HEALTHeLINK jest organizacją typu not-for-profit,
prowadzoną przez placówki opieki zdrowotnej,
ubezpieczycieli oraz przedstawicieli społeczności
regionu Western New York. Naszą misją jest
zapewnianie szybkiego, bezpiecznego dostępu do
informacji klinicznych w celu podnoszenia jakości i kontroli kosztów opieki
zdrowotnej w naszym regionie.

Zapewnij swojemu
lekarzowi natychmiastowy
dostęp do wszystkich swoich
informacji.

Wszystkie twoje dane – od stóp do głów.
HEALTHeLINK z pewnością ułatwi pracę lekarzom. Ale co to oznacza dla ciebie?
Jeśli kiedykolwiek próbowałeś/aś zapamiętać swoje ostatnie wyniki badania
poziomu cholesterolu albo przypomnieć sobie, jakie przyjmowałeś/aś leki –
wiedz, że to już przeszłość. Najważniejsze jest jednak to, że jeśli kiedykolwiek
zdarzy się tak, że nie będziesz w stanie odpowiedzieć na pytanie lekarza, twoja
dokumentacja zrobi to za ciebie.
W ten sposób HEALTHeLINK poprawi poziom świadczonej ci opieki, a kiedyś może
nawet uratować twoje życie.

Słowo o bezpieczeństwie.

Informacje ratujące życie na wyciągnięcie ręki lekarza.
To właśnie jest HEALTHeLINK.
Twoja historia choroby. Długa, szczegółowa i niezwykle ważna. Twój lekarz
powinien mieć do niej szybki i łatwy dostęp, by móc zapewnić ci odpowiednią
opiekę. Brzmi sensownie, prawda?
Właśnie to założenie leży u podstaw HEALTHeLINK.
HEALTHeLINK ułatwia dokładną i bezpieczną wymianę informacji klinicznych
między specjalistami opieki zdrowotnej. Innymi słowy, pomagamy lekarzom
uzyskiwać niezbędne informacje wtedy, gdy są one im potrzebne. Bez czekania,
bez zgadywania, bez problemu. Oszczędzamy czas i pieniądze lekarzy. Pomagamy
im w zapewnianiu lepszej, bardziej wydajnej opieki. I pomagamy im ratować
życie.

Udostępnianie wszelkich danych osobowych drogą elektroniczną budzi pytania
i obawy. Możesz mieć pewność, że prywatność i bezpieczeństwo są dla nas
najważniejsze. Inaczej HEALTHeLINK nie mógłby działać. Stosujemy rygorystyczne
środki bezpieczeństwa – dostęp do twoich informacji będą miały wyłącznie
zatwierdzone przez ciebie placówki.

Potrzebujemy twojej pomocy.
Tylko ty możesz udzielić specjalistom opieki zdrowotnej zgody na dostęp do
informacji potrzebnych, by móc skuteczniej udzielać ci pomocy. Im więcej osób
skorzysta z tej możliwości – pacjentów i lekarzy – tym skuteczniejszym
narzędziem będzie HEALTHeLINK. Właśnie dlatego zwracamy się do ciebie
z prośbą o podpisanie formularza zgody dostępnego w gabinecie twojego lekarza.
Możesz też zadzwonić pod numer (716) 206-0993 wew. 311, by otrzymać taki
formularz od nas. Możesz zwrócić się do nas także ze wszelkimi pytaniami
dotyczącymi HEALTHeLINK albo po prostu wejść na stronę
www.wnyhealthelink.com.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące HEALTHeLINK, zadzwoń pod numer
(716) 206-0993 wew. 311 już dziś.

