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IBM Watson Health Protocol studiu IASO-2303 

• Departamentul de imagistică de la Sandwell and West Birmingham NHS

Trust colaborează cu o companie globală numită IBM Watson Health,

sprijinind cercetarea acesteia care folosește un nou software ce utilizează

Inteligență Artificială (AI).

• Acest studiu de cercetare va utiliza informații din imaginile dvs. digitale

pe care SWB le colectează ca parte a radiografiilor sau scanărilor medicale

de rutină, efectuate în cadrul departamentului de imagistică.

• SWB v-ar înscrie automat în această cercetare atunci când vă prezentați la

o programare pentru o radiografie toracică sau abdominală sau pentru o

scanare medicală.

• Vă puteți retrage oricând din studiu, fără a oferi un motiv, iar noi vă vom

elimina informațiile din baza de date a cercetării.

• Dacă alegeți să nu participați la cercetare, nu este nicio problemă. Dacă

doriți să NU PARTICIPAȚI, vă rugăm să folosiți formularul detașabil de la

sfârșitul acestui document și să îl lăsați la recepția noastră de la radiografii.

• Cercetarea nu va afecta durata programării sau perioada în care raportul va

fi trimis la medicul dvs. sau la medicul spitalului.

• Informațiile pe care le colectăm vor arăta dacă această tehnologie

influențează pozitiv sănătatea dumneavoastră.

• Colectând informații de la mulți oameni, putem folosi statistici pentru a

afla cât de bine susține IA raportarea imaginilor dvs. digitale.



 
 

 

 
• După ce ați făcut radiografia, vom codifica detaliile care pot duce la 

identificarea dvs.. 
• Apoi, vom folosi o conexiune sigură pentru a trimite imaginile și 

rapoartele digitale anonimizate direct către IA, cu sediul la un centru de date 

din Marea Britanie, din Londra. 
 
 
• În cazul în care IA semnalează o diferență în raportul dvs., iar medicii 

specialiști din spitale analizează și confirmă acest lucru, se vor face 

demersurile necesare ca medicii spitalului care vă au în îngrijire să fie 

anunțați. 
 
 
 
• Cercetarea se va desfășura pe parcursul a trei luni la Sandwell & West 

Birmingham NHS Trust și respectă Regulamentul general privind protecția 

datelor (GDPR). 
 
 
 
 
• Rezultatele cercetării vor fi prezentate și publicate pe parcursul studiului și 

vor fi disponibile pe website-ul pitalului în termen de un an de la finalizare. 
 
 
 
 
• Dacă doriți să discutați despre această cercetare sau să vă retrageți, vă 

rugăm să luați legătura cu: 
• Dr Bahadar Bhatia- bahadar.bhatia@nhs.net. Cercetător principal, Fizician 

medical principal.  

• Dr Sarah Yusuf – sarah.yusuf@nhs.net. Cercetător secundar, Consultant 

radiolog.  
 
 

 
 

Această fișă de informații este disponibilă și în format audio și 

tipărită cu caractere mari, la cerere.  

 
 

Informațiile sunt disponibile și la 

https://www.swbh.nhs.uk/services/imaging/  
  

mailto:bahadar.bhatia@nhs.net
mailto:sarah.yusuf@nhs.net


Confidențialitatea 
 

 Echipa dvs. medicală elimină detaliile care duc la identificarea unei persoane înainte de a 
trimite imaginile selectate către Inteligența Artificială. 

 Nu sunt utilizate în niciun alt scop decât cel pentru această cercetare, fie de către SWB, fie 

de IBM. 
 
 

Siguranța IT 

 Implementăm o politică de securitate IT robustă, care presupune o conexiune sigură cu 

centrul de date din Londra și mediul securizat de acolo. 

 Sunt stocate pentru o perioadă de trei luni, după care sunt șterse în mod sigur și definitiv. 

 

Responsabilul cu protecția datelor 

 Dacă aveți reclamații cu privire la modul în care cercetătorii au gestionat informațiile dvs., 

ar trebui să contactați echipa de cercetare. Dacă nu sunteți mulțumit de răspuns, puteți 

contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa swbh.swbdpo@nhs.net. 
 

Biroul comisarului pentru informații 

 Am respectat instrucțiunile Biroului comisarului pentru informații pentru a ne asigura că vă 

protejăm imaginea și rapoartele în timpul acestei cercetări 
 Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul lor sau credeți că vă procesează datele într-un mod 

care nu este corect sau legal, puteți depune reclamație la Biroul comisarului pentru 

informații (ICO) (www.ico.org.uk sau 0303 123 1113). 
  



Serviciul de consiliere și de relații cu pacienții  
 

 Serviciul de consiliere și de relații cu pacienții (PALS) este un serviciu care oferă sprijin, 

informații și asistență pacienților, rudelor și vizitatorilor. De asemenea, vă poate oferi ajutor 

și sfaturi dacă vă îngrijorează ceva sau aveți o reclamație pe care personalul nu a putut să o 

soluționeze. 

 Puteți contacta Serviciul de consiliere și de relații cu pacienții  

 Telefonic: 0121 507 6440, 4080, 5892 10am – 4pm, Luni – Vineri 

 Prin email: swbh.complaints@nhs.net 

 

Voicability Advocacy Service  

 

Puteți beneficia de ajutor pentru redactarea unei reclamații de la: 

Voicability Advocacy Service  

0121 303 1234  

www.voiceability.org  

Serviciile de advocacy oferă servicii gratuite, imparțiale și independente persoanelor care doresc să 

depună o plângere formală cu privire la NHS. 

 

Vă mulțumim. 

Vă suntem recunoscători pentru sprijinul oferit pentru acest studiu de cercetare. 

 

Dacă doriți să NU PARTICIPAȚI, vă rugăm să rupeți formularul detașabil și să-l lăsați la 

recepția de la radiografii. Vă mulțumim că ați citit aceste informații și pentru că ne-ați 

anunțat.  

 

Subsemnatul ....................................................................... [scrieți numele] 

RXK ...................................................................................... [număr spital din biletul de trimitere 

Nu doresc ca SWB să folosească datele mele pentru această cercetare.] 

................................................................................................ [data] 

................................................................................................ [semnătura] 
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