Rhode Island Early Intervention
Consentimento da KIDSNET para divulgar informações
Nome da criança

Data de nascimento

Número de identificação

KIDSNET é o sistema de informação de saúde infantile. Este sistema e computadorizado, seguro e confidencial por
administrado pelo Departamento de Saúde de Rhode Island.
KIDSNET fornece informações informações de saúde usadas para coordenar cuidados e serviços, apoiar exames de
saúde, oportunos e cuidados preventivos. Tambem ajuda identificar crianças que podem precisar de suporte médico ou de
desenvolvimento.
Todos os pais de Rhode Island são notificados quando sua criança é inscrito pela primeira vez no KIDSNETsistema de
informação. Para crianças nascidas em RI, isso acontece no Nascimento. Tambem acontece quando seu filho vai a um
médico ou programa participando de KIDSNET.
O KIDSNET registro da sua criança inclui:
o Informações incluindo o nome do sua criança, nome dos pais, endereço e provedor de saúde.
o A vacinação de sua criança, triagem auditiva neonatal, exames de chumbo, serviços de saúde preventiva e outros
resultados de desenvolvimento.
o Informações sobre a participação de sua criança em programas de visita domiciliar, Intervenção Precoce e WIC
Com sua permissão, o Escritório Executivo de Saúde e Serviços Humanos, agência líder da Intervenção Precoce, divulgará
as seguintes informações relacionadas à Intervenção Precoce para o KIDSNET sistema de informação.
o Nome de sua criança, nome dos pais, endereço, provedor de intervenção precoce, encaminhamento, datas de
avaliação e IFSP, data e motivo de alta.
KIDSNET irá compartilhar esta informação com os usuários autorizados o fornecimento de suporte médico e de
desenvolvimento anotado abaixo.
Para mais informações sobre KIDSNET, por favor visite https://health.ri.gov/programs/kidsnet/for/parents/
Ou Ligar para KIDSNET Help Desk em (401) 222-5960 / RI Relay 711.

Consentimento para liberação de informações
Dou minha permissão para liberar o nome da minha criança, meu nome, endereço, provedor de intervenção precoce,
encaminhamento, datas de avaliação e IFSP, data de alta para o Departamento de Saúde KIDSNET sistema de
informação. Eu entendo que essas informações podem ser acessadas pelos seguintes usuários autorizados:









Departamento de Saúde de RI (Visita Domiciliar, WIC, Triagem Auditiva Neonatal, Programa de Avaliação e Intervenção Auditiva Precoce
RI [RIEHDI], Triagem de Desenvolvimento, Prevenção de Intoxicação por Chumbo e Centros de Chumbo, Defeitos Congênitos, Consultores de Saúde
Infantil, gerentes de casos de HIV)
Programas do Escritório Executivo de Saúde e Serviços Humanos (EOHHS) de RI (Intervenção Precoce, Centros
Familiares de Cedro)
Departamento de Educação / Departamentos Escolares de RI (Programa de Extensão Infantil, Pais como professores)
Programas de Head Start e Early Head Start de RI
Prestadores de cuidados médicos (por exemplo, médicos, enfermeiras, audiologistas, coordenadores de atendimento gerenciado,
Médicos da Hasbro, incluindo: Fibrose Cística, Endócrina, Hemoglobina, Metabólica e SCID, Clínica de Acompanhamento de Cuidados Familiares
para Mulheres e Bebês
Organizações de seguros (por exemplo, Blue Cross Blue Shield, UnitedHealthcare, Neighborhood Health Care, Tufts)

Não dou o meu consentimento para divulgar as informações de inscrição da minha criança para KIDSNET.
Eu entendo que posso cancelar meu consentimento a qualquer momento, notificando meu coordenador de serviço e
preenchendo um novo KIDSNETformulário de consentimento. O cancelamento terá efeito na data de preenchimendo.
Assinatura do Pai / Responsável

Data

/

/
4.15.21

Rhode Island Early Intervention
Consentimento da KIDSNET para divulgar informações
Perguntas Frequentes
O que é KIDSNET?
KIDSNET é o Sistema de Informação de Saúde Infantil de Rhode Island, administrado pelo Departamento de Saúde
de Rhode Island (RIDOH). KIDSNET mantém o controle de imunizações, triagem auditiva neonatal e resultados de
triagem de chumbo. Tambem mantém participação em programas como WIC, Home Visiting e Early Intervention,
para todas as crianças em RI.
Como a KIDSNET garante que as informações da minha criança sejam protegidas?
Todos os provedores que usam KIDSNET devem assinar um acordo de confidencialidade que faz referência ao
estatuto do estado cobrindo o acesso aos registros. Tem penalidades para acessar dados não pertinentes às suas
responsabilidades de emprego, e processo legal por qualquer divulgação não autorizada de informações. Todos os
usuários devem ser autorizados pelo Departamento de Saúde do RI KIDSNET.
Como é que as informações da minha criança chegam ao KIDSNET?
As crianças são inscritas no KIDSNET ao nascer se nascerem em Rhode Island. Para as crianças nascidas fora do RI,
um registro é criado quando os dados são enviados à KIDSNET após receberem uma imunização ou se inscreverem
em programas como Intervenção Precoce, WIC ou outro programa patrocinado pelo estado. Quase todas as crianças
que vivem em Rhode Island estão no KIDSNET.
Quais informações de intervenção precoce estão no KIDSNET?
O RI Early Intervention compartilha as seguintes informações com a KIDSNET: a data em que sua criança foi
encaminhado e avaliado, a data em que seu IFSP foi assinado e a data em que seu filho recebeu alta. A agência onde
sua criança recebe os serviços de EI e o motivo da alta (ou seja, resultados alcançados, mudança de estado, etc.)
também estão incluídos. KIDSNET não tem informações sobre o motivo pelo qual seu filho foi encaminhado, o que
o tornou elegível para a Intervenção Precoce ou qualquer informação sobre os resultados da avaliação.
Quem tem acesso às informações de IE de minha criança?
O Departamento de Saúde do RI permite que apenas médicos, enfermeiras e profissionais autorizados que prestam
serviços a sua criança acessem as informações em KIDSNET. Você tem o direito de ver as informações de sua
criança a qualquer momento e de solicitar que informações incorretas ou incompletas sejam alteradas.
Posso restringir quem pode ver as informações de EI da minha criança no KIDSNET?
Sim, você tem o direito de limitar quem pode ver as informações de sua criança. Em caso de dúvidas, ligue para o
Departamento de Saúde do RI pelo telefone 401-222-5960.
Por que as informações de EI estão no KIDSNET?
As informações de EI de sua criança são enviadas para KIDSNET para permitir que seu médico e outros
profissionais de saúde e programas possam ver se sua criança está recebendo serviços de EI e para coordenar os
cuidados. As informações de inscrição no EI pelo KIDSNET podem reduzir a necessidade de profissionais que
prestam cuidados médicos, incluindo pediatras, para contatar as famílias diretamente para ver se sua criança está
inscrito no EI.
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