FAQ
Perguntas Frequentes
Porque é que a CurrentCare é importante para mim?
Ao inscrever-se na CurrentCare, está a criar a "Sua História" médica, um registo médico abrangente que irá incluir resultados
de testes laboratoriais, medicamentos e visitas médicas e hospitalares. Quando o(a) seu(sua) médico(a) participa na
CurrentCare, ele/ela pode usar esta informação para obter um melhor entendimento das suas necessidades de cuidados de
saúde; assegurar-se de que testes onerosos não são repetidos; verificar que as suas medicações podem ser tomadas
conjuntamente em segurança; e aceder a informação de saúde importante em caso de emergência, caso se encontre
impossibilitado(a) de falar nessa altura.
É fácil inscrever-me?
A inscrição é - como costumamos dizer - "incrivelmente fácil." A inscrição online demora apenas alguns minutos e está
disponível 24 horas por dia - ou pode inscrever-se no consultório do seu médico ou outras unidades de saúde. Junte-se a
cerca de meio milhão de habitantes de Rhode Island que já contam com a CurrentCare para coordenar e melhorar os seus
cuidados de saúde.
Posso inscrever os meus filhos? E o meu cônjuge?
Pode inscrever os seus filhos imediatamente, desde que tenham menos de 18 anos de idade. Se for o tutor legal ou se tiver
uma procuração, poderá inscrever um adulto dependente. O seu cônjuge (e quaisquer outros adultos que não sejam seus
dependentes) terá de fazer a sua própria inscrição independente na CurrentCare.
Quem opera a CurrentCare?
A CurrentCare é um serviço gratuito desenvolvido pela comunidade de cuidados de saúde de RI e gerido pelo Rhode Island
Quality Institute, uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é revolucionar os cuidados de saúde para toda a gente no
Estado do Oceano. A CurrentCare centra as energias de todas as pessoas a quem já confiou a sua informação, baseando-se no
poder da tecnologia para trabalhar consigo.
Quem pode ver os meus registos médicos na CurrentCare?
A decisão é sua! Pode decidir se todos ou alguns dos seus médicos podem ver a sua informação, mas tenha em conta que os
prestadoras de cuidados de saúde são obrigados a assinar um documento jurídico em que se comprometem a utilizar essa
informação apenas como auxílio ao seu tratamento. É óbvio que os funcionários no consultório do seu médico, estando
vinculados pelo mesmo acordo, têm de ter acesso à informação necessária para poderem fazer o seu trabalho. Os
profissionais do Departamento de Saúde de RI podem consultar a sua informação em caso de ameaça à saúde pública, como
por exemplo durante um surto de gripe (não se preocupe, esta já é uma prática corrente com os seus registos médicos
físicos). Igualmente importante é saber quem é que não tem acesso aos seus registo médicos: as companhias de seguros de
saúde, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei e o seu empregador, entre outros.
Tenho de viver em Rhode Island para me poder inscrever?
Não, de forma alguma. Se viver noutro Estado, mas receber os seus cuidados de saúde em Rhode Island, os seus prestadores
de RI podem procurar as suas informações de saúde na CurrentCare quando precisarem de as consultar para o seu
tratamento.
Porque é que a CurrentCare é importante para o meu médico?
A CurrentCare faculta ao seu médico acesso a informações críticas quando ele ou ela precisar delas para lhe facultar os
melhores cuidados de saúde possíveis. Ao mesmo tempo, o acesso à informação reduz a probabilidade de testes laboratoriais
e ajuda-o a gerir melhor as suas medicações. Para resumir, a CurrentCare possibilita o tipo de eficiência que toda a gente
pode apreciar.

Quem está envolvido na CurrentCare?
Quase toda a gente, incluindo todos os hospitais em Rhode Island e milhares de prestadores de cuidados de saúde através do
Estado, de Woonsocket a Westerly e de Coventry a Little Compton. Esta lista inclui consultórios médicos, unidades de
cuidados continuados e agências de serviços de enfermagem; todos trabalham em conjunto para fornecer melhores cuidados
a todos os habitantes de Rhode Island. Para além disso, a mensagem foi recebida - quase 1 em cada 2 habitantes de Rhode
Island já estão inscritos na CurrentCare e mais continuam a inscrever-se todos os dias.

Para se inscrever hoje ou para mais informações, por favor
visite
www.currentcareri.org ou ligue para 1-888-858-4815.

