سؤاالت متداول
چرا رویه خود را به سیستم الکترونیکی تغییر داده اید؟
ما همیشه به دنبال راههایی برای استفاده از تکنولوژی به
منظور بهبود تجربه بیمار و کیفیت مراقبتهای که فراهم
میکنیم ،هستیم .سوابق برقی طبی ما با اطمینان از دسترسی به
معلومات به روز و بی خطر ،ما را قادر به انجام این کار کرده
میتواند.
آیا این همان سوابق صحی من است؟
خیر.سوابق صحی من ،خالصه ای از معلومات صحی شما به
صورت آنالین در نزد دولت فدرال است.
از کجا بدانم که معلومات من امن است؟
محفوظ و نگهداری امن معلومات شما برای ما یک اولویت
است .دولت آسترالیا بر نحوه نگهداری معلومات شما نظارت
میکند .ما برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی و معلومات
صحی شما تدابیر سخت گیرانه ای را روی دست میگیریم .بر
اساس اسناد مکتوب شما ،صرف کارکنان مسلکی Monash
 Healthکه مشغول به مراقبت شما هستند به معلومات شما
دسترسی دارند.
آیا من به سوابق برقی طبی خود دسترسی پیدا کرده میتوانم؟
دسترسی به سوابق برقی طبی شما مثل اسناد مکتوب شما ،از
طریق ارائه درخواست آزادی معلومات امکان پذیر است .لطفا
برای کسب معلومات بیشتر از ویب سایت
www.monashhealth.org/patients visitors/access-my-recordsبازدید کنید.
چگونه میتوانم خالصه ای از بسترشدن خود را دریافت کنم؟

برای کسب معلومات بیشتر لطفا با یکی از اعضای
مهربان تیم ما صحبت کنید و یا از اینجا بازدید کنید:
www.monashhealth.org/EMR
Monash Medical Centre
(03) 9594 6666
246 Clayton Road, Clayton

وقتی که شفاخانه را ترک کنید ،شما خالصه ای از مدت اقامت
تان را دریافت میکنید .تیم ما یک نسخه دیجیتالی ،با جزئیات
بیشتر ،به داکتر فامیلی تان ارسال میکند.

لطفا از یکی از اعضا ما درباره اینکه چطور به این
معلومات به زبان اول خود دسترسی پیدا کرده میتوانید،
پرسان کنید.
بررسی مصرف کننده
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به کار گیری سوابق
برقی طبی

ما سوابق برقی طبی را در Monash
 Healthبه کار گرفته ایم.
اکنون ما سوابق صحی را در سیستم مطمئن و برقی سوابق
صحی از حیث بخشی از تعهد مان در ارائه خدمات مطمئن،
با کیفیت باال و مراقبت به موقع ،ایجاد و ذخیره مینماییم.
این بدان معناست که تیم تداوی شما به معلومات صحی به
روز شده شما ،دریک جا دسترسی خواهند داشت.

چطور کار میکند؟
تیم تداوی شما ،از جمله نرس ها ،داکتر ها و سایرافراد
مسلکی صحی ،معلومات را در یک پرونده برقی امن وارد
میکنند.

یک دستبند که بر روی آن یک بارکد دیجیتال چاپ شده زمان
بستری در شفا خانه به شما داده میشود .ما از آن به حیث
راهی برای تایید هویت شما ،یک الیه ایمنی اضافی دیگر
برای مدیریت سوابق شما و ارائه مراقبت شخصی از شما
استفاده خواهیم کرد.
فقط کارکنان تأیید شده  Monash Healthبه پرونده برقی
صحی شما دسترسی خواهند داشت.

مزایای شما
استفاده از سوابق برقی صحی به ما اطمینان میدهد که
معلومات بالینی شما در یک جا قرار دارد و به ما کمک
میکند تا بهترین مراقبت را از شما به انجام رسانیم.
معلومات مربوط به تاریخچه ،ادویه ها ،نتایج آزمایش و

ارزیابی های مربوطه به آسانی در اختیار کارکنان ما
خواهد بود تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای درباره تداوی و
مراقبت از شما بگیرند.
معلومات مهمی در مورد شما مثل آلرژی ها ،برای همه
دفعاتی که در شفاخانه در بستر شده اید به طورمطمئن در
شفا خانه ذخیره میشود که به این معنی است که ضرورتی
نخواهد داشت که شما به طور مکرر این معلومات را ارائه
دهید.
ما همینطور میتوانیم در صورت رضایت شما شرح
خالصه برقی از سابقه بستر شدن شما را برای داکترتان با
اطمینان از انتقال یکپارچه معلومات ارسال کنیم.

