SCOTTISH PRIMARY CARE
INFORMATION RESOURCE (SPIRE)
Twoja rola w SPIRE i jak możesz pomóc

Usługa SPIRE (Zasoby Informacyjne Szkockiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej) została opracowana, by pomóc
lekarzom, National Health Service (NHS) w Szkocji oraz badaczom pozyskiwać wiedzę z informacji o pacjentach,
które są przechowywane w poradniach lekarzy rodzinnych (GP). Podmioty i osoby te wykorzystają uzyskane
informacje, by nieść pomoc wszystkim pacjentom NHS w Szkocji. W ten sposób informacje z twojej dokumentacji
medycznej – oraz dokumentacji milionów innych mieszkańców Szkocji – posłużą specjalistom do poprawy jakości
opieki nad wszystkimi pacjentami, do planowania usług, opracowywania nowych metod leczenia, uzyskiwania
informacji na temat skutków ubocznych leków oraz do reagowania na poważne zagrożenia epidemiologiczne.
SPIRE bezpiecznie przesyła informacje drogą elektroniczną z dokumentacji poradni lekarza rodzinnego (GP) do
NHS National Services Scotland (NSS). Tam SPIRE i inne systemy informatyczne są wykorzystywane do
przekazywania lepszych informacji NHS w Szkocji oraz upoważnionym badaczom.

Jak SPIRE chroni twoją prywatność
•
•
•
•
•

jeżeli badacze będą chcieli cię zidentyfikować, poproszą cię o zgodę,
rząd szkocki nie będzie miał dostępu do twoich danych osobowych,
dane osobowe nie będą sprzedawane dla zysku,
SPIRE wykorzystuje tylko wybrane i zaszyfrowane części dokumentacji medycznej, a nie jej całość,
pracownicy i badacze są dokładnie przeszkoleni i upoważnieni wyłącznie do wykorzystania możliwie jak
najmniejszej ilości informacji potrzebnych do każdego projektu; jedynie niewielka grupa upoważnionych
pracowników może ustalić, kogo dotyczą informacje,
• badacze spoza NHSScotland muszą zostać niezależnie zatwierdzeni.
Jeżeli lekarze w twojej poradni zgodzili się na wykorzystanie informacji pacjentów przez SPIRE, oznacza to, że ich
zdaniem pomoże to wszystkim pacjentom w Szkocji oraz że SPIRE posiada szczelny system kontroli
bezpieczeństwa, który zabezpiecza twoje informacje.
Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania można znaleźć na stronie: www.spire.scot/your-questions.

Rezygnacja ze SPIRE

Jeżeli nie chcesz, by informacje o twoim zdrowiu były wykorzystywane, wypełnij ten formularz i zwróć go w swojej
poradni. Personel poradni zadba o to, by nie wykorzystywać twoich danych. Po rezygnacji NSS nie będzie
otrzymywał już żadnych twoich informacji z dokumentacji zdrowotnej prowadzonej przez twojego lekarza
rodzinnego (GP).
Możesz zdecydować o rezygnacji lub zmienić zdanie i przystąpić do SPIRE w dowolnym momencie. Twoja decyzja
nie będzie miała wpływu na opiekę zdrowotną świadczoną przez twojego lekarza rodzinnego (GP) ani szpital.
Zapoznałem się z powyższymi informacjami i nie chcę, by moje informacje osobiste były wykorzystywane
w programie NHSScotland SPIRE.
Imię i nazwisko pacjenta:

Data urodzenia pacjenta:

/

/

Adres:

Kod pocztowy:

Podpis:

Jeżeli podpisujesz dokument w imieniu innej osoby, zapisz swoje imię
i nazwisko drukowanymi literami oraz podaj stopień pokrewieństwa z pacjentem
Uwagi:
• Jeżeli inny członek twojej rodziny również postanowi zrezygnować ze SPIRE, powinien wypełnić własny odrębny
wniosek.
• Formularz dla dzieci poniżej 12. roku życia wypełnia rodzic lub opiekun.
• Jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo dla przedstawiciela ustawowego (Welfare Power of Attorney),
pełnomocnik musi wypełnić formularz za ciebie.
Data podpisania:

/

Polish version: Spire opt-out form

/

