a informacje dotyczące opieki będą
oraz podsumowanie planu
przechowywane w różnych systemach
opieki nad pacjentem”.
komputerowych. Zintegrowany rejestr IDCR
Lekarz ogólny
(Integrated Doncaster Care Record) łączy te
systemy komputerowe ze sobą jak układankę,
aby specjaliści zapewniający opiekę mieli dokładny
obraz historii zdrowia pacjenta oraz opieki nad nim.

To pozwoli na szybsze i skuteczniejsze świadczenie opieki poprzez
wyeliminowanie bardziej tradycyjnych form przekazywania informacji,
takich jak listy czy telefony.

Jakie informacje będą udostępniane?
Akta dotyczące opieki zawierają takie kluczowe informacje jak np.:
• Dane osobowe (nazwisko, adres, data urodzenia, najbliższy
krewny itd.)
• Nazwiska specjalistów służby zdrowia i opieki społecznej, którzy się
opiekują pacjentem
• Wszelkie leki zażywane przez pacjenta

•
•
•
•
•
•
•
•

Wszelkie alergie pacjenta
Wszelkie obawy dotyczące stanu zdrowia pacjenta
Poprzednie skierowania do specjalistów
Daty oraz powody hospitalizacji
Umówione wizyty
Wszelkie przeprowadzone oceny
Plany opieki pacjenta oraz pakiety opieki
Dane do kontaktu w nagłych przypadkach

„Ponieważ
jest mniej
papierkowej roboty,
mam więcej czasu
dla pacjentów”.

Pielęgniarka

Rejestr nie zawiera informacji szczególnie
chronionych, takich jak historia zdrowia seksualnego.
Początkowo rejestr będzie zawierał informacje zarejestrowane przez
poniższe organizacje, jeśli zapewniały one kiedykolwiek opiekę nad
pacjentem:
•
•
•
•
•

Lekarze pierwszego kontaktu w Doncaster
Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospitals Foundation NHS Trust
Rotherham Doncaster and South Humber Foundation NHS Trust
Fylde Coast Medical Services (Doncaster Urgent Care Service)
Doncaster Metropolitan Borough Council (opieka społeczna dla
dorosłych)

To dopiero początek. Z czasem do rejestru trafią informacje z innych
placówek, takich jak pogotowie ratunkowe czy apteki.

Kto będzie miał dostęp
do informacji?

„Widzę notatki
lekarza ogólnego
oraz innych specjalistów
służby zdrowia i opieki
społecznej, w tym informacje
o zażywanych lekach oraz
wszelkich alergiach”.

Dostęp do informacji o pacjencie będą
mieli wyłącznie ci specjaliści opieki
zdrowotnej i społecznej w Doncaster,
którzy się nim opiekują. Będą oni mogli
Konsultant szpitalny
zobaczyć wyłącznie te informacje, które są
istotne dla ich pracy. Zatem pracownik opieki
społecznej może widzieć inną część akt pacjenta
niż terapeuta zajęciowy. Informacje nie będą
udostępniane stronom trzecim, takim jak towarzystwa ubezpieczeniowe.
Pacjent może:
• wyrażać zgodę za każdym razem, gdy będziesz korzystać z placówek
opieki medycznej i społecznej, aby specjaliści mieli dostęp do akt
pacjenta; lub
• wyrazić zgodę na to, aby specjaliści zaangażowani w opiekę nad
pacjentem zawsze mieli dostęp do jego akt, aby nie musieć wyrażać
zgody ponownie.
Jeśli pacjent zdecyduje, że chcesz całkowicie wycofać zgodę na
udostępnianie swoich akt (patrz informacje na odwrocie), to informacje o
nim nie będą dostępne w rejestrze Integrated Doncaster Care Record.

Skąd będę wiedzieć,
że moje akta są
przechowywane w
bezpieczny sposób?

„Mając dostęp do
informacji z różnych
placówek opieki, jestem
w stanie przeprowadzić ocenę
znacznie szybciej, nie czekając
na przefaksowanie formularzy ani
raportów i nie musząc wykonywać
setek telefonów do innych osób
zajmujących się opieką nad
pacjentem, aby zgromadzić
potrzebne informacje”.

Na mocy prawa wszystkie osoby
działające na rzecz lub w imieniu służby
zdrowia i opieki społecznej muszą
Pracownik socjalny /
przestrzegać zasad poufności i zapewnić
koordynator
bezpieczne przechowywanie wszystkich
informacji. Informacje będą udostępniane
poprzez bezpieczny, kodowany i sprawdzony system,
który spełnia surowe normy bezpieczeństwa NHS oraz przepisy prawa,
w tym zapisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Ponadto będziemy przeprowadzać regularne kontrole, aby dopilnować, że
dostęp do akt pacjentów mają wyłącznie upoważnieni specjaliści służby
zdrowia i opieki społecznej, którzy mają uzasadnione powody.

Jak mogę wycofać zgodę na udostępnianie
informacji o mnie w zintegrowanym rejestrze
Integrated Doncaster Care Record?
W dowolnym momencie pacjent może wycofać zgodę na udostępnianie informacji na jeden
z następujących sposobów:
• wypełniając formularz online na stronie www.doncasterccg.nhs.uk/idcr/optout/,
• wysyłając wiadomość e-mail na adres donccg.idcr@nhs.net
• wysyłając list na adres IDCR Co-ordinator, NHS Doncaster CCG,
Sovereign House, Heavens Walk, Doncaster,
South Yorkshire, DN4 5HZ,
• dzwoniąc pod numer 01302 566050.
Prosimy jednak o dokładne rozważenie tej kwestii przed podjęciem decyzji, ponieważ
udostępnienie informacji o opiece zdrowotnej i społecznej pomoże placówkom Doncaster
zapewniać pacjentowi najlepsze możliwe leczenie i opiekę.
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Niniejsza ulotka może być udostępniona
w innych językach lub formatach.
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