إستمارة االنسحاب من برنامج تجميع وسائل الرعاية الخاصة بك

قد ال نتمكن من التعامل مع النماذج غير الدقيقة أو غير المكتملة ،لذا يرجى التأكد من
اكتمال جميع المعلومات بشكل صحيح وكامل قبل تقديمها.
 .Aيرجى إكمال جميع األقسام بحروف كبيرة اللقب
..................................

اللقب  /اسم العائلة......................................................................................
األسماء ألولى ............................................................................................
العنوان................................................................................................................... .
...........................
………………………………………………………………………………………………………
الرمز البريدي ................................
رقم الهاتف ..............................................................................
تاريخ الميالد ....................................
رقم الصحة الوطني(()NHSإذا كان معلوم)
...................................................................................................................
اسم عيادة الطبيب العام
…………………………………………………………………………………………………………………
عنوان عيادة الطبيب العام
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
الرمز البريدي …………

 .Bإذا كنت ترسل هذا النموذج نيابة عن شخص آخر أو طفل ،فيرجى
إكمال بياناته في القسم أ ،وبياناتك هنا في القسم ب
االسم
...........................................................................................................
............................................
التوقيع

.........................................................................................................................................
........
العالقة مع المريض .........................................................................
التاريخ....................................

ج :يرجى اختيار واحدة من العبارات التالية:
أنا الشخص المذكور في القسم أ
الشخص المذكور اسمه في القسم (أ) هو أقل من  16عا ًما وأنا ولي أمره
القانوني  /لدي مسؤولية أبوية
ال يملك الشخص المذكور في القسم (أ) القدرة على إعطاء الموافقة ولدي توكيل دائم

د :يرجى وضع عالمة على كل عبارة من العبارات التالية كتأكيد لطلبك:
أتفهم أن هذا يعني أن مهنيين الرعاية الصحية واالجتماعية لن يكونوا قادرين على الوصول
إلى المعلومات الخاصة بي عن طريق عرض سجل تجميع وسائل الرعاية الخاصة بك ،ولكن
سيتعين عليهم العثور على هذه المعلومات من مصادر آخري بوسائل أخرى (مثل الهاتف /
الفاكس  /البريد اإللكتروني) ،كما يفعلون اآلن ،حتى في حالة الطوارئ.
أؤكد أنني أتفهم العواقب الناجمة عن اتخاذ هذا اإلجراء ،وقد أخذت في االعتبار اآلثار المترتبة
على ذلك بالنسبة لصحتي أو صحة الشخص المذكور أسمه ورعايته.
التوقيع

هـ :قد نتصل بك لإلجابة عن أي أسئلة قد تكون لديك حول مشاركة معلوماتك
الخاصة بالصحة والرعاية .يرجى وضع عالمة هنا إذا كنت سعي ًدا بأن يتصل أحد
فريقنا بك لمناقشة اختياراتك

إذا كنت ترغب في مناقشة الخيارات المتاحة أمامك قبل اتخاذ قرار بشأن االنسحاب من
فضلك اتصل بنا على الرقم  0203 668 3100أو عبر البريد
اإللكترونيconnectyourcare@swlondon.nhs.uk
نهدف إلى التعامل مع طلبك في خالل مدة ال تزيد عن  10أيام عمل ،ولكن قد تستغرق
العملية ما يصل إلى  28يو ًما .إذا لم تتلق رسالة تأكيد خالل هذا الوقت ،فيرجى االتصال
بنا:

عبر البريد اإللكتروني
 connectingyourcare@swlondon.nhs.ukعبر
الهاتف0203 668 3100 :
عبر البريدFreepost SWL CONNECTING YOUR CARE :

