
Łączymy 
Twoją opiekę  
Ulepszamy sposób łączenia opieki na 
obszarze południowo-zachodniego 
Londynu. Pracownicy służby zdrowia i 
opieki w razie potrzeby będą wkrótce 
mogli uzyskać dostęp do Pana/Pani 
dokumentacji medycznej z innych 
wydziałów NHS.

Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje na temat programu 
Connecting your Care można znależć na 
stronie internetowej: 

 
 
Dane kontaktowe

connectingyourcare@swlondon.nhs.uk
0203 668 3100

Jakie informacje będą 
udostępniane?
W programie Connecting your Care 
udostępniane są informacje dotyczące 
zdrowia i opieki socjalnej osób dorosłych oraz 
zdrowia dzieci, w tym:

• Imię i nazwisko pacjenta, adres oraz 
numer NHS 

• Wizyty lekarskie oraz pobyty w szpitalu

• Ważne informacje z dokumentacji 
medycznej oraz opieki socjalnej pacjenta, 
w tym informacje dotyczące postawionych 
diagnoz, leków i alergii

• Aktualne wyniki, takie jak wyniki badań 
krwi oraz opis zdjęć rentgenowskich/usg.

Informacje wrażliwe wykluczone zgodnie z 
przepisami prawa oraz informacje dotyczące 
opieki socjalnej świadczonej dzieciom nie 
będą obecnie udostępniane.

Czy udostępniane informacje są 
bezpieczne?
Informacje dotyczące pacjentów chronione 
są ustawami z zakresu ochrony danych 
osobowych i muszą być poufne i bezpieczne.

www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare



Czym jest program Connecting 
your Care?
Connecting your Care łączy służby 
ochrony zdrowia i opieki w południowo-
zachodnim Londynie, aby usprawnić 
sposób przekazywania informacji na temat 
pacjentów. Oznacza to, że w szybki i 
bezpieczny sposób mogą z niego korzystać 
pracownicy służby zdrowia i opieki, aby 
podejmować skuteczniejsze i szybsze 
decyzje dotyczące opieki i leczenia.  

Niektóre placówki w południowo-zachodnim 
Londynie, takie jak szpitale i przychodnie 
lekarzy pierwszego kontaktu wymieniają się 
w ten sposób informacjami od 2019 r., a od 
września 2020 r. jeszcze więcej organizacji 
wdroży go na stałe.

Dlaczego jest to ważne?
Pracownicy służby zdrowia i opieki będą 
mieli dostęp do elektronicznej wersji 
ważnych informacji dotyczących zdrowia 
i opieki wyłącznie do odczytu i w czasie 
rzeczywistym, co może odgrywać kluczową 
rolę podczas udzielania pomocy w nagłych 
wypadkach.

Jakie korzyści będą czerpać 
pacjenci?
• Ważne informacje będą natychmiast 

widoczne dla osób świadczących opiekę

• Decyzje dotyczące opieki będą szybko 
podejmowane 

• Pacjenci nie będą musieli odbywać 
niepotrzebnych i/lub powtarzających się 
wizyt i badań 

• Z łatwością można będzie sprawdzić 
inne osoby i organizacje świadczące 
pacjentowi opiekę

• System pomaga różnym organizacjom 
wspólnie pracować nad polepszeniem 
opieki i doświadczeń pacjentów

• System zapewnia lepsze ścieżki kontroli, 
można więc zobaczyć, kto miał dostęp 
do informacji.  

Które organizacje uczestniczą w 
programie Connecting your Care? 
Do świadczeniodawców ochrony zdrowia 
i opieki zaangażowanych w poszerzenie 
programu Connecting your Care należą:

• Szpitale

• Przychodnie lekarzy pierwszego 
kontaktu 

• Poradnie środowiskowe 

• Poradnie ds. zdrowia 
psychicznego 

• Opieka społeczna 

• NHS 111 oraz służby 
działające poza godzinami 
pracy 

• Niektóre hospicja, apteki 
środowiskowe i domy opieki

Rozszerzanie programu 
Connecting 
your Care poza 
południowo-
zachodni Londyn
W odpowiedzi na pandemię 
Covid-19 rozszerzono 
wymianę informacji 
pomiędzy szpitalami i 
przychodniami lekarza 
pierwszego kontaktu, 
obejmując obszary poza 
południowo-zachodnim 
Londynem. 

Rozwijając się, oczekujemy,  
że ten sposób wymiany 
informacji zostanie roszerzony, 
obejmując służby na terenie 
całego Londynu i sąsiadujących 
z nim hrabstw. 


