
Twoja historia 
medyczna może 

URATOWAĆ CI ŻYCIE 

Lepsza opieka dzięki udostępnianiu informacji  

Ratujemy życie  Oszczędzamy czas Chronimy 
informacje 



Ratujemy życie 
Im więcej informacji, tym lepiej 

Zezwolenie pracownikom ochrony zdrowia na wgląd do 
Twojej dokumentacji medycznej, dostępnej u lekarza 
pierwszego kontaktu (GP), dostarczy im ważnych informacji, 
które mogą uratować Ci życie; pozwoli to także uniknąć 
zbędnego powtarzania testów, takich jak badania krwi czy 
prześwietlenia. 
 
Zezwolenie na udostępnianie dokumentacji medycznej 
może uratować Ci życie. 



Czy wiesz, że… 
Dokumentacja medyczna, będąca w posiadaniu lekarza 
pierwszego kontaktu (GP) jest najbardziej wyczerpującym i 
kompletnym źródłem informacji na temat Twojego 
zdrowia.  

Ale czy wiesz, że pracownicy szpitala, lekarze dyżurni i pracownicy służb 
ochrony zdrowia psychicznego nie mają dostępu do Twojej dokumentacji? 
  
Twój lokalny fundusz NHS uważa, że osoby zaangażowane w opiekę 
medyczną nad pacjentem powinny mieć dostęp do istotnych informacji na 
temat jego stanu zdrowia, aby móc zapewniać mu możliwie jak najlepszą 
opiekę. W tym celu w Birmingham, Sandwell i Solihull wdrażany jest system 
Your Care Connected. 
 
W ramach systemu Your Care Connected wszyscy lekarze, pielęgniarki i inni 
zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia będą mieli, za zgodą pacjenta, 
dostęp do dokumentacji medycznej znajdującej się w posiadaniu lekarza 
pierwszego kontaktu. Umożliwi im to świadczenie lepszej i bezpieczniejszej 
opieki. 
 

„Dzięki systemowi Your Care Connected 
wizyty w szpitalu będą mniej stresujące; 
połączony system umożliwi dostarczenie 
wszystkich niezbędnych i wiarygodnych 
informacji na mój temat, a ja, jako pacjent, 
będę mieć pewność, że zapewniona mi 
zostanie lepsza opieka.” 
  
Adrian, pacjent 

Jakie niesie to korzyści dla Ciebie 
- szybszy i łatwiejszy dostęp do 

dokumentacji medycznej może 

uratować Ci życie  

- dostęp do danych takich jak 

informacje o przyjmowanych lekach 

i dawkowaniu, uczuleniach, 

wynikach badań oraz o tym, u 

którego pracownika przychodni 

byłeś ostatnio  

- lepsza i bezpieczniejsza opieka  

- mniej czasu spędzonego na 

wypełnianiu formularzy  

- lepsze zabezpieczenie danych niż w 

przypadku przesyłania dokumentacji z 

przychodni faksem lub listem 

poleconym (jak ma to miejsce obecnie) 

- bezpieczniejsza opieka medyczna w 

nagłych wypadkach  



 زندگیاں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کو 

اجازت دینا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہیں انہیں دیکھ سکیں اس سے انہیں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غیر ضروری دوبارہ 

ٹیسٹس کروانے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے 
 گی، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹس اور ایکسریز ہیں۔

Oszczędzamy czas 
Nikt nie lubi marnować czasu 

Szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pozwoli 
na zmniejszenie liczby wypełnianych przez pacjenta 
formularzy, skrócenie czasu oczekiwania oraz 
zredukowanie liczby niepotrzebnych pobytów w 
szpitalu.  
 
Pozwól na udostępnianie Twojej dokumentacji 
medycznej i oszczędź czas. 



Kto będzie miał dostęp do Twojej 
dokumentacji? 

Jakie informacje będą udostępniane? 

Gdy trafisz do jednej w wymienionych niżej placówek lub organizacji, 
pracownik ochrony zdrowia poprosi Cię o zgodę na wgląd – za 
pośrednictwem systemu Your Care Connected - do Twojej dokumentacji 
medycznej, znajdującej się w posiadaniu lekarza pierwszego kontaktu. 
Pozwoli to na zapewnienie Ci lepszej i bezpieczniejszej opieki. 

Z systemu Your Care Connected można korzystać wyłącznie za zgodą pacjenta i wyłącznie 
w celu świadczenia bezpośredniej opieki medycznej. W nagłych wypadkach lekarze mogą 
uzyskać dostęp do informacji bez zgody pacjenta, na przykład jeżeli pacjent jest 
nieprzytomny lub nie jest w stanie wyrazić swojej woli z innego powodu lub jeżeli uznają, 
że wymagają tego zdrowie i dobro pacjenta. 

Pracownicy ochrony zdrowia będą mieli dostęp wyłącznie do informacji 
wymienionych poniżej i wyłącznie za zgodą pacjenta. W przypadku wyrażenia 
przez pacjenta zgody będą mogli oni uzyskać wgląd do wielu ważnych 
danych, w tym informacji takich jak: 

Informacje te nie będą wykorzystywane do innych celów, takich jak badania naukowe, ani 
nie będą udostępniane lub sprzedawane stronom trzecim. Informacje o ewentualnych 
zmianach lub aktualizacjach znaleźć można na naszej stronie 
www.midlandsyourcareconnected.nhs.uk. 

• Birmingham Children’s Hospital 

• Birmingham Community Healthcare 

• Birmingham and Solihull Mental 

Health Foundation Trust 

• Birmingham Women’s Hospital 

• Birmingham City Hospital 

• Good Hope Hospital 

• Heartlands Hospital 

• Queen Elizabeth Hospital 

• The Royal Orthopaedic Hospital 

• Sandwell General Hospital 

• Solihull Hospital 

• West Midlands Ambulance Service 

• Miejscowe dyżurne przychodnie 

• uczulenia 

• leki 

• hospitalizacje i skierowania 

• szczepienia 

• wyniki badań 

• diagnozy 

• leczenie 

• operacje i inne zabiegi 

• życzenia dotyczące końca życia 

• dane demograficzne (wiek, płeć, itp.) 

• zgłaszane obawy w związku z 

potencjalną przemocą wobec dzieci 

lub dorosłych (jeśli ma to 

zastosowanie) 



 زندگیاں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کو 

اجازت دینا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہیں انہیں دیکھ سکیں اس سے انہیں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غیر ضروری دوبارہ 

ٹیسٹس کروانے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے 
 گی، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹس اور ایکسریز ہیں۔

 وقت بچانا
 کسی کو بھی وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے

آپ کی طبی معلومات تک جلد رسائی سے مدد 

ملی گی کہ ان فارموں کی تعداد کو کم کیا جا 

سکے جو آپ کو پر کرنے ہوتے ہیں، انتظار 
 کرنے کے اوقات کو کم کیا  اور ہسپتال میں غیر 

۔قیام کو کم کیا جا سکےگاضروری   
 

آپ کے طبی ریکارڈز کو آپس میں تقسیم کرنا 
 اور وقت بچانا۔

Ochrona informacji 
Znaczenie prywatności 

Wyłącznie zarejestrowani pracownicy ochrony 
zdrowia będą mieli dostęp do dokumentacji 
medycznej pacjenta i wyłącznie za jego zgodą. Dostęp 
zapewniany jest w sieci zamkniętej, dzięki czemu 
informacje będą zabezpieczone zgodnie z 
najwyższymi standardami. 
 
Udostępniane informacje są zawsze odpowiednio 
zabezpieczane. 



Jakie informacje nie są udostępniane? 

Twoje informacje, Twój wybór 

Nie wszystkie informacje uzyskane z dokumentacji medycznej 
pacjenta są udostępniane w ramach systemu Your Care 
Connected. 
Dzieje się tak, ponieważ działamy zgodnie z wytycznymi krajowymi 
dotyczącymi udostępniania wrażliwych informacji. W związku z tym 
następujące rodzaje informacji nie są obecnie udostępniane w ramach 
systemu Your Care Connected: 

Uwaga: powyższa lista może ulegać zmianom w miarę zmieniania się krajowych 
wytycznych dotyczących udostępniania wrażliwych informacji. Aktualną listę informacji, 
które nie są udostępniane w ramach systemu Your Care Connected, można znaleźć na 
naszej stronie internetowej.  

Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to Ty decydujesz, kto będzie miał dostęp do 
Twojej dokumentacji medycznej, kiedy i w jaki sposób. 
 
Jeżeli zgadzasz się na udostępnianie dotyczącej Cię dokumentacji medycznej 
pracownikom ochrony zdrowia, nie musisz nic robić. Jeżeli trafisz do jednej z 
placówek lub organizacji wymienionych na poprzedniej stronie, jej 
pracownicy poproszą Cię o zgodę na wgląd do Twojej dokumentacji. 

Rezygnacja z udziału w systemie 

Jeżeli zrezygnujesz z włączenia do systemu Your Care Connected, wyłącznie 
lekarz pierwszego kontaktu będzie miał elektroniczny dostęp do Twojej 
dokumentacji medycznej. Przypominamy jednak, że dostęp do Twojej 
dokumentacji będzie niemożliwy nawet w nagłych wypadkach medycznych. 
 

• zabiegi in vitro (IVF) 

• HIV i AIDS 

• choroby przenoszone drogą płciową 

• zmiana płci 

• przerwanie ciąży 

• notatki lekarza  



 زندگیاں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کو 

اجازت دینا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہیں انہیں دیکھ سکیں اس سے انہیں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غیر ضروری دوبارہ 

ٹیسٹس کروانے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے 
 گی، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹس اور ایکسریز ہیں۔

 وقت بچانا
 کسی کو بھی وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے

آپ کی طبی معلومات تک جلد رسائی سے مدد 

ملی گی کہ ان فارموں کی تعداد کو کم کیا جا 

سکے جو آپ کو پر کرنے ہوتے ہیں، انتظار 
 کرنے کے اوقات کو کم کیا  اور ہسپتال میں غیر 

۔قیام کو کم کیا جا سکےگاضروری   
 

آپ کے طبی ریکارڈز کو آپس میں تقسیم کرنا 
 اور وقت بچانا۔

 معلومات کاتحفظ  کرنا
 رازداری کی اہمیت

صرف رجسٹرڈ شدہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور آپ 

کے طبی ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے پہلے وہ 

ہمیشہ اجازت طلب کریں گے۔ مزید یہ کہ، رسائی صرف ایک تاال 

بند نیٹ ورک کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے تاکہ یقینی بنایا جا 

سکے کہ آپ کی معلومات ہمیشہ  ممکنہ  اعلی ترین معیار کے 
ہیںمطابق  محفوظ   

 
آپ جو معلومات آپس میں تقسیم کریں گے ان کا ہمیشہ تحفظ کیا 

 جائے گا۔

Chcesz wiedzieć 
więcej? 

Zapraszamy na stronę 
MidlandsYourCareConnected.nhs.uk 

Można też skontaktować się z nami pocztą 
elektroniczną 

InfoMidlandsYourCareConnected@nhs.net 

lub telefonicznie pod bezpłatnym numerem infolinii 
0333 150 3388 

Oferujemy publikacje w alfabecie 
Braille’a, drukowane powiększoną 
czcionką lub w formacie ułatwiającym 
czytanie (easy read). Informacje 
możemy także udostępniać w innych 
wersjach językowych. Aby uzyskać 
więcej informacji na ten temat, 
prosimy o kontakt z nami.  


